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Inleiding

Dit document behandelt een aantal gemeenschappelijke kwesties die bekend zijn om in te
resulteren wanneer endpoints geen oproepen kunnen maken die Cisco gateways of gateways en
terminals van derden omvatten, en Cisco Gatekeeper (Cisco IOS® gateway en routers).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor



meer informatie over documentconventies.

Probleem

Nadat u een H.323 eindpunt vormt om aan een Gatekeeper van Cisco te registreren, kunnen de
endpoints geen vraag maken.

Oplossingen

Controleer de opdracht poortwachter om te verzekeren dat alle endpoints zich aan de
poortwachter registreren. Deze onderdelen zijn de oplossingen voor dit probleem.

Toelating bevestigd (Busy Tone Back)

Als de Admission Bevestigd (ACF) door de poortwachter wordt verzonden en aan de eindpuntkant
aankomt, maar de vraag ontvangt nog een druk signaal, controleer om te zien of het eindigende IP
adres in ACF een verwacht geldig IP-eindpunt is.

value RasMessage ::= admissionConfirm :

     {

       requestSeqNum 18

       bandWidth 5120

       callModel direct : NULL

       destCallSignalAddress ipAddress :

       {

         ip '0AAAC80A'H

!--- The hex for IP, 0A AA C8 0A== 10.170.200.10. port 1720 port 1720 } irrFrequency 240

willRespondToIRR FALSE uuiesRequested { setup FALSE callProceeding FALSE connect FALSE alerting

FALSE information FALSE releaseComplete FALSE facility FALSE progress FALSE empty FALSE } }

Als ACF een IP adres van het eindpunt heeft, verwijder de poortwachter en maak een directe
vraag-aan-eindpunt om te zien of u een vraag kunt opstellen.

Verwerping van de toelating (ARJ), "afwijzingReden genaamdPartyNotRegistered"

Dit debug h225 was1 commando shows genaamdPartyNotRegistered.

*Mar 15 06:49:19.685: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionReject :

    {

      requestSeqNum 34

      rejectReason calledPartyNotRegistered : NULL    }

Dit is een gewone reden voor afwijzing die door de lokale of de oorspronkelijke poortwachter is
opgenomen wanneer de poortwachter geen informatie heeft over de plaats waar het opgeroepen
nummer moet worden beëindigd. Er zijn twee scenario's waarin dit probleem zich kan voordoen.

Eén reden is dat de verbinding eindigt bij een poort en dat de poort niet wordt geregistreerd onder
het E164-adres of met een technologierevoegsel. Om dit op te lossen, zorg ervoor dat de gateway
zich registreert met een technisch voorvoegsel aan de poortwachter.

Dit is een juist voorbeeld van de configuratie van de poort.



interface Ethernet0/0

 ip address 172.16.13.16 255.255.255.224

 half-duplex

 h323-gateway voip interface

 h323-gateway voip id hwei-gk ipaddr 172.16.13.14 1718

 h323-gateway voip h323-id gw2

 h323-gateway voip tech-prefix 2

….

!

voice-port 2/0/0

!

voice-port 2/0/1

!

voice-port 2/1/0

 station-id name BLARG

 caller-id enable

!

voice-port 2/1/1

!

dial-peer cor custom

!

dial-peer voice 456 pots

 destination-pattern 456

 port 2/1/0

!

dial-peer voice 123 pots

 destination-pattern 2415...

 port 2/1/1

!

gateway

"show gatekeeper gw" from gatekeeper

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

=========================

Prefix: 1*

  Zone hwei-gk master gateway list:

    172.16.13.35:1720 gw1

Prefix: 2*

  Zone hwei-gk master gateway list:

    172.16.13.16:1720 456

Een andere reden voor deze foutmelding kan zijn dat de naam een terminal is in een afgelegen
zone en geen proxy heeft die is ingeschakeld in dezelfde gatekeeper zone waar de naam is
geregistreerd. Standaard gebruikt Cisco IOS gatekeeper een proxy voor interzonegesprekken.
Geef de opdracht status van de showgatekeeper zone uit om dit te bekijken. Configureer een
proxy-register aan dezelfde lokale zone als de terminal of geef de geen use-proxy hwei-gk default
aan terminal opdracht of de geen use-proxy hwei-gk default-opdracht uit om het gebruik van een
proxy voor terminaloproepen uit te schakelen.

Opmerking: Voor oproepen binnen de zone is geen match van een voorvoegsel vereist.

*Mar  1 10:34:46.093: RAS OUTGOING PDU ::=

 value RasMessage ::= admissionReject :

      {

        requestSeqNum 11084

        rejectReason requestDenied : NULL

      }

De reden voor deze afwijzing is de door het eindpunt gevraagde bandbreedte overschrijdt de



limiet die in de poortwachter is ingesteld. Om dit op te lossen, vergroot de bandbreedte in de
poortwachter met de hulp van het bandbreedte bevel onder de gatekeeper modus, of verlaag het
bandbreedte verzoek van het eindpunt.

Dit voorbeeld is van een mislukt vraag wegens een bandbreedteverzoek dat de geconfigureerde
limiet overschrijdt.

Value RasMessage ::= admissionRequest :

      {

        requestSeqNum 11084

        callType pointToPoint : NULL

        callModel gatekeeperRouted : NULL

        endpointIdentifier {"6284945400000058"}

        destinationInfo

        {

          e164 : "415525",

          e164 : "415525"

        }

        srcInfo

        {

          e164 : "415526",

          h323-ID : {"hwei-term"}

        }

        srcCallSignalAddress ipAddress :

        {

          ip '0AAAC837'H

          port 1720

        }

        bandwidth 102400

 !--- Requested bandwidth is 10240 K. callReferenceValue 1022 conferenceID

'37CE425F850A41468B40D72F145C5C14'H activeMC FALSE answerCall TRUE canMapAlias FALSE

callIdentifier { guid '4138E0D40EF0D14C9DB84E54F5190BF4'H } gatekeeperIdentifier {"hwei-gk"}

willSupplyUUIEs FALSE } *Mar 1 10:34:46.093: ARQ (seq# 11084) rcvd *Mar 1 10:34:46.093:

gk_rassrv_arq: arqp=0x62905E20, crv=0x3FE, answerCall=1 *Mar 1 10:34:46.093: RAS OUTGOING PDU

::= value RasMessage ::= admissionReject : { requestSeqNum 11084 rejectReason requestDenied :

NULL } !--- The show gatekeeper zone status command is issued and shows the !--- bandwidth limit

is much smaller then the requested bandwidth.

 GATEKEEPER ZONES

                         ================

HWEI-GK name      Domain Name   RAS Address     PORT  FLAGS

-------      -----------   -----------     ----- -----

hwei-gk           cisco.com     172.16.13.14    1719  LS

  BANDWIDTH INFORMATION (kbps) :

    Maximum total bandwidth     :

    Current total bandwidth     :    0

    Maximum interzone bandwidth : 4000

!--- The limit is 4000 K. Current interzone bandwidth : 0 Maximum session bandwidth : …….. hwei-

gk1 cisco.com 172.16.13.37 1719 RS

Raadpleeg voor meer informatie over bandbreedteproblemen probleemoplossing en het begrip
Cisco Gatekeeper Bandbreedtebeheer.

Als deze afwijzingsreden wordt waargenomen, en er geen bandbreedte is, controleer of de
opgeroepen partij een terminal is en of er een proxy is die is geregistreerd voor de lokale zone.
Geef de opdracht status van de showgatekeeper zone uit om dit te bekijken. Stel een proxy-
register in voor dezelfde lokale zone als de terminal of geef de geen use-proxy hwei-gk default
inkomende-to-terminal of geen use-proxy hwei-gk default-opdracht op om het gebruik van een
proxy voor terminaloproepen uit te schakelen.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk1077/technologies_white_paper09186a00800c5f67.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk1077/technologies_white_paper09186a00800c5f67.shtml


Verificatieopdrachten

In dit gedeelte worden een aantal opdrachten en knoppen beschreven die helpen de configuratie
te controleren die vereist is voor de poortwachter en de poort. De opdrachtoutput van een
voorbeeldweergave is opgenomen om aan te geven wat er bij elk van deze opdrachten moet
worden gezocht.

Bepaalde showopdrachten worden ondersteund door het gereedschap Uitvoer Interpreter (alleen
geregistreerde klanten), waardoor u een analyse kunt bekijken van de show opdrachtoutput.

Opdracht Gatekeeper endpoints tonen

De opdracht Eindpunt van de showgatekeeper wordt gebruikt om de endpoints registration status
to the gatekeeper te controleren. Dit is een voorbeeld voor de gemeenschappelijke output van
deze opdracht.

gatekeeper#show gatekeeper endpoint

                    GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

                    ================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    Flags

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    -----

172.16.13.35    1720  172.16.13.35    50890 hwei-gk                VOIP-GW

    E164-ID: 2073418

    E164-ID: 5251212

    H323-ID: gw3

Total number of active registrations = 1

!--- The endpoint is registered. Gatekeeper#show gatekeeper endpoint

                    GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

                    ================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    Flags

--------------- ----- --------------- ----- ---------         ----    -----

Total number of active registrations = 0

!--- The endpoint is not registered.

Gatekeeper gv-opdracht

De opdracht Show gatekeeper gw wordt gebruikt om de registratiestatus van endpoints voor het
tech-prefix te controleren. Dit is een voorbeeld voor de gemeenschappelijke output van deze
opdracht.

Gatekeeper#show gatekeeper gw

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

=========================

Prefix: 1*

  Zone hwei-gk master gateway list:

    172.16.13.35:1720 gw1

Opdracht voor status van toegangszone tonen

De opdracht status van de showgatekeeper zone wordt gebruikt om de status van de lokale zone
en de informatie over de afgelegen zone weer te geven, zoals in dit voorbeeld wordt getoond.

2611-3#show gatekeeper zone status

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


                         GATEKEEPER ZONES

                         ================

HWEI-GK name      Domain Name   RAS Address     PORT  FLAGS

-------      -----------   -----------     ----- -----

hwei-gk           cisco.com     172.16.13.14    1719  LS

  BANDWIDTH INFORMATION (kbps) :

    Maximum total bandwidth     :

    Current total bandwidth     :    0

    Maximum interzone bandwidth : 4000

    Current interzone bandwidth :    0

    Maximum session   bandwidth :

  SUBNET ATTRIBUTES :

    All Other Subnets : (Enabled)

  PROXY USAGE CONFIGURATION :

    Inbound Calls from all other zones :

      to terminals in local zone hwei-gk : use proxy

      to gateways in local zone hwei-gk  : do not use proxy

      to MCUs in local zone hwei-gk  : do not use proxy

    Outbound Calls to all other zones :

      from terminals in local zone hwei-gk : use proxy

      from gateways in local zone hwei-gk  : do not use proxy

      from MCUs in local zone hwei-gk  : do not use proxy

hwei-gk1          cisco.com     172.16.13.37    1719  RS

vergroting van gatewayopdracht

Het bevel van de showgateway wordt gebruikt om de registratiestatus aan een poortwachter te
verifiëren. De gemeenschappelijke uitgangen van deze opdracht worden in dit voorbeeld getoond.

gw3#show gateway

 Gateway  gw3/ww  is registered to Gatekeeper hwei-gk

Alias list (CLI configured)

 E164-ID 2073418

 E164-ID 5251212

 H323-ID gw3

Alias list (last RCF)

 E164-ID 2073418

 E164-ID 5251212

 H323-ID gw3

 H323 resource thresholding is Disabled

!--- The gateway is registered to gatekeeper (hwei-gk). gw3#show gateway

 Gateway  gw3  is not registered to any gatekeeper

Alias list (CLI configured)

 E164-ID 2073418

 E164-ID 5251212

 H323-ID gw3/WW

Alias list (last RCF)

 H323 resource thresholding is Disabled

!--- The gateway is not registered to the gatekeeper.

Opdracht h225 niet debug1

Het debug h225 was1 bevel is de gatekeeper en de gateway van Cisco debug opdracht. In dit
document zoekt u alleen naar het ARJ-veld en zoekt u naar de reden van de afwijzing. Dit
voorbeeld is een voorbeelduitvoer van het ARJ-veld.



   

Output from gateway

*Mar 26 04:12:38.508: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionReject :

    {

      requestSeqNum 34

      rejectReason calledPartyNotRegistered : NULL

    }

Output from gatekeeper

*Mar 15 06:49:19.685: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionReject :

    {

      requestSeqNum 34

      rejectReason calledPartyNotRegistered : NULL

    }
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