
Zone prefixverwerking met puntjes versus
sterisks 
  

Inhoud

Inleiding
Voorwaarden
Vereisten
Gebruikte componenten
Conventies
Probleem
Oplossing
Uitleg van Gatekeeper Default Zone prefixe bij het verwerken van gedrag
casestudy
configuratie en weergave van opdrachten
Debugs en gedetailleerde discussies
Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document behandelt een probleem dat sommige netwerkimplementators hebben ervaren met
het gebruik van punten als wildcards binnen zone prefixes. Vervolgens komt er een algemene
oplossing voor dit probleem naar voren door in plaats daarvan, waar mogelijk, het gebruik van
sterretjes ("*") voor te stellen. Ten slotte verduidelijkt dit document de logica van de
zoneverwerking met een specifieke verwijzing naar het verschil tussen de twee methoden voor het
configureren van wildkaarten.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document moeten kennis hebben van H.323-stromen en Cisco gatekeeper-
concepten, in het bijzonder zone-verwerking. Raadpleeg het gedeelte Cisco IOS Gatekeeper Call
Routing en het configureren van H.323 Gatekeeper en proxy voor meer informatie over Cisco
gatekeeper en zone verwerking. Het eerste van deze documenten is nuttig voor het begrijpen van
de 'gatekeeper zone'-verwerking.

Gebruikte componenten

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

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

Probleem

De oorzaak van verwarring met betrekking tot het gebruik van punten en sterretjes ligt in het
standaardgedrag van de poortwachter tijdens het verwerken van prefixes. Dit gedrag, dat in detail
wordt beschreven in de sectie van de Gatekeeper Default Zone Prefix Processing Behavior van dit
document, kan leiden tot dubbelzinnige situaties als er een overlap is in het kiesschema en de
configuratie gebruik maakt van zowel punten als sterretjes.

De symptomen en kenmerken van het probleem zijn:

De lokale poortwachter zal naar verwachting de oproepen naar meer dan één lokale zone
sturen of zal naar verwachting oproepen naar gatekeeper in afgelegen gebieden of beide
leiden.

●

De oproepen binnen een lokale zone kunnen succesvol worden routeerd.●

Sommige, maar niet alle, interzoneoproepen kunnen succesvol worden routeerd.●

De interzone aanroepen die niet succesvol zijn routeerd worden getallen met een specifiek
aantal cijfers genoemd. Bijvoorbeeld, aanroepen naar een 10-cijferig of negen-cijferig getal
kan slagen, terwijl een aanroep naar een drie-cijferig getal dat met hetzelfde cijfer begint
betrouwbare faalt.

●

De gatekeeper configuratie maakt gebruik van punthakken binnen zone prefixes.●

Oplossing

Wanneer u tekens in een gebied specificeert, vermijd het gebruik van punten waar mogelijk.
Gebruik in plaats daarvan de minder specifieke sterretkaart. U kunt het probleem ook vermijden
wanneer u deze regels naleeft:

Als het kiesschema consistent is, kunt u een configuratie met alleen punten gebruiken (of
alleen sterretjes gebruiken).

1.

Als er overlapping in het kiesschema is, is het best om configuraties met sterretjes te
gebruiken.

2.

Als er overlapping in het kiesschema is, en een configuratie met slechts sterretjes niet
geschikt is, bestudeer het standaardgedrag van de poortwachter van prefix (trek de lokale
gebiedscode af en voer voor) voordat u de poortwachter vormt.

3.

De derde regel vereist een begrip van de details van het gedrag van de poortwachter zoals
beschreven in dit document.

Uitleg van Gatekeeper Default Zone prefixe bij het verwerken van gedrag

Dit voorbeeld illustreert het gedrag van een poortwachter wanneer het een aanroep in de vorm
van een toegangsaanvraag (ARQ) van een H.323-eindpunt verwerkt. De stappen 2 en 3 zijn van
essentieel belang voor het toepassingsgebied van dit document. U kunt later in het document door
dit stroomschema stappen met een verwijzing naar het voorbeeld: debug: Een mislukt gesprek.
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Het verwerken van Zone prefix is iets anders dan het verwerken van een doelprefix. Wanneer u
zone voorfixes matcht, doet de Cisco gatekeeper een speciale poging om de zone indien mogelijk
te kwalificeren door middel van gebiedscode. Als een opgeroepen nummer in de lokale zone is
gekoppeld, trekt de poortwachter af dat de lokale gebiedscode (het prefix van het oproepnummer)
moet worden toegevoegd aan het opgeroepen nummer.

Een ARQ komt bijvoorbeeld in een gatekeeper met oproepnummer "415xxxxx" (met gebiedscode
415).

De poortwachter heeft de 415 zone ingesteld als steunprefix "415......." (zeven punten). Als het
opgeroepen nummer 5551212 is (specifiek zeven cijfers) dan werkt de poortwachter het nummer
voor met hetzelfde prefix als het oproepnummer. Daarom is in de lokale zone 4155551212 nodig.

Opmerking: het aantal punten in een opdracht voor een zone bepaalt of een aangeroepen
nummer overeenkomt met de lokale zone. In het bovenstaande is een zescijferig getal
(bijvoorbeeld: 555123) komt niet overeen met het geconfigureerde zone-prefix van "415......."
(zeven punten). Daarom wordt het opgeroepen nummer niet in mindering gebracht op 415555123,
maar blijft het 555123 en komt het getal voor zone van "555*" overeen.

Als de lokale zone echter is ingesteld op "415*" en de configuratie ook een standaardzone X bevat
die met "*" omgaat, dan verwerkt de gateway de ARQ als matching in zone X, als X een andere
zone op de lokale poortwachter is, of stuurt zij een locatieaanvraag (LRQ) naar X als deze een
afgelegen zone is.

Dit is een voorbeeld dat het concept illustreert met een verwijzing naar het koppelen van de
configuratiehandelingen van Cisco IOS®.



Zone prefixgedrag met puntssterisks - Gatekeeper
configuratie fragmenten

!--- 5551212 is the called number !--- and the request

comes into zone localzone2. !--- It is important to know

that the calling number has prefix 415. zone prefix

localzone2 415....... zone prefix localzone1 555* !---

In this case, this line is what the match is with. Zone

prefix localzone2 415....... !--- The match is due to

these reasons: !--- 1. The calling number begins with

415. !--- 2. There is a local wildcard entry for 415

with seven dots. This entry !--- causes the gatekeeper

to assume that the the seven-digit called !--- number is

local and therefore expands 5551212 to 4155551212 by !--

- prepending the area code of the calling number. This

expanded !--- number matches, and the call will be

accepted or rejected based on !--- the registered

resources, in localzone2. !--- If the configuration is

changed, as shown here, then there is no !--- expansion

of the number (because there is no seven-dot entry).

zone prefix localzone2 415* zone prefix localzone1 555*

!--- This line is what the match is now with. Zone

prefix localzone1 555* !--- In this case, the call is

accepted or rejected based on registered !--- resources

in localzone1.

casestudy

Opmerking: Deze casestudy maakt gebruik van één enkele poortwachter met twee lokale zones.
Dezelfde beginselen zijn van toepassing op meerdere portaalontwerpen waarbij de lokale
poortwachter is ingesteld om LRQ's door te sturen naar een gatekeeper in afgelegen zones.

In dit schema is een vereenvoudigde H.323-zone-weergave van een "nieuw wereldnetwerk"-
dienstverlener te zien. Dit netwerk biedt Voice-over-IP (VoIP) gesprekken tussen H.323 klanten in
de zone die localzone2 wordt genoemd, en ook toegang tot het openbare telefoonnetwerk (PSTN)
van deze zelfde klanten. De Trunking Gateways (TGW’s) die toegang tot het PSTN-netwerk
bieden, wonen in een afzonderlijke zone die localzone1 wordt genoemd.



Opmerking: De H.323-clients kunnen inheemse H.323 IP-telefoniegebruikers zijn, eenvoudige
analoge-to-H.323-adapterapparaten, zoals Cisco ATA of andere soortgelijke producten van
derden, of grotere schaalgateways. Ondersteuning van grotere toegangontwerpen, vooral die met
gebruikers van telefonie op afstand, zou waarschijnlijk een complexere zonestructuur betekenen
dan wat in deze casestudy wordt besproken. Bovendien kunnen de 5350 TGW’s PSTN-toegang
bieden via digitale E1/T1-verbindingen zoals ISDN-PRO of kanaalgekoppelde signalering (CAS).
Ze kunnen ook directe SS7-interconnectie leveren met het gebruik van een geschikte SS7-
gespreksagent, zoals Cisco SC2000 of PGW2200.

configuratie en weergave van opdrachten

De met de poortwachter verbonden opdrachten die op de poortwachter zijn geïnstalleerd, worden
hier getoond. De lijnen in de configuratie die worden gemarkeerd zijn van belang om later het
probleem aan te tonen met, in dit geval, drie-cijferig telefoonnummers waar een oproep wordt
gedaan van localzone2 naar localzone1.

Gatekeeper Configuration (alleen gatekeeper-
opdrachten)

gatekeeper

  zone local localzone1 dns.au 10.1.1.228

  zone local localzone2 dns.au

  no zone subnet localzone1 default enable

  zone subnet localzone1 10.1.1.240/28 enable

  no zone subnet localzone2 default enable

  zone subnet localzone2 10.99.0.0/16 enable

  zone prefix localzone1 0*

  zone prefix localzone1 1*

  zone prefix localzone1 6*

  zone prefix localzone1 8*

  zone prefix localzone2 9999931..

  Zone prefix localzone2 9999932..

  Zone prefix localzone2 9999933..

  Zone prefix localzone2 9999934..

  Zone prefix localzone2 9999935..

  Zone prefix localzone2 9999936..

  Zone prefix localzone2 9999937..

  Zone prefix localzone2 9999938..

  Zone prefix localzone2 9999939..

  Zone prefix localzone2 999994...

  zone prefix localzone2 999995...

  zone prefix localzone1 9*

  accounting vsa

  gw-type-prefix 1#* default-technology

  arq reject-unknown-prefix

  lrq reject-unknown-prefix

  no use-proxy localzone2 default inbound-to terminal

  no use-proxy localzone2 default outbound-from terminal

  no shutdown

  endpoint ttl 60

Deze opdrachtoutput van gatekeeper endpoints toont de H.323 endpoints die geregistreerd zijn bij
de poortwachter en de zones waar ze geregistreerd zijn.

Opmerking: De TGW's hebben zich correct bij de poortwachter in localzone1 geregistreerd terwijl
de H.323-terminals in localzone2 zijn geregistreerd.



Toon gatekeeper endpoints

GK#show gatekeeper endpoints

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

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

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name

Type Flags

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

---- -----

10.99.0.10      1720  10.99.0.10      45690 localzone2

TERM E164-ID: 999995988

10.99.0.11      1720  10.99.0.11      29249 localzone2

TERM E164-ID: 999995981

10.99.0.12      1720  10.99.0.12      19227 localzone2

TERM E164-ID: 999995985

10.99.0.15      1720  10.99.0.15      36889 localzone2

TERM E164-ID: 999995989

10.99.0.16      1720  10.99.0.16      42366 localzone2

TERM E164-ID: 999995982

10.99.0.18      1720  10.99.0.18      18300 localzone2

TERM E164-ID: 999995986

10.99.0.19      1720  10.99.0.19      32345 localzone2

TERM E164-ID: 999995980

10.99.0.20      1720  10.99.0.20      23155 localzone2

TERM E164-ID: 999995984

10.1.1.240      1720  10.1.1.240      50737 localzone1

VOIP-GW H323-ID: tgw1@dns.au

10.1.1.241      1720  10.1.1.241      50737 localzone1

VOIP-GW H323-ID: tgw2@dna.au

Total number of active registrations = 10

Dit toont de opdrachtoutput van het voorvoegsel van de gatekeeper zone correct de zone aan
waaraan de respectieve voorvoegsels van E.164 moeten worden routeerd.

Toon het voorvoegsel van een gatekeeper zone

ZRZ-GK1#show gatekeeper zone prefix

    ZONE PREFIX TABLE

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

GK-NAME               E164-PREFIX

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

localzone1            0*

localzone1            1*

localzone1            6*

localzone1            8*

localzone2            9999931..

localzone2            9999932..

localzone2            9999933..

localzone2            9999934..

localzone2            9999935..

localzone2            9999936..

localzone2            9999937..

localzone2            9999938..

localzone2            9999939..

localzone2            999994...

localzone2            999995...

localzone1            9*

Deze opdrachtoutput van gatekeeper voorvoegsel-type toont de technische voorvoegsels die voor
deze gatekeeper zijn geconfigureerd.



Merk op dat alleen het standaard tech-prefix (1#) is ingesteld op de poortwachter. Daarnaast zijn
alleen de 5350 TGW's (tg1 en tgw2) in zone localzone1 ingesteld om te registreren met dit
voorvoegsel van standaardtechnologie.

voorvoegsel van gatekeeper-gw-type tonen

GK#show gatekeeper gw-type-prefix

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

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

Prefix: 1#*    (Default gateway-technology)

  Zone localzone1 master gateway list:

    10.1.1.240:1720 tgw1

    10.1.1.241:1720 tgw2 (out-of-resources)

Debugs en gedetailleerde discussies

Dit is debug uitvoer van de poortwachter die de stromen van Registratie, Toestemming en Status
Protocol (RAS) en de verwerking van zone prefix toont voor:

Een mislukt gesprek●

Een succesvolle oproep●

Hij bevat een gedetailleerd commentaar waarin het gedrag van de poortwachter wordt uitgelegd
bij het verwerken van puntfiets in zones met voorvoegsel in vergelijking met sterretjes.

debug h225 was1 en debug gatekeeper hoofd 10 -
mislukt gesprek

GK#show debug

gk main debug level = 10

H.225: H.225 ASN1 Messages debugging is on

!--- This output is from the debug h225 ans1 command

issued on the gatekeeper. It shows !--- an incoming RAS

ARQ for called number 112. It is important to !--- note

that the calling number (source endpoint) comes from the

zone localzone2 and, !--- assuming three-digit numbers,

its prefix (source endpoint prefix) is 999995.

Mar 11 21:48:15: RAS INCOMING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionRequest :

    {

      requestSeqNum 36784

      callType pointToPoint : NULL

      callModel gatekeeperRouted : NULL

      endpointIdentifier {"618FED9800000008"}

      destinationInfo

      {

        e164 : "112",

        e164 : "112"

      }

      srcInfo

      {

        h323-ID : {"999995985"},

        e164 : "999995985"

      }

      srcCallSignalAddress ipAddress :

      {



        ip '0A14000C'H

        port 11309

      }

      bandWidth 1280

      callReferenceValue 31633

      conferenceID '5634343434EF21002B211E5226E91D26'H

      activeMC FALSE

      answerCall FALSE

      canMapAlias FALSE

      callIdentifier

      {

        guid '5634343434EF20002B211E5226E91D26'H

      }

      gatekeeperIdentifier {"localzone2"}

      willSupplyUUIEs FALSE

    }

 !--- This output is from the debug gatekeeper main 10

command !--- issued on the gatekeeper. It !--- shows the

gatekeeper zone prefix processing logic

(rassrv_get_addrinfo). !--- Comments are inserted

throughout.

Mar 11 21:48:15: gk_rassrv_arq: arqp=0x61A09EE4,

crv=0x7B91, answerCall=0

Mar 11 21:48:15: ARQ Didn't use GK_AAA_PROC

!--- Tech-prefix matching occurs first. In this case

study, no !--- tech-prefixes are configured so no match

is found. Mar 11 21:48:15: rassrv_get_addrinfo(112):

Tech-prefix match failed.

!--- The next line in the trace is the key to what, in

this case study, is unexpected !--- behavior. The

expected behavior is for 112 to match with the wildcard

"1*" entry !--- in localzone1. !--- The local (source)

zone of the calling number is localzone2. !--- It has

been configured as !--- supporting the prefix

"999995..." with three wildcard digits. !--- (Note the

configuration line !--- "zone prefix localzone2

999995...".) !--- The gatekeeper, when asked to resolve

a three-digit number 112, !--- deduces this to mean

"999995-112" in the local zone because !--- "112"

matches with the specific-length three-dot !--- wildcard

configuration for the local zone. !--- This behavior is

exactly the same as a local area code being assumed when

a local !--- call is made. !--- If the configuration

line "zone prefix localzone2 999995..." was removed from

the !--- configuration, or if the line "zone prefix

localzone2 999995*" was inserted instead, !--- then the

three-digit number "112" would not match in the local !-

-- zone but would rather match localzone1 through the !-

-- configuration line "zone prefix localzone1 1*". Mar

11 21:48:15: rassrv_get_addrinfo(112): Defaulting to

source endpoint's zone prefix 999995

Mar 11 21:48:15: No tech-prefix

Mar 11 21:48:15: Alias not found

!--- The gatekeeper attempts to find a default

technology prefix, But although "#1" is !--- configured,

the H.323 endpoints in localzone2 correctly do not

register with that. The !--- conclusion drawn is that

there is an "unknown address and no default !---

technology defined": Mar 11 21:48:15:

rassrv_get_addrinfo(112): default-tech gateway selection

failed, status = 0x805



Mar 11 21:48:15: rassrv_get_addrinfo(112): unknown

address and no default technology defined.

Mar 11 21:48:15: rassrv_get_addrinfo(112): Tech-prefix

match failed.

Mar 11 21:48:15: rassrv_get_addrinfo(112): Defaulting to

source endpoint's zone prefix 999995

Mar 11 21:48:15: No tech prefix

Mar 11 21:48:15: Alias not found

!--- The gatekeeper indicates that it has failed to find

a registered match for the !--- called number in

localzone2: Mar 11 21:48:15: rassrv_get_addrinfo(112):

default-tech gateway selection failed, status = 0x805

Mar 11 21:48:15: rassrv_get_addrinfo(112): unknown

address and no default technology defined. Mar 11

21:48:15: gk_rassrv_sep_arq(): rassrv_get_addrinfo()

failed (return code = 0x103)

!--- The gatekeeper sends the Admission Reject (ARJ)

because the called party is not !--- registered: Mar 11

21:48:15: RAS OUTGOING PDU ::=

value RasMessage ::= admissionReject :

    {

      requestSeqNum 36784

      rejectReason calledPartyNotRegistered : NULL

    }

Dit debug is een extract uit de uitvoer van de debug gatekeeper hoofd 10 opdracht en toont een
succesvolle vraag.

debug gatekeeper main 10 - succesvolle oproep

GK#show debug

gk main debug level = 10

H.225: H.225 ASN1 Messages debugging is on

!--- The four-digit called number 1003 does not match

with the three-dot wildcard !--- for localzone2 noted

earlier. Instead, it matches with the less-specific !---

asterisk wildcard for localzone1. Feb 19 16:52:19:

rassrv_get_addrinfo(1003): Tech-prefix match failed.

Feb 19 16:52:19: rassrv_get_addrinfo(1003): Matched zone

prefix 1 and remainder 003

Feb 19 16:52:19: No tech prefix

Feb 19 16:52:19: Alias not found

!--- The gatekeeper finds a default technology prefix

(of #1) since the 5350 !--- TGWs register with this

prefix as per the  show gatekeeper gw-type-prefix

command.

Feb 19 16:52:19: Technology GW selected

Gerelateerde informatie

H.323-gateways en proxy’s configureren●

Inzicht op H.323-gatekeeper●

VoIP met Gatekeeper●

Het begrip van Cisco IOS Gatekeeper Call Routing●

Ondersteuning voor spraaktechnologie●

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/voice/configuration/guide/vvf323gk.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk1077/technologies_tech_note09186a00800c5e0d.shtml?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk1077/technologies_configuration_example09186a0080117768.shtml?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk1077/technologies_tech_note09186a00800a8928.shtml?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=tech&level0=268436015&referring_site=bodynav


   

Productondersteuning voor spraak en Unified Communications●

Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&level0=278875240&referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/002-9901024-1684829?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Zone prefixverwerking met puntjes versus sterisks
	Inhoud
	Inleiding
	Voorwaarden
	Vereisten
	Gebruikte componenten
	Conventies

	Probleem
	Oplossing
	Uitleg van Gatekeeper Default Zone prefixe bij het verwerken van gedrag

	casestudy
	configuratie en weergave van opdrachten
	Debugs en gedetailleerde discussies

	Gerelateerde informatie


