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Informações Relacionadas

Introdução

Este original é sobre como estender Geolocation através do desenvolvimento do multi-conjunto
com transporte do lugar. Com esta informação nova em como obter o grupo de usuários fechado
(CUG) que trabalha entre um conjunto que seja regulado e conjunto não regulado com
configuração mínima. Igualmente assegura-se de como aderir às regras reguladoras.

Termos associados com o Geolocation

GeoLocation

Por definição, o GeoLocation é uma descrição da área geográfica física onde algo existe
atualmente. Em CUCM, o geolocation atribui os detalhes do lugar aos dispositivos como o
telefone IP, o tronco do SORVO, o gateway inter etc. do tronco do conjunto (ICT) que poderiam
fazer o significado através de uma empresa, através dos conjuntos e dos locais.

O RFC 4119 especifica 17 elementos cívicos do lugar e a característica de divisão lógica UCM
executou a configuração manual destes 17 campos/elementos das configurações da
administração. Recomendou que você preenche todos os 17 campos. Os campos devem ser
nomeados lógico e curto.

Filtro de Geolocation

O filtro de Geolocation é uma regra para selecionar determinados campos de Geolocation a fim
construir a corda de Geolocation, que pode ser usada para combinar políticas para a
característica de divisão lógica. isto é daria grupos de campos do geolocation para que as
políticas devem ser configuradas

Identificador de Geolocation

Um identificador que fosse identificador construiu de uma combinação de Geolocation, de filtro &
de tipo de dispositivo. Este identificador é usado para comparar contra LP e o atendimento seria
permitido ou negado

Um filtro de Geolocation do ∩ de Geolocation do dispositivo + um tipo de dispositivo = um
identificador de Geolocation

i.e. Um tronco do SORVO em CUCM pode logicamente ser representado como

Border:Country:IN:A1:KAR:A2:BAN 



Registro da política de Geolocation (BPL)

As políticas não são configuradas diretamente entre Geolocations, porque Geolocations tem
normalmente todos os 17 campos configurados e seria possivelmente original para cada
dispositivo UCM em um conjunto. Assim, configurar políticas entre Geolocations pode ser muitas
despesas gerais para um administrador, determinado número de Geolocations. 

Para que a finalidade faça políticas, o Admin precisa de construir os registros que têm dados
obrigatórios para campos de Geolocation. Por esse motivo, a configuração fornece a disposição
selecionar dados das gota-penas que mostram campos do geolocation.

Estes registros são chamados registros de GeolocationPolicy (BPL).

Nota: GeolocationPolicy devem ser feitos um registro de modo que os dados para eles
combinem os campos selecionados nos filtros. A hierarquia dos campos é importante e os
campos não devem ser faltados no começo ou no meio mas poderiam ser faltados na
extremidade.

Se os campos específicos para filtrar não estão na política, as tiras do algoritmo de busca
colocam da extremidade e procuram um fósforo possível nas políticas.  

Exemplo: Se eu selecionei um C do campo, A1, A2, o A6 para um LP e um outro LP têm somente
o C, A1, A6 então que o CUCM entre este 2 LP toma somente o C, A1 mesmo que o A6 este
presente em ambos os CUCM o ignore.

Transporte do lugar

O transporte de GeoLocation de um agente de usuário do SORVO a uma outra entidade que
usa o SORVO é chamado Lugar Transporte.

●

A fim apoiar exigências de LP, a aplicação do UCM comunica adicionalmente a informação
de tipo de dispositivo em PIDF-LO. Isto é baseado no estado da presença da capacidade do
agente de usuário, conforme a especificação na extensão draft-ietf-simple-prescaps-ext-08 do

●



SORVO. 

O tronco do SORVO do UCM apoia o transporte do lugar conforme estas especificações.●

A fim permitir que o ICT seja característica compatível com tronco do SORVO e permita as
mesmas capacidades, o tronco ICT/H225 igualmente apoia o transporte do lugar através do
conjunto usando PIDF-LO. 

●

O UCM apoia o transporte da informação de localização no estabelecimento de chamada
assim como as mudanças do lugar devendo mudar no partido conectado na participação ao
midcall juntam-se e reorientam-se.  

●

Implementar Geolocation através do conjunto CUCM

Suposição: Tenha uma compreensão básica do geolocation e porque precisou. 

Para este original, nós usamos 2 conjuntos CUCM. Um conjunto é suposto à residência nos E.U.
e no outro conjunto que residem na Índia. Nós estamos usando a versão 11.5 e 10.5 CUCM com
a finalidade da demonstração. Nós temos um tronco do SORVO entre os conjuntos. O Plano de
discagem estabelece-se tais que somente os atendimentos dos internals estão permitidos neste
tronco ICT/SIP dos conjuntos usando o CSS e a separação. O Plano de discagem estabeleceu-se
tais que VOIP ao gateway local do uso dos atendimentos PSTN fazer atendimentos PSTN usando
o CSS e a separação.

O conjunto da Índia é conjunto permitido/ciente lógico da separação. O conjunto USA é conjunto
desabilitado/inconsciente lógico da separação. O filtro de Geolocation e de Geolocation é
configurado e aplicado para todos os dispositivos em ambos os conjuntos. Por agora, configurar a
separação lógica no conjunto da Índia somente, mais tarde uma limitação é encontrado devido a
que geolocation é permitido e configura a separação lógica mesmo no conjunto E.U. também.  

Extensão de VOIP da Índia: 7XXX (7001, 7002)

Extensão USA VOIP:  5XXX (5005)

Extensão PSTN: 1XXX (1005)

Esta é a imagem com identificadores de Geolocation.



Informações de Apoio

No lado da Índia, o regulamento TRAI aplica-se. Nos termos simples não misture a chamada VoIP
NON-local com o atendimento local PSTN. O grupo de usuários fechado (CUG) que os
atendimentos são permitidas isto é chamadas VoIP dentro da mesma rede de empreendimento é
reservado.

Quando você tem CUCM múltiplo se aglomera na localização geográfica diferente e um dele é
objetivo então regulado seria

Habite por TRAI ou por regras reguladoras1.
Tenha o funcionamento CUG 2.

Teoria

Para obter o funcionamento CUG, o transporte do lugar está usado para estender a informação
de divisão lógica do geolocation do reforço de política isto é está enviado a outros conjuntos
enquanto os dados de SendGeolocation são verificados no tronco ICT e de SORVO em ambos os
conjuntos. Isto permite de enviar e para receber a informação de Geolocation dos dispositivos e
junto com aquele, você igualmente conhece se o dispositivo é um interior ou uma beira.

Para a inicial estabelecer do atendimento, você precisa uma política tais que uma comunicação
entre o telefone IP A e ICT está permitida. Uma vez o SORVO CONVIDA é enviado a outros
conjuntos que encontra o dispositivo de destino B e uma vez que este dispositivo está soando
e/ou respondeu ao atendimento, a informação do geolocation do dispositivo B é enviada a originar
o conjunto através de uma mensagem do SORVO INVITE/UPDATE. Uma vez que o conjunto de
origem recebe a informação válida do geolocation na mensagem INVITE/UPDATE que cancela a
configuração local de Geolocation do tronco do SORVO e substitui esta com o geolocation
recebido.

Com esta informação nova do geolocation, você pode ter uma política lógica da separação
configurada para permitir VOIP às chamadas VoIP e para negar a chamada VoIP do conjunto que



alcança para fora para limitar o dispositivo de um cluster diferente.

Nota: Nesta encenação, todos os conjuntos devem ter os filtros de Geolocations e de
Geolocation configurados e aplicados a todos os poois de dispositivos. As chamadas inter-
grânulo incluem dados do geolocation e se esse participante está considerado interior ou
beira. Se os dados de Geolocation não são recebidos em uma chamada inter-grânulo então
o Geolocation e o filtro de Geolocation na configuração de tronco ou herdado do pool de
dispositivos do tronco estão usados pelo contrário.

Projeto

A fim projetar Geolocation e a separação lógica, pense aproximadamente

Como identificar excepcionalmente o lugar físico do dispositivo que coloca o atendimento e o
dispositivo que recebe o atendimento?

●

Recolha a informação sobre entre que geolocation/lugar físico mim tem que ter limitações do
atendimento no lugar.

●

Fora dos 17 campos, que os campos quando selecionados, você podem tomar sobre a uma
decisão se permitir ou negar o atendimento. 

●

Em Geolocation coloca-o têm 17 campos, que vai do A1 ao A6 até o código postal. Para encher-
se do A1 é como zumbir em um mapa. Mais detalhes que você pôs, mais exatamente o lugar do
dispositivo podem ser localizados, a que este geolocation é atribuído. A coisa a considerar é, fora
de todos os campos no geolocation que campos se um par de dispositivos atuais a CUCM com
que você pode fazer uma decisão lógica eficaz da separação.

Quando a política lógica das separações é configurada, você tem a opção para selecionar um
grupo de campos do geolocation, seleciona aqueles geolocation coloca tais que quando um
dispositivo coloca um atendimento apresenta um grupo de identificadores do geolocation a CUCM
e a dispositivo de destino recebe um atendimento que apresente um grupo de identificadores do
geolocation a CUCM. Se o fósforo destes campos uma política lógica predefinida da separação
então ele pode aplicar limitações aos atendimentos.

Exemplo. Se o dispositivo A tem uma informação A1=IN,A2=BAN,NAM=BGL14 de Geolocation e
o dispositivo B têm um Geolocation A1=IN,A2=MUM,NAM=BAN1. Crie uma política 1 do
geolocation tais que A=IN,A2=BAN,NAM=BGL14. Crie a política 2 A=IN,A2=MUM,NAM=BAN1.
Você tem que conceder ou negar entre dispositivos que a política 1 e 2. do fósforo.

Se um atendimento é feito e o dispositivo das origens manda a informação
A1=IN,A2=BAN,NAM=BGL14 então CUCM de Geolocation saber que a política 1 pode ser
selecionada. Se o dispositivo de destino igualmente manda a informação
A1=IN,A2=MUM,NAM=BAN1 então CUCM de Geolocation saber é um perfeito combina para
lógico divide a relação entre a política 1 e 2.

Nota: Recomenda-se que os campos do filtro do geolocation e o campo lógico da política da
separação seletos têm os mesmos campos selecionados e combinados ou o campo lógico
da política da separação para ser um subconjunto de campos do filtro do geolocation de
modo que quando um atendimento é feito você tenha a política lógica da separação
combinada na primeira iteração. Você deve tentar para um fósforo perfeito quando os
atendimentos estão sendo feitos.



Configuração no CUCM

A configuração de grânulos da Índia pode ser dividida nestas peças:

Configurar Geolocation

Para este caso, três Geolocations são criados.

Para dispositivos na Índia: India_GL●

Para o tronco do SORVO no ICT: India_ICT_GL●

Para dispositivos nos E.U.: US_GL●

Nota: No conjunto da Índia, um Empty_GL é configurado e este é dado como o geolocation
do padrão. Isto é feito de modo que caso que você esquece adicionar o geolocation a todo o
dispositivo através do pool de dispositivos então este geolocation seja usado para negar
atendimentos a qualquer dispositivo da beira.

Esta imagem mostra a configuração de India_GL.



Esta imagem mostra a configuração de India_ICT_GL.



Esta imagem mostra a configuração US_GL.

Segundo as indicações da imagem, para o filtro do geolocation, o país, A1, A2, campos NAM é
usado.



Permita Geolocation

Permita a divisão lógica no parâmetro empresarial, ajuste uma política padrão para negar, aplique
o padrão Geolocation como Empty_GL.



Atribua Geolocation aos dispositivos

No pool de dispositivos CUCM para o telefone IP atribua India_GL.●

No tronco do SORVO ICT atribua India_ICT_GL e verifique-o para enviar a informação do
geolocation.

●

Uma vez que isto é feito, mova-se sobre para o conjunto UC. Você precisa de criar uma política
do geolocation E.U. e de associar isto com os dispositivos no conjunto E.U.  Assegure-se de que
que enviam a caixa de seleção da informação de Geolocation verificada no tronco do SORVO ou
o ICT entre E.U. e Índia aglomere. 

Depois que a configuração no conjunto E.U. é feita, mova-se de volta ao conjunto da Índia.



Configurar políticas lógicas da separação

Três políticas lógicas são criadas.

Política ICT: Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT●

Política da Índia: Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=BGL14●

Política E.U.: Country=US,A1=TEX,A2=SAN,NAM=BGL1●

Configurar relações entre políticas lógicas da separação

Uma vez que a separação lógica é configurada, povoe relações entre as duas políticas.

Política lógica ICT

Tipo de dispositivo, política e sua relação com outras tabelas da política.

Tipo de
dispositivo Política Tipo de

dispositivo Política Resultado

Beira Política
Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT(ICT) Beira Política

Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT(ICT) Reserve

Beira Política
Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT(ICT) Interior Política

Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=BGL14(India) Reserve

O telefone IP interno está precisado de alcançar para fora ao ICT antes que você obtenha a
atualização do dispositivo do lado E.U. assim que você tem
Border:Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT (tronco do SORVO ICT) a
Interior:Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=BGL14 (Telefones IP na Índia) como reserva.

●

Caso que você precisa o gancho de cabelo o retorno de chamada aos E.U. então que você a
necessidade ICT ao ICT chama como reservado assim que você tem a relação
Border:Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT a
Border:Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=ICT como para reservar.

●



Política lógica da Índia

Tipo de dispositivo, política e sua relação com outras tabelas da política.

Tipo de
dispositiv
o

Política Tipo de
dispositiv
o

Política Res
ultad
o

Interior Política
Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=
BGL14(India)

Beira Política
Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=
BGL14(India)

Res
erve

Com esta configuração, você tem a separação lógica configurada no conjunto da Índia somente e
tem o transporte do lugar entre E.U. e conjuntos da Índia. Você deve poder obstruir atendimentos
entre E.U. e conjunto da Índia da mistura com o PSTN e obter o funcionamento CUG. Teste esta
configuração para fora fazendo alguns atendimentos.

Encenações

O telefone IP na Índia chama o telefone IP nos E.U.●

O telefone IP na Índia chama o telefone IP nos E.U., atendimento de transferências do●



telefone IP da Índia ao usuário PSTN.
O telefone IP na Índia chama o telefone IP nos E.U., usuário das conferências PSTN do
telefone IP da Índia.

●

O telefone IP na Índia chama o telefone IP nos E.U., E.U. Ext transfere isto ao usuário PSTN.●

O telefone IP na Índia chama o telefone IP usuário das conferências PSTN E.U., E.U. Ext.●

Cenário 1: O telefone IP na Índia chama o telefone IP nos E.U.

Comportamento esperado: Permita o atendimento

Comportamento observado: O atendimento é permitido

O telefone IP Ext 7001 da Índia chama-nos Ext 5005.

Está aqui o diagrama da escada do tronco do SORVO

Você pode rachar o atendimento em duas porções.

Antes que você obtiver a informação do geolocation do conjunto E.U.●

Depois que você obteve a informação do geolocation do conjunto E.U.●

Se você observa que há primeiros 200 APROVADOS e o ACK para o SORVO inicial convida. Se
você olha mais perto na APROVAÇÃO 200 que você obteve do conjunto E.U., observa-se que a
porta RTP é a porta isto é 4000 do manequim



SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP 10.106.97.137:5060;branch=z9hG4bK68935124bc7a

From: <sip:7001@10.106.97.137>;tag=26724~771bfd92-7ded-4e46-8bd8-6830680e49b2-18365227

To: <sip:5005@10.106.97.135>;tag=16120~7e829a6c-a04d-4a5f-8048-8b0b0ec17d7b-18364848

Date: Sat, 16 Mar 2019 19:52:55 GMT

Call-ID: 15e0cb00-c8d15417-6828-89616a0a@10.106.97.137

CSeq: 101 INVITE

Allow: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY

Allow-Events: presence, kpml

Supported: replaces

Server: Cisco-CUCM10.5

Supported: X-cisco-srtp-fallback

Supported: Geolocation

Session-Expires:  1800;refresher=uas

Require:  timer

P-Asserted-Identity: <sip:5005@10.106.97.135>

Remote-Party-ID: <sip:5005@10.106.97.135>;party=called;screen=yes;privacy=off

Remote-Party-ID: <sip:5005@10.106.97.135;user=phone>;party=x-cisco-original-called;privacy=off

Contact: <sip:5005@10.106.97.135:5060>

Content-Type: application/sdp

Content-Length: 340

v=0

o=CiscoSystemsCCM-SIP 16120 1 IN IP4 10.106.97.135

s=SIP Call

c=IN IP4 10.65.43.112

b=TIAS:64000

b=AS:64

t=0 0

m=audio 4000 RTP/AVP 9 0 8 116 3 18

a=rtpmap:9 G722/8000

a=rtpmap:0 PCMU/8000

a=rtpmap:8 PCMA/8000

a=rtpmap:116 iLBC/8000

a=maxptime:60

a=fmtp:116 mode=20

a=rtpmap:3 GSM/8000

a=rtpmap:18 G729/8000

a=sendonly

O RTP não começou fluir ainda. Depois que o ACK você vê um mais SORVO CONVIDAR e
neste, você tem a informação de Geolocation mandada ao senhor mesmo.

INVITE sip:7001@10.106.97.137:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 10.106.97.135:5060;branch=z9hG4bK11f6de9436

From: <sip:5005@10.106.97.135>;tag=16120~7e829a6c-a04d-4a5f-8048-8b0b0ec17d7b-18364848

To: <sip:7001@10.106.97.137>;tag=26724~771bfd92-7ded-4e46-8bd8-6830680e49b2-18365227

Date: Sat, 16 Mar 2019 19:53:00 GMT

Call-ID: 15e0cb00-c8d15417-6828-89616a0a@10.106.97.137

Supported: timer,resource-priority,replaces

Cisco-Guid: 0367053568-0000065536-0000000033-2304862730

User-Agent: Cisco-CUCM10.5

Allow: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY

CSeq: 101 INVITE

Max-Forwards: 70

Expires: 180

Allow-Events: presence, kpml

Supported: X-cisco-srtp-fallback

Supported: Geolocation

Session-Expires:  1800;refresher=uac

Min-SE:  1800

Geolocation: <cid:5005@10.106.97.135>;inserted-by="10.106.97.135"

P-Asserted-Identity: <sip:5005@10.106.97.135>



Remote-Party-ID: <sip:5005@10.106.97.135>;party=calling;screen=yes;privacy=off

Contact: <sip:5005@10.106.97.135:5060>

Content-Type: multipart/mixed;boundary=uniqueBoundary

Mime-Version: 1.0

Content-Length: 1219

--uniqueBoundary

Content-Type: application/sdp

v=0

o=CiscoSystemsCCM-SIP 16120 2 IN IP4 10.106.97.135

s=SIP Call

c=IN IP4 10.65.43.112

b=TIAS:64000

b=AS:64

t=0 0

m=audio 25344 RTP/AVP 9

a=ptime:30

a=rtpmap:9 G722/8000

--uniqueBoundary

Content-Type: application/pidf+xml

Content-ID: <5005@10.106.97.135>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"

xmlns:gp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10"

xmlns:cl=" urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10:civicLoc"

xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model"

xmlns:caps="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:caps"

xmlns:cisco="http://www.cisco.com"

entity="pres:geotarget@example.com">

<dm:device id="sg89ae">

<caps:devcaps>

<cisco:gateway>false</cisco:gateway>

</caps:devcaps>

<gp:geopriv>

<gp:location-info>

<cl:civicAddress>

<cl:country>US</cl:country>

<cl:A1>TEX</cl:A1>

<cl:A2>SAN</cl:A2>

<cl:NAM>BGL1</cl:NAM>

</cl:civicAddress>

</gp:location-info>

<gp:usage-rules>

<gp:retransmission-allowed>yes</gp:retransmission-allowed>

<gp:retention-expiry>2019-03-17T19:53:00Z</gp:retention-expiry>

</gp:usage-rules>

</gp:geopriv>

<timestamp>2019-03-16T19:53:00Z</timestamp>

</dm:device>

</presence>

--uniqueBoundary--

Nisto convide, você veem o número de porta RTP que o telefone IP E.U. usará. A informação de
Geolocation do telefone IP e a informação se este é um gateway ou não é enviado sobre sobre ao
conjunto da Índia. Com esta informação nova de Geolocation, as separações lógicas estão
combinadas mais uma vez no conjunto da Índia para ver se o atendimento for permitido ou
negado. Porque estes são interiores aos atendimentos interiores, a separação lógica não é
aplicada e o atendimento é permitido

Cenário 2: O telefone IP na Índia chama o telefone IP nos E.U., atendimento de
transferências do telefone IP da Índia ao usuário PSTN



Comportamento esperado: Negue o atendimento

Comportamento observado: O atendimento é negado

O telefone IP Ext 7001 da Índia chama-nos Ext 5005, primeira vez da chave macia de
transferência das batidas, os seletores PSTN número 1005, chave de transferência das
imprensas mas nada acontece.

Nos traços CUCM, você vê.

01192372.012 |01:51:49.984 |AppInfo  |LPPolicyManager -getLogicalPartitionPolicy,

devtypeA[Border], devtypeB[Interior]

01192372.013 |01:51:49.984 |AppInfo  |LogicalPolicyTree -searchPolicy devTypeA[Border],

devTypeB[Interior]

01192372.014 |01:51:49.984 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = IN, A1 = KAR, A2 =

BAN, NAM = BGL14,

01192372.015 |01:51:49.984 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = US, A1 = TEX, A2 =

SAN, NAM = BGL1,

01192372.074 |01:51:49.984 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

DEFAULT POLICY found is [2]

01192372.075 |01:51:49.984 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

POLICY found is [9]

01192372.076 |01:51:49.984 |AppInfo  |Transferring - LPPolicy Result [9]

01192372.077 |01:51:49.984 |AppInfo  |LPPolicyManager -incLogicalPPerfmon, perfMon[0]

01192372.078 |01:51:49.984 |AppInfo  |Transferring - handleTransferErrorPreStart, ERROR fid=[4],

Retaining Calls, xferring[1, 18365238], xferred[1, 18365239]. infoCause=53, clearCause=63

01192668.001 |01:51:56.765 |AppInfo  |StationD:    (0000019) DisplayNotify timeOutValue=10

notify='a' content='External Transfer Restricted' ver=8560000c.

No partido do conjunto da Índia, A está indo a um elemento da beira do dispositivo PSTN isto é.
Você não ajustou alguns permite entre a beira da Índia e o interior E.U. assim que você usa o
grupo da política padrão para negar e o atendimento é obstruído.

Cenário 3: O telefone IP na Índia chama o telefone IP nos E.U., usuário das
conferências PSTN do telefone IP da Índia

Comportamento esperado: Negue o atendimento

Comportamento observado: O atendimento é negado

O telefone IP Ext 7001 da Índia chama-nos Ext 5005, chave macia de Confrn dos cliques Ext
7001 do telefone IP da Índia a primeira vez, os seletores PSTN número 1005, chave macia de
Confrn dos cliques, segundo as indicações da imagem. Contudo, você vê que a conferência é não
disponível.



Nos logs CUCM, você vê este:

01213687.146 |02:00:35.806 |AppInfo  |LogicalPolicyTree -searchPolicy devTypeA[Border],

devTypeB[Interior]

01213687.147 |02:00:35.806 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = IN, A1 = KAR, A2 =

BAN, NAM = BGL14,

01213687.148 |02:00:35.806 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = US, A1 = TEX, A2 =

SAN, NAM = BGL1,

01213687.207 |02:00:35.806 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

DEFAULT POLICY found is [2]

01213687.208 |02:00:35.806 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

POLICY found is [9]

01213687.209 |02:00:35.806 |AppInfo  |Conference:

processGeoLocationResultListForConfRequest:ci=18365306,status=9

No partido do conjunto da Índia, A está indo a um elemento da beira do dispositivo PSTN isto é.
Você não ajustou alguns permite entre a beira da Índia e o interior E.U. assim que você usa a
política padrão que é ajustada para negar e o atendimento é obstruído.

Cenário 4 : O telefone IP na Índia chama o telefone IP nos E.U., E.U. Ext transfere
isto ao usuário PSTN

Comportamento esperado: Negue o atendimento

Comportamento observado: O atendimento é negado

O telefone IP Ext 7001 da Índia chama o telefone IP Ext 5005 E.U., primeira vez da chave macia
de transferência dos cliques Ext 5005 do telefone IP E.U., os seletores PSTN número 1005,
chave de transferência dos cliques outra vez.



Quando a extensão E.U. transfere o atendimento ao PSTN, você obtém uma atualização do
conjunto E.U.

UPDATE sip:7001@10.106.97.137:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 10.106.97.135:5060;branch=z9hG4bKbe39bb25ad

From: <sip:5005@10.106.97.135>;tag=6376~7e829a6c-a04d-4a5f-8048-8b0b0ec17d7b-18364784

To: <sip:7001@10.106.97.137>;tag=9968~771bfd92-7ded-4e46-8bd8-6830680e49b2-18365199

Date: Wed, 13 Mar 2019 10:57:03 GMT

Call-ID: b6619180-c881e1f8-26cd-89616a0a@10.106.97.137

User-Agent: Cisco-CUCM10.5

Max-Forwards: 70

Supported: timer,resource-priority,replaces

Allow: INVITE, OPTIONS, INFO, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY

CSeq: 103 UPDATE



Call-Info: <urn:x-cisco-remotecc:callinfo>;x-cisco-video-traffic-class=MIXED

Supported: X-cisco-srtp-fallback

Supported: Geolocation

Session-Expires:  1800;refresher=uac

Min-SE:  1800

Geolocation: <cid:1005@10.106.97.135>;inserted-by="10.106.97.135"

P-Asserted-Identity: <sip:1005@10.106.97.135>

Remote-Party-ID: <sip:1005@10.106.97.135>;party=calling;screen=yes;privacy=off

Contact: <sip:1005@10.106.97.135:5060>

Content-Type: application/pidf+xml

Content-ID: 1005@10.106.97.135

Content-Length: 872

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf"

xmlns:gp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10"

xmlns:cl=" urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10:civicLoc"

xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model"

xmlns:caps="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:caps"

xmlns:cisco="http://www.cisco.com"

entity="pres:geotarget@example.com">

<dm:device id="sg89ae">

<caps:devcaps>

<cisco:gateway>true</cisco:gateway>

</caps:devcaps>

<gp:geopriv>

<gp:location-info>

<cl:civicAddress>

<cl:country>US</cl:country>

<cl:A1>TEX</cl:A1>

<cl:A2>SAN</cl:A2>

<cl:NAM>BGL1</cl:NAM>

</cl:civicAddress>

</gp:location-info>

<gp:usage-rules>

<gp:retransmission-allowed>yes</gp:retransmission-allowed>

<gp:retention-expiry>2019-03-14T10:57:14Z</gp:retention-expiry>

</gp:usage-rules>

</gp:geopriv>

<timestamp>2019-03-13T10:57:14Z</timestamp>

</dm:device>

</presence>

Na atualização, você vê que o dispositivo que interage com é um elemento da beira. Com esta
informação, CUCM no lado da Índia agora aplica mais uma vez uma separação lógica neste
atendimento e o resultado é nega o atendimento.

Nos logs CUCM, você vê este:

00443670.032 |16:27:14.830 |AppInfo  |LPPolicyManager -getLogicalPartitionPolicy,

devtypeA[Interior], devtypeB[Border]

00443670.033 |16:27:14.830 |AppInfo  |LogicalPolicyTree -searchPolicy devTypeA[Interior],

devTypeB[Border]

00443670.034 |16:27:14.830 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = IN, A1 = KAR, A2 =

BAN, NAM = BGL14,

00443670.035 |16:27:14.830 |AppInfo  |GeolocNamValPair -printList: country = US, A1 = TEX, A2 =

SAN, NAM = BGL1,

00443670.064 |16:27:14.830 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

DEFAULT POLICY found is [2]

00443670.065 |16:27:14.830 |AppInfo  |LPPolicyManager -findLogicalPartitionPolicyUsingVals,

POLICY found is [9]

O partido B isto é o dispositivo dos E.U. é agora updatedfrom interno para limitar o elemento. A



política padrão é combinada e a política padrão no conjunto da Índia é nega.

Encenação 5: O telefone IP na Índia chama o telefone IP usuário das conferências
PSTN E.U., E.U. Ext

Comportamento esperado: Negue o atendimento

Comportamento observado: O atendimento é permitido

Esta última encenação que o atendimento trabalha, apenas com transporte do lugar nós não
poderemos obstruir a audioconferência que é iniciada nos E.U. pelas separações lógicas
configuradas no conjunto da Índia. Esta é uma limitação desta configuração. A fim superar esta
limitação, você então tem que configurar a separação lógica no conjunto UC também.

A próxima seção da configuração tem que ser feita no lado do conjunto E.U.

Configuração de grânulos E.U.

A configuração de grânulos E.U. pode ser dividida nestas peças.

Configurando Geolocation●

Permitindo Geolocation●

Atribuindo Geolocation aos dispositivos●

Configurando políticas lógicas da separação●

Configurando a relação entre políticas lógicas da separação●

Configurar Geolocation

Para este caso, três Geolocations são criados.

Para dispositivos na Índia: India_GL●

Para o tronco do SORVO no ICT: US_ICT_GL●

Para dispositivos nos E.U.: US_GL●

Esta imagem mostra a configuração US_GL.



Esta imagem mostra a configuração US_ICT_GL.



Esta imagem mostra a configuração de India_GL.

Para o filtro, o país A1, A2, campos NAM é usado, segundo as indicações da imagem.



Permita Geolocation

Permita a separação lógica no parâmetro empresarial, política padrão como reservam.

Atribua Geolocation aos dispositivos



Nota: Até agora você já configuraria o pool de dispositivos do telefone IP E.U. com
geolocation US_GL.

Atribua US_ICT_GL ao tronco do SORVO ICT no conjunto E.U. 

Configurar políticas lógicas da separação

Duas políticas lógicas são criadas no conjunto E.U.

Política da Índia:  Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=BGL14●

Política E.U.: Country=US,A1=TEX,A2=SAN,NAM=BGL1●

Política lógica E.U.

Tipo de dispositivo, política e sua relação com outras tabelas da política.

Tipo de
dispositiv
o

Política Tipo de
dispositiv
o

Política Resu
ltado



Beira Política
Country=US,A1=TEX,A2=SAN,NAM
=BGL1(US)

Interior Política
Country=IN,A1=KAR,A2=BAN,NAM=B
GL14(India)

Negu
e

Esta configuração no lugar o exemplo do telefone IP na Índia chama o telefone IP conferências do
telefone IP E.U., E.U. o usuário PSTN que é obstruído agora.

Você vê este Mensagem de Erro no telefone IP E.U. quando nós tentamos ao usuário E.U. PSTN
da conferência com telefone IP da Índia.

Uma vez que Geolocation foi configurado no conjunto E.U., o comportamento para a encenação 2
e 4 é o mesmo. O conjunto da Índia não tem que esperar um SORVO UPDATE/INVITE do
conjunto E.U. porque a negação dos atendimentos acontecerá no conjunto próprio E.U. devido à
separação lógica que entra o efeito no lado E.U. 

Com isto, você deve ter o CUG que trabalha entre a Índia e o conjunto E.U. e assegurar-se de



que você não misture uma chamada VoIP de um conjunto com o atendimento PSTN de um outro
conjunto.

Escale acima no futuro 

Adicionando um conjunto novo à rede de empreendimento

Para escalar acima e acomodar conjuntos novos, supõe que você tem 2 conjuntos novos a
adicionar. Conjunto UK e conjunto de França.

Em termos da configuração com a instalação existente, você adiciona estes

No lado da Índia

Você apenas precisa de adicionar um UK Geolocation e França Geolocation no conjunto da
Índia.

●

Atribua ICT Geolocation PARA SORVER o tronco que vai ao UK e ao França.●

Assegure-se de que que envia a caixa de seleção da informação de Geolocation é verificada
no tronco do SORVO ou no ICT.

●

O conjunto UK

Crie Geolocation para o UK, o ICT e a Índia com o mesmo filtro que outros conjuntos
(similares à configuração do conjunto E.U.).

●

Mantenha a política padrão como para reservar.●

Assegure-se de que que envia a caixa de seleção da informação de Geolocation é verificada
no tronco do SORVO ou no ICT.

●

Atribua o filtro de Geolocation e de Geolocation PARA SORVER trunk/ICT como o ICT.●

Crie 2 a política lógica da política UK e a política da Índia.●

Na política UK configurar a relação lógica da separação entre a beira UK ao interior da Índia
como negam.

●

O conjunto de França

Crie Geolocation para França, o ICT e a Índia com o mesmo filtro que outros conjuntos
(similares à configuração do conjunto E.U.).

●

Mantenha a política padrão como para reservar.●

Assegure-se de que que envia a caixa de seleção da informação de Geolocation é verificada
no tronco do SORVO ou no ICT.

●

Atribua o filtro de Geolocation e de Geolocation PARA SORVER trunk/ICT como o ICT.●

Crie a política 2 lógica, a política de França e a política da Índia.●

Em França, a política configura a relação lógica da separação entre a beira de França ao
interior da Índia como nega.

●

Adicionar todo o conjunto novo de um condado diferente estaria seguindo as etapas acima. Isto
mantém a configuração a um mínimo e pode escalar se você adiciona mais conjuntos

Que se você tem um SME?

O SME atua como um portador da informação do geolocation sem participar na divisão lógica no
conjunto SME.



Verifique para enviar a caixa de seleção da informação de Geolocation no tronco do SORVO
ou no ICT.

●

Nenhuma necessidade para a configuração do geolocation no SME.●

.

Toda a configuração de Geolocation e divisão lógica são feitas no nó de chapa somente. A
configuração no nó de chapa é similar a uma configuração do geolocation entre 2 conjuntos sobre
o ICT. O SME passa simplesmente sobre a informação do geolocation que recebe em um tronco
a um outro tronco enquanto atua como um proxy.  

Nota: A lista é de modo algum exaustiva. Como um admin você tem que parque de
chamada de teste e Callpick acima (local e remoto), SNR, EM, EMCC, Huntpilot, o CTI
relacionou transferência e conferência, ad hoc, conferência Me Encontre sobre o conjunto e
testa-a para fora. 

Limitação

Encadeamento da conferência - por exemplo o MeetMe & a conferência acorrentada ad hoc
podem ter os participantes que são LP negado mas não podem ser impedidos para estar em uma
comunicação.

Recomendação - Conferência da inutilização que acorrenta de seu parâmetro de serviço. 

Caso secundário de CBarge/barca - Quando o partido conectado for um bridge de conferência
devido a uma característica ativa, tal como a conferência ou Reunião-mim, e associados ativos de
um dispositivo da linha compartilhada com geolocation que está permitido todos os dispositivos
na conferência, a informação da instância de chamada das mostras do dispositivo da linha
compartilhada do remoto-em-uso. Neste caso, o telefone do remoto-em-uso pode sempre
executar o cBarge/característica da barca mesmo se um participante recusado participa na
conferência. Para os participantes no cBarge/barca, a verificação de divisão não lógica da política
existe e lógico-dividir-negou encenações não pode ser impedida.  

Informações Relacionadas

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_5_1/sysConfig/11_5_1
_SU1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1/cucm_b_system-configuration-guide-
1151su1_chapter_01010001.html

●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_5_1/sysConfig/11_5_1
_SU1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1/cucm_b_system-configuration-guide-
1151su1_chapter_01010000.html

●

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice-unified-communications/unified-
communications-manager-callmanager/116038-logical-partition-geolocation-00.html

●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/10_0_1/ccmfeat/CUCM_B
K_F3AC1C0F_00_cucm-features-services-guide-100/CUCM_BK_F3AC1C0F_00_cucm-
features-services-guide-100_chapter_011100.html

●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_5_1/sysConfig/11_5_1_SU1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1_chapter_01010001.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_5_1/sysConfig/11_5_1_SU1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1_chapter_01010001.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_5_1/sysConfig/11_5_1_SU1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1_chapter_01010001.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_5_1/sysConfig/11_5_1_SU1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1_chapter_01010000.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_5_1/sysConfig/11_5_1_SU1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1_chapter_01010000.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_5_1/sysConfig/11_5_1_SU1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1/cucm_b_system-configuration-guide-1151su1_chapter_01010000.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/116038-logical-partition-geolocation-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/116038-logical-partition-geolocation-00.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/10_0_1/ccmfeat/CUCM_BK_F3AC1C0F_00_cucm-features-services-guide-100/CUCM_BK_F3AC1C0F_00_cucm-features-services-guide-100_chapter_011100.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/10_0_1/ccmfeat/CUCM_BK_F3AC1C0F_00_cucm-features-services-guide-100/CUCM_BK_F3AC1C0F_00_cucm-features-services-guide-100_chapter_011100.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/10_0_1/ccmfeat/CUCM_BK_F3AC1C0F_00_cucm-features-services-guide-100/CUCM_BK_F3AC1C0F_00_cucm-features-services-guide-100_chapter_011100.html


https://tools.ietf.org/html/rfc6442●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://tools.ietf.org/html/rfc6442
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html

	Implementar GeoLocation através dos conjuntos CUCM
	Índice
	Introdução
	Termos associados com o Geolocation
	GeoLocation
	Filtro de Geolocation
	Identificador de Geolocation
	Registro da política de Geolocation (BPL)
	Transporte do lugar
	Implementar Geolocation através do conjunto CUCM


	Informações de Apoio
	Teoria
	Projeto

	Configuração no CUCM
	Configurar Geolocation
	Permita Geolocation
	Atribua Geolocation aos dispositivos
	Configurar políticas lógicas da separação
	Configurar relações entre políticas lógicas da separação
	Política lógica ICT
	Política lógica da Índia

	￼

	Encenações
	Cenário 1: O telefone IP na Índia chama o telefone IP nos E.U.
	Cenário 2: O telefone IP na Índia chama o telefone IP nos E.U., atendimento de transferências do telefone IP da Índia ao usuário PSTN
	Cenário 3: O telefone IP na Índia chama o telefone IP nos E.U., usuário das conferências PSTN do telefone IP da Índia
	Cenário 4 : O telefone IP na Índia chama o telefone IP nos E.U., E.U. Ext transfere isto ao usuário PSTN
	Encenação 5: O telefone IP na Índia chama o telefone IP usuário das conferências PSTN E.U., E.U. Ext

	Configuração de grânulos E.U.
	Configurar Geolocation
	Permita Geolocation
	Atribua Geolocation aos dispositivos
	Configurar políticas lógicas da separação
	Política lógica E.U.


	Escale acima no futuro 
	Adicionando um conjunto novo à rede de empreendimento
	Que se você tem um SME?

	Limitação
	Informações Relacionadas


