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Inleiding

Protocolomzetting en reparatie zijn een belangrijke Cisco Unified Border Element (CUBE)-functie.
CUBE kan worden ingezet tussen twee apparaten die hetzelfde VoIP-protocol (SIP)
ondersteunen, maar kan niet samenwerken vanwege verschillen in de manier waarop het protocol
wordt uitgevoerd of geïnterpreteerd. CUBE kan het SIP-bericht aan beide zijden aanpassen aan
wat de apparaten in dat segment van het netwerk verwachten te zien door het SIP-bericht op de
netwerkgrens te normaliseren, of tussen twee niet-interoperabele apparaten binnen het netwerk.

Serviceleveranciers kunnen beleid hebben waarvoor SIP-berichtenvelden aanwezig moeten zijn
(of wat een geldige waarde voor de headervelden is) voordat een SIP-oproep hun netwerk ingaat.



Op dezelfde manier kunnen ondernemingen en kleine bedrijven beleid hebben voor de informatie
die hun netwerken kan betreden of verlaten om beleid- of veiligheidsredenen uit een SIP-kofferbak
van een dienstverlener.

Als u SIP-berichten in beide richtingen wilt aanpassen, kunt u CUBE met een SIP-normalisatie-
configuratie aan de grens van deze netwerken plaatsen, zoals in deze afbeelding:

Naast de naleving van het netwerkbeleid, kunnen de CUBE SIP normalisatie mogelijkheden
worden gebruikt om onverenigbaarheden tussen SIP-apparaten binnen het ondernemingsnetwerk
op te lossen. Dit zijn situaties waarin onverenigbaarheden kunnen ontstaan:

Een apparaat wijst een onbekende header (waarde of parameter) af in plaats van hem te
negeren

●

Een apparaat stuurt onjuiste gegevens in een SIP-bericht●

Een apparaat voert geen (of implementeert onjuist) protocolprocedures uit●

Een apparaat verwacht een optionele header waarde of parameter of een optionele protocol
procedure die op meerdere manieren kan worden geïmplementeerd

●

Een apparaat verstuurt een waarde of parameter die moet worden gewijzigd of onderdrukt
voordat het netwerk verlaat of ingaat

●

Wijzigingen in de SIP-normen voor het bereiken van bepaalde functies●

De functie SIP-profielen in CUBE biedt een oplossing voor deze normalisatie- en
aanpassingsproblemen van SIP.

Voorwaarden

Vereisten

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

Basiskennis van hoe te om Cisco IOS spraakfuncties (zoals dial-peers) te configureren en te●



gebruiken
Basiskennis van de manier waarop u het Cisco Unified border-element (CUBE) kunt
configureren en gebruiken

●

Tussenliggende kennis van het SIP-protocol en de meldingen, velden en parameters ervan●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Cisco Unified Border Element release op een Cisco ISR, Cisco AS5400XM toegangsgateway,
Cisco AS5350XM toegangsgateway, Cisco 7200 router of een Cisco 7300 router die Cisco
IOS release 12.4.15XZ of hoger draait

●

Cisco TDM-to-SIP gateway op een Cisco ISR Cisco AS5400XM toegangsgateway of een
Cisco AS5350XM toegangsgateway die Cisco IOS-release 12.4.15XZ of hoger runt

●

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 de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

Dankzij de configuratie van de functie SIP-profielen kunt u een SIP- of SDP-headerwaarde in een
uitgaande SIP-bericht op CUBE toevoegen, wijzigen of verwijderen. Een lijst met de exacte
berichten en headers die worden ondersteund, wordt geleverd in het gedeelte Ondersteunde SIP-
berichten van dit document. SIP-profielen kunnen worden ingesteld op peer-niveau of op mondiaal
niveau.

De syntaxis voor berichtwijziging gebruikt reguliere expressies om velden in berichten aan te
passen en te vervangen. De aangepaste substrings kunnen in plaats van patronen worden
gebruikt. Wanneer meerdere regels voor reguliere expressies van toepassing zijn op dezelfde
[methode/respons]:headercombinatie, is de tweede regel van toepassing op de resultaat string
van de eerste regel.

Met SIP-profielen kunt u geen verplichte SIP-headers verwijderen of toevoegen. Alleen de optie
wijzigen is beschikbaar voor de verplichte headers. De verplichte SIP-headers omvatten To, From,
Via, CSeq, Call-ID en Max-Forwards. Verplicht SDP-headers zijn v, o, s, t, c en m.

Het ELKE speciale sleutelwoord wordt in de CLI verstrekt om aan te geven dat een regel moet
worden toegepast op elk bericht binnen de gespecificeerde categorie. De regels die voor een
INVITE-bericht zijn ingesteld, worden alleen toegepast op de eerste INVITE in de protocolreeks
voor de oproep. Een speciaal REINVITE-sleutelwoord wordt ondersteund om handeling te
definiëren die nodig is op daaropvolgende INVITE's in een protocolreeks voor de oproep.

SIP-profielen kunnen ook worden gebruikt om een veldnamenaam van het lange formulier in het
compacte formulier te veranderen; Bijvoorbeeld, van naar f. Dit kan worden gebruikt om de lengte
van een SIP-bericht te beperken. Door standaard stuurt Cisco IOS SIP nooit de compacte vorm
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van de SIP-berichten hoewel het de lange of de korte vorm ontvangt.

De functie SIP-profielen heeft alleen gevolgen voor uitgaande SIP-berichten. De regels worden
toegepast als de laatste stap voordat het bericht de CUBE-router verlaat; dat wil zeggen, nadat de
bestemming dial-peers matching heeft plaatsgevonden. De wijzigingen in de SIP-berichten
worden niet in de CUBE-toepassing opgeslagen of doorgevoerd.

Het veld Content-Lengte wordt opnieuw berekend nadat de regels voor SIP-profielen op het
uitgaande bericht zijn toegepast.

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

Opdracht Algemene configuratie

De algemene opdracht die een regel definieert om een veld aan een SIP-methode/respons toe te
voegen, is:

<verzoek/antwoord> <bericht-code> <sip-header/sdp-header> <naam van kop> add-waarde>

De algemene opdracht die een regel definieert om een veld te verwijderen als een SIP-
methode/respons:

<verzoek/antwoord> <bericht code> <sip-header/sdp-header> <header> naam van kop> verwijderen

De algemene opdracht die een regel definieert om een veld aan een SIP-methode/respons aan te
passen, is:

<verzoek/antwoord> <bericht code> <sip-header/sdp-header> <header-naam> wijzigen <match-patroon>

<rev-patroon>

Configuratiestappen

De eerste stap is het definiëren van de regels. Gebruik de in de vorige paragraaf beschreven
algemene opdrachtstructuur om de regels te definiëren. Bijvoorbeeld:

voice class sip-profiles 100

  request INVITE sip-header…

  response 100 sip-header…

  request INVITE sdp-header…

De tweede stap is het toepassen van de regels op het globale of wijzerplaat-peer niveau van de
CUBE configuratie. Om de regels wereldwijd toe te passen op alle oproepen die CUBE
verplaatsen, gebruikt u deze opdrachtstructuur:

voice service voip

   sip

     sip-profiles 100

Om de regels selectief toe te passen op vraag die slechts een bepaalde uitgaande wijzerplaat-
peer overschrijdt, gebruik deze bevelstructuur:

dial-peer voice 555 voip

//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
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   voice-class sip-profiles 100

Als regels op zowel het mondiale als dial-peers niveau worden ingesteld, heeft de configuratie van
dial-peers voorrang op mondiale level-configuratie.

Deze noten zijn algemeen van toepassing op alle IOS van Cisco die reguliere expressies
gebruiken (die SIP profielen omvatten):

Wanneer een toegevoegde waarde, een overeenkomend patroon of een vervangingspatroon
tekens bevatten die witte ruimte bevatten, moet de gehele waarde tussen dubbele quotes
worden meegeleverd. Bijvoorbeeld:Response 100 sip-header voegt "User-Agent: CISCO
CUBE"

●

Wanneer een toegevoegde waarde, overeenkomend-patroon of vervangingspatroon dubbele
quotes ( " ) en witte ruimtetekens bevat, moet een backslash ( \ ) de binnenquotes
voorvoegsel hebben. Gebruik deze opdracht bijvoorbeeld om "CISCO" CUBE toe te
voegen:Response 100 sip-header voegt "User-Agent: \"CISCO\" CUBE

●

Configuratiebeperkingen

Om de meeste flexibiliteit te bieden, wordt de syntaxis niet gecontroleerd op de SIP-berichten
die resulteren nadat de regels zijn toegepast. U moet er door adequate tests voor zorgen dat
de wijzigingen die u in de profielregels specificeert, resulteren in geldige SIP-
protocoluitwisselingen.

●

Het SIP-berichttype kan niet worden gewijzigd met SIP-profielen. Dat wil zeggen dat een 180-
bellenrespons niet kan worden gewijzigd in een 183 sessievoortgang-respons.

●

Verplicht koppen kan alleen worden gewijzigd; zij kunnen niet worden toegevoegd of
verwijderd . De verplichte SIP-headers omvatten To, From, Via, CSeq, Call-ID en Max-
Forwards. Verplicht SDP-headers zijn v, o, s, t, c en m.

●

Hoewel variabelen met reguliere expressies kunnen worden gebruikt in match en vervangen
voor het opslaan en hergebruiken van waarden, kan informatie niet uit het ene bericht worden
afgeleid en op een ander worden toegepast. Het oproepnummer kan bijvoorbeeld niet uit de
INVITE worden afgeleid en in een later verwijzingsbericht worden ingevoegd. De
gespecificeerde regels gelden voor één bericht tegelijk. alleen informatie in die boodschap
wordt gemanipuleerd .

●

Configuratievoorbeelden

Deze sectie verschaft voorbeelden van SIP-profielregels om specifieke wijzigingen in SIP-
berichten te realiseren.

Toevoegen

Deze sectie verschaft voorbeelden van het toevoegen van SIP- en SDP-headers aan berichten.

Voorbeeld 1

Bericht: UITNODIGEN

Actie: Voeg de b=AS:4000 SDP-header toe aan de lijn met videomedia



Regels:

voice class sip-profiles 100

  request INVITE sdp-header Video-Bandwidth-Info add "b=AS:4000"

Voorbeeld 2

Bericht: 480 tijdelijk niet beschikbaar

Actie: Voeg de Retry-After SIP-header toe

Regels:

voice class sip-profiles 100

  response 480 sip-header Retry-After add “Retry-After: 60”

Voorbeeld 3

Bericht: INVITE's en REINVITE's

Actie: Voeg de "user=phone"-tag toe aan de SIP URI-header

Regels:

voice class sip-profiles 100

  request INVITE sip-header SIP-Req-URI modify "; SIP/2.0" ";user=phone SIP/2.0"

  request REINVITE sip-header SIP-Req-URI modify "; SIP/2.0" ";user=phone SIP/2.0"

Voorbeeld 4

Bericht: 200 respons

Actie: Voeg de Gebruiker-Agent SIP-header toe

Regels:

voice class sip-profiles 100

  response 200 sip-header User-Agent add "User-Agent: CiscoSystems-SIP-GW-UA"

Verwijderen

Deze sectie verschaft voorbeelden van het verwijderen van SIP en SDP kopregels in berichten.

Voorbeeld 5

Bericht: Alle verzoeken en antwoorden

Actie: Verwijder de Cisco-Guid SIP-header

Regels:

voice class sip-profiles 100

  request ANY sip-header Cisco-Guid remove



  response ANY sip-header Cisco-Guid remove

Voorbeeld 6

Bericht: BYE EN CANCEL

Actie: Verwijder de redactie van de SIP-header

Regels:

voice class sip-profiles 100

  request BYE sip-header Reason remove

  request CANCEL sip-header Reason remove

Voorbeeld 7

Bericht: 100 en 180 antwoorden

Actie: Verwijder de SIP-header van de server

Regels:

voice class sip-profiles 100

 response 100 sip-header Server remove

 response 180 sip-header Server remove

Wijzigen

Deze sectie geeft voorbeelden van hoe u SIP- en SDP-headers in berichten kunt wijzigen.

Voorbeeld 8

Bericht: UITNODIGEN

Actie: De volgende instellingen wijzigen: header naar "gateway@gw-ip-address" indeling bijv.
2222000020@9.13.24.7 naar gateway@9.13.24.7 wijzigen

Regels:

voice class sip-profiles 100

  request INVITE sip-header From modify "(<.*:)(.*@)" "\1gateway@"

Voorbeeld 9

Bericht: UITNODIGEN

Actie: vervang "Cisco Systems-SIP-GW-UserAgent" met "-" in de o= regel van de SDP-header

Regels:

voice class sip-profiles 100

  request INVITE sdp-header Session-Owner modify "CiscoSystems-SIP-GW-UserAgent“ "-"

Voorbeeld 10



Bericht: UITNODIGEN

Actie: "sip url" converteren naar "tel url" in de Req-URI, Van en naar kopregels, bijvoorbeeld van
"sip:2222000020@9.13.24.6:5060" naar "tel:222000020"

Regels:

voice class sip-profiles 100

  request INVITE sip-header SIP-Req-URI modify "sip:(.*)@[^ ]+" "tel:\1"

  request INVITE sip-header From modify "<sip:(.*)@.*>" "<tel:\1>"

  request INVITE sip-header To modify "<sip:(.*)@.*>" "<tel:\1>"

Volledig voorbeeldconfiguratie met SIP-profielen

Deze sectie verschaft een volledig configuratievoorbeeld voor een CUBE router die met SIP-
profielen is geconfigureerd.

KUIS

CUBE#show run

Building configuration...

Current configuration : 5888 bytes

!

! Last configuration change at 13:16:50 CDT Mon Feb 11

2008

! NVRAM config last updated at 13:24:35 CDT Mon Feb 11

2008

!

version 12.4

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log datetime msec localtime

service password-encryption

!

hostname CUBE

!

boot-start-marker

boot system flash:c2800nm-ipvoice_ivs-mz.124-

18.2.2.PIA1p.bin

boot-end-marker

!

logging message-counter syslog

logging buffered 2000000

no logging console

no logging monitor

enable lab 0

!

no aaa new-model

memory-size iomem 10

clock timezone CDT -6

clock summer-time CDT recurring

no network-clock-participate slot 1

!

voice-card 0

 no dspfarm

!

ip cef

!

voice service voip

 media flow-around



 allow-connections sip to sip

 sip

  sip-profiles 100

!

voice class sip-profiles 100

 request INVITE sip-header SIP-Req-URI modify ";

SIP/2.0" ";user=phone SIP/2.0"

 request REINVITE sip-header SIP-Req-URI modify ";

SIP/2.0" ";user=phone SIP/2.0"

!

interface GigabitEthernet0/0

 ip address x.x.x.x 255.255.255.0

 duplex full

 speed 100

!

ip http server

!

control-plane

!

dial-peer voice 100 voip

 destination-pattern .T

 session protocol sipv2

 session target ipv4:x.x.x.x

 dtmf-relay rtp-nte

 codec g711ulaw

 no vad

!

sip-ua

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

 exec-timeout 90 0

!

scheduler allocate 20000 1000

end

Aanvullende configuratieopmerkingen

De veldnamenlengte (met de veldnamenaam) mag na wijziging met SIP-profielen niet meer
dan 300 tekens bevatten. De maximum veldnamenlengte voor een toegevoegde waarde is
ongeveer 220 tekens. De maximum SDP-headerlengte is 2048 tekens. Als een header length
de maximale waarde overschrijdt nadat een regel is toegepast, wordt die regel genegeerd en
worden de wijzigingen niet toegepast. Als de totale SDP-lengte meer dan 2048 tekens na
wijzigingen bevat, worden alle wijzigingen in de SDP genegeerd en niet toegepast.

●

De functie SIP-profielen kan niet worden gebruikt om een volledig SIP-bericht te laten vallen;
deze kan alleen worden gebruikt om de inhoud in het bericht te manipuleren (toevoegen,
wijzigen of verwijderen)

●

Variabelen met reguliere expressies kunnen worden gebruikt om parameters te extraheren en
op te slaan uit een bestaande header, maar de in variabelen opgeslagen waarden kunnen
ALLEEN worden gebruikt in het vervangende patroon van dezelfde regel; Deze kan NIET
door enige andere regel gebruikt worden, wat betekent dat u de waarden niet kunt invoegen
die door de ene regel zijn afgeleid in een andere regel.De tussen open parenthese ( ) en
gesloten parenthese ( ) in een matchpatroon gespecificeerde inhoud wordt opgeslagen in
variabelen met 1, 2, 3, ... 9 in de volgorde waarin ze worden gevonden. De opgeslagen
waarden van deze variabelen kunnen dan opnieuw in het vervangen-patroon worden

●



ingevoegd door de variabelen te verwijzen naar \1, \2, ...\9 respectievelijk.Bijvoorbeeld, als we
willen veranderen:
Remote-Party-ID: “CUBE”

  <sip:2001@123.123.123.123>;privacy=off;screen=no to P-Asserted-Identity:

  “CUBE” <sip:2001@123.123.123.123>

Dit kan worden bereikt met de volgende SIP-profielregel:
request INVITE sip-header Remote-Party-ID modify

"Remote-Party-ID:(.*>).*" "P-Asserted-Identity:\1"

In dit voorbeeld komt de volgorde (.*>) overeen "CUBE" <sip:2001@123.123.123.123>. Deze
waarde wordt opgeslagen in variabele 1, die in het vervangingspatroon met \1 wordt
verwezen.

Ondersteunde SIP-berichten

Deze sectie verschaft de CLI-opties van de SIP-berichten die kunnen worden aangepast met de
functie CUBE SIP-profielen.

SIP-aanvragen

Deze SIP-verzoeken worden ondersteund:

router(config-class)#request ?

  ACKsip ack

  ANYany sip request

  BYEsip bye

  CANCELsip cancel

  COMETsip comet

  INFOsip info

  INVITEsip invite

  NOTIFYsip notify

  OPTIONSsip options

  PRACKsip prack

  PUBLISHsip publish

  REFERsip refer

  REGISTERsip register

  REINVITEsip reinvite

  SUBSCRIBEsip subscribe

  UPDATEsip info

SIP-antwoorden

Deze SIP-reacties worden ondersteund:

router(config-class)#response ?

  100  Response code 100

  180  Response code 180

  181  Response code 181

  182  Response code 182

  183  Response code 183

  200  Response code 200

  202  Response code 202

  300  Response code 300

  301  Response code 301

  302  Response code 302

  305  Response code 305



  380  Response code 380

  400  Response code 400

  401  Response code 401

  402  Response code 402

  403  Response code 403

  404  Response code 404

  405  Response code 405

  406  Response code 406

  407  Response code 407

  408  Response code 408

  409  Response code 409

  410  Response code 410

  412  Response code 412

  413  Response code 413

  414  Response code 414

  415  Response code 415

  416  Response code 416

  417  Response code 417

  420  Response code 420

  421  Response code 421

  422  Response code 422

  423  Response code 423

  480  Response code 480

  481  Response code 481

  482  Response code 482

  483  Response code 483

  484  Response code 484

  485  Response code 485

  486  Response code 486

  487  Response code 487

  488  Response code 488

  489  Response code 489

  491  Response code 491

  493  Response code 493

  500  Response code 500

  501  Response code 501

  502  Response code 502

  503  Response code 503

  504  Response code 504

  505  Response code 505

  513  Response code 513

  580  Response code 580

  600  Response code 600

  603  Response code 603

  604  Response code 604

  606  Response code 606

  ANY  Any Response

SIP-koppen

Deze SIP-headers worden ondersteund:

rtr(config-class)#request INVITE sip-header ?

  Accept-Contact

  Accept-Encoding

  Accept-Header

  Accept-Language

  Accept-Resource-Priority

  Alert-Info

  Allow-Events

  Allow-Header

  Also



  Authorization

  CC-Diversion

  CC-Redirect

  CSeq

  Call-ID

  Call-Info

  Cisco-Gcid

  Cisco-Guid

  Contact

  Content-Disposition

  Content-Encoding

  Content-Id

  Content-Length

  Content-Type

  Date

  Diversion

  Event

  Expires

  From

  History-Info

  Location

  MIME-Version

  Max-Forwards

  Min-Expires

  Min-SE

  Orig-dial-plan

  P-Asserted-Identity

  P-Preferred-Identity

  Privacy

  Proxy-Authenticate

  Proxy-Authorization

  Proxy-Require

  Rack

  Reason

  Record-Route

  Refer-To

  Referred-By

  Reject-Contact

  Remote-Party-ID

  Replaces

  Request-Disposition

  Requested-By

  Require

  Resource-Priority

  Retry-After

  Route

  Rseq

  SIP-ETag

  SIP-If-Match

  SIP-Req-URI

  Server

  Session-Expires

  Session-Header

  Subscription-State

  Supported

  Term-dial-plan

  Timestamp

  To

  Unsupported

  User-Agent

  Via

  WWW-Authenticate

  Warning



SDP-Koppen

Deze SDP-headers worden ondersteund:

rtr(config-class)#response 200 sdp-header ?

  Attributea=

  Audio-Attributea=

  Audio-Bandwidth-Infob=

  Audio-Connection-Infoc=

  Audio-Encryption-Keyk=

  Audio-Mediam=audio

  Audio-Session-Infoi=

  Bandwidth-Keyb=

  Connection-Infoc=

  Email-Addresse=

  Encrypt-Keyk=

  Phone-Numberp=

  Repeat-Timesr=

  Session-Infoi=

  Session-Names=

  Session-Ownero=

  Time-Adjust-Keyz=

  Time-Headert=

  Url-Descriptoru=

  Versionv=

  Video-Attributea=

  Video-Bandwidth-Infob=

  Video-Connection-Infoc=

  Video-Encryption-Keyk=

  Video-Mediam=video

  Video-Session-Infoi=

Verifiëren

De INVITE-berichten met (en zonder) de van toepassing zijnde SIP-profielen worden in deze
sectie weergegeven. Gebruik deze methode om te verifiëren dat de SIP profielregels in de
configuratie de juiste en gewenste veranderingen in SIP-berichten beïnvloeden.

Dit voorbeeld toont een steekproefconfiguratie:

voice class sip-profiles 1

  request INVITE sdp-header Audio-Bandwidth-Info add "b=AS:1600“

  request ANY sip-header Cisco-Guid remove

  request INVITE sdp-header Session-Owner modify "CiscoSystems-SIP-GW-UserAgent" "-“

Dit voorbeeld toont een voorbeeldbericht van de INVITE van het SIP zonder de van toepassing
zijnde configuratie van de profielen van SIP (de gevoelige velden worden in vet gemarkeerd):

INVITE sip:2222000020@9.13.40.250:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 9.13.40.249:5060;branch=z9hG4bK1A203F

From: "sipp " <sip:1111000010@9.13.40.249>;tag=F11AE0-1D8D

To: <sip:2222000020@9.13.40.250>

Date: Mon, 29 Oct 2007 19:02:04 GMT

Call-ID: 4561B116-858811DC-804DEF2E-4CF2D71B@9.13.40.249

Cisco-Guid: 1163870326-2240287196-2152197934-1290983195

Content-Length: 290



v=0

o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 6906 8069 IN IP4 9.13.40.249

s=SIP Call

c=IN IP4 9.13.40.249

t=0 0

m=audio 17070 RTP/AVP 0

c=IN IP4 9.13.40.249

a=rtpmap:0 PCMU/8000

a=ptime:20

Dit voorbeeld toont hetzelfde SIP INVITE-bericht van de steekproef met de van toepassing zijnde
SIP-profielen (de veranderde velden worden vet gemarkeerd):

INVITE sip:2222000020@9.13.40.250:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 9.13.40.249:5060;branch=z9hG4bK1A203F

From: "sipp " <sip:1111000010@9.13.40.249>;tag=F11AE0-1D8D

To: <sip:2222000020@9.13.40.250>

Date: Mon, 29 Oct 2007 19:02:04 GMT

Call-ID: 4561B116-858811DC-804DEF2E-4CF2D71B@9.13.40.249

Content-Length: 279

v=0

o=- 6906 8069 IN IP4 9.13.40.249

s=SIP Call

c=IN IP4 9.13.40.249

t=0 0

m=audio 17070 RTP/AVP 0

c=IN IP4 9.13.40.249

a=rtpmap:0 PCMU/8000

a=ptime:20

b=AS:1600

Problemen oplossen

debug csip alles is een handige opdracht voor het oplossen van problemen voor SIP-profielen.

In dit voorbeeld toont de tekst "Voice class SIP Profiles" welke SIP-profiel wordt toegepast. Hier is
een voorbeeld van de opdrachtoutput:

router#debug ccsip all

…

Oct 12 06:51:53.619: //-1/735085DC8F3D/SIP/Info/sipSPIGetShrlPeer:

                     Try match incoming dialpeer for Calling number:

                     : sippOct 12 06:51:53.619:

                     //-1/735085DC8F3D/SIP/Info/sipSPIGetCallConfig:

                     Peer tag 2 matched for incoming call

Oct 12 06:51:53.619: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/sipSPIGetCallConfig:

                     voice class SIP Profiles tag is set : 1

Oct 12 06:51:53.619: //-1/735085DC8F3D/SIP/Info/sipSPIGetCallConfig:

                     Not using Voice Class Codec

Oct 12 06:51:53.619: //-1/735085DC8F3D/SIP/Info/sipSPIGetCallConfig:

                     xcoder high-density disabled

Oct 12 06:51:53.619: //-1/735085DC8F3D/SIP/Info/sipSPIGetCallConfig:

                     Flow Mode set to FLOW_THROUGH

…

In dit voorbeeld, benadrukt de tekst "sip_profielen" de wijzigingen die door de configuratie van de
SIP profielen worden uitgevoerd. Hier is een voorbeeld van de opdrachtoutput:



   

router#debug ccsip all

…

Oct 12 06:51:53.647: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/

                     sip_profiles_application_change_sdp_line:

                     New SDP header is added : b=AS: 1600

Oct 12 06:51:53.647: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/

                     sip_profiles_update_content_length:

                     Content length header before modification :

                     Content-Length: 290

Oct 12 06:51:53.647: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/

                     sip_profiles_update_content_length:

                     Content length header after modification :

                     Content-Length: 279

…

Gerelateerde informatie

Ondersteuning voor spraaktechnologie●

Productondersteuning voor spraak en Unified Communications●

Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

//www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=268436015&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/web/psa/products/index.html?c=278875240&referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/102-3569222-3545713?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Session Initiation Protocol (SIP)-normalisatie (Unified Border Element) met SIP-profielen) en configuratievoorbeeld voor SIP-profielen
	Inhoud
	Inleiding
	Voorwaarden
	Vereisten
	Gebruikte componenten
	Conventies

	Configureren
	Opdracht Algemene configuratie
	Configuratiestappen
	Configuratiebeperkingen

	Configuratievoorbeelden
	Toevoegen
	Verwijderen
	Wijzigen
	Volledig voorbeeldconfiguratie met SIP-profielen
	Aanvullende configuratieopmerkingen

	Ondersteunde SIP-berichten
	SIP-aanvragen
	SIP-antwoorden
	SIP-koppen
	SDP-Koppen

	Verifiëren
	Problemen oplossen
	Gerelateerde informatie


