Configuration Cisco in Elastix

 مراحل اتصال بو رًتر ضیطکٌ :
ترای ایٌکَ تتْاًین دضتْرات هرتْط تَ رّتر را ّارد کٌین تَ صْرت زير عول هی کٌین :
تا اضتفادٍ از پْرت کٌطْل  Consoleکَ در ُوَ رّترُا ّجْد دارد ّ یک عذد کاتل کٌطْل کَ هعوْال تَ رًگ آتی
هی تاشذ ّ یک ضر آى  ّ RJ-45ضر دیگر آى  RS232هی تاشذ.
اتتذا  RJ-45را تَ پْرت  Consoleرّتر ّ  RS232را تَ پْرت  COMکاهپیْتر خْد ّصل هی کٌین .ضپص ًرم افسارُای
ًوًَْ ضازی کَ در قاتل دضترش تريي آى  Hyper Terminalاضت ّ در ّیٌذّز تَ صْرت ّ Defaultجْد دارد ّ از ایي
طریق زير قاتل دضترضی هی تاشذ  ،كار را دًثال هي كٌین.

Start> All programs>Accessories>Communication>Hyper Terminal
 .1تعذ از ّصل کردى کاتل ّ تاز کردى ًرم افسار  Hyper Terminalدر صفحَ یک ًام تَ دلخْاٍ ّارد هی کٌین.
ضپص:
 .2در ایي قطوت پْرت  COMرا اًتخاب هی کٌین کَ هعوْال  COM1هی تاشذ.
تعذ:
 .3در قطوت  Baud Rate ، Restore Defaultرا  ّ 9600چٌذ تار کلیذ  Enterرا تسًیذ ،تذيي ترتیة هحیط
 Commandرّتر تاز هي شْد.
 .4تا دیذى گسیٌَ > Routerکلوَ  enکَ هخفف کلوَ ُ Enableطت را تایپ کٌیذ تا ّارد رّتر شْیذ.
 Router# .5در ایٌجا تا تایپ کلوَ ّ conf tارد هحیط کاًفیگ هی شْیذ  ّ Router (config)#رّتر ترای
کاًفیگ آهادٍ هی تاشذ.

Router> en
Router# conf t
Router (config)#

 تجيیسات مٌرد اضتفاده در این ضناریٌ :
در ایي هثال ترای ارتثاط ضیطکْ تا الطتیکص از  IOSرّتر  3445کَ تر رّی شثیَ ضاز  GNS3قرار گرفتَ اضت،
اضتفادٍ شذٍ.
هذل  c3745-ipvoicek9-mz.124-9.T : IOSایي  IOSترای  CMEهی تاشذ.
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. ًصة شذٍ اضتVmware  تر رّیElastix-2.0.4-beta5-i386-bin-30Jun2011 ُوچٌیي الطتیکص تا هذل

Voip (CME)  مراحل کانفیگ یک رًتر
: voice service voip

.1

 ّ تالعکص تاُن کار کٌٌذSip  تا یْزرُایSCCP  تتْاًٌذ تا ُن کار کٌٌذ ّ ًیس یْزرُایSip ترای ایٌکَ یْزرُای
.دضتْر زیر را تایذ ّارد کرد
voice service voip
allow-connections h323 to h323
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
supplementary-service h450.12
sip
registrar server

: Voice register global

.2

.  تعریف هی شْدSip  ضرّر تا پْرت هْرد ًظر ترای اتصال یْزرُایIP در ایٌجا
voice register global
mode cme
source-address x.x.x.x port 5060 ( Ip Router Cisco )
max-dn 20
max-pool 20

: Sip تعریف یٌزرىای

.3

: DN تعریف
3-1
 هْرد ًظر را تعریفDN  اّل تایذSip  ترای یْزرُای.ٍ ترای ایي کار اختصاص دادٍ شذ477 ٍدر ایي هثال شوار
.کرد

voice register dn 1
number 700
name Iman

: voice register pool  تعریف. 3-2
 زیرا تیشتر تٌظیوات در ایي قطوت صْرت هی. هی تاشذSip ایي هرحلَ هِوتریي قطوت ترای یْزرُای
.گیرد
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voice register pool 1
id mac xxxx.xxxx.xxxx
number 1 dn 1
dtmf-relay rtp-nte
username 700 password 700
description Bria
codec g711ulaw
no vad

) ٌ اختصاصی ضیطکVoice  ( پرًتکلSccp تعریف یٌزرىای

.4

 هراحل تعریف ایي یْزرُا را هی تْاى تَ صْرت هرحلَ تَ هرحلَ اًجام داد ّ ُن هی تْاى تا تایپ دضتْر: َ ًکت
. در رّتر تَ صْرت کلی اًجام دادtelephony-service setup
: telephony-service تعریف
4-1
 ضرّر را هی دُین ّلی تا پْرتIP  تعریف شذSip  کَ ترای یْزرُایVoice register global در ایٌجا ُواًٌذ
2777
max-ephones 2
max-dn 2
ip source-address x.x.x.x port 2000 ( Ip Router Cisco )
auto assign 1 to 2
max-conferences 8 gain -6
transfer-system full-consult

: DN  تعریف. 4-2
ephone-dn 1
number 100

: ephone  تعریف. 4-3
ephone 1
no multicast-moh

 برای ارتباط.) آشنا شدیمCME( ٌ بر رًی رًتر ضیطکsccp ً sip تا اینجا با ضاخت یٌزرىای
.ضیطکٌ با الطتیکص (اضتریطک) مراحل زیر باید انجام شٌد
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 .1تعریف  dial-peerیا تراًک ترای ُذایت تواضِا تَ ضوت الطتیکص.
در ایٌجا  ipالطتیکص تعریف شذٍ ّ  voice translation-ruleضاختَ شذٍ تَ  dial-peerاختصاص دادٍ هی
شْد.
در ایٌجا ًیس تَ جسء  ipالطتیکص  patternهْرد ًظر ًیس تعریف هی شْد کَ در ایٌجا  9تعریف شذٍ.
dial-peer voice 100 voip
destination-pattern 9T
session protocol sipv2
)session target ipv4:x.x.x.x (IP Elastix
codec g711ulaw

کانفیگ الطتیکص :
 .1ضاخت ترانک : Sip
ترای ضاخت تراًک ترای ضیطکْ تایذ ُن  inboundتعریف شْد ّ ُن  outboundدر ُر  2قطوت  hostها تایذ
 ipضیطکْ را ّارد کٌین.
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ضاخت  ّ outbound routeاختصاص دادى تراًک ّ تعریف  dial patternترای ُذایت تواضِا تَ ضوت ضیطکْ.
در ایٌجا عذد  9ترای ُذایت تواضِا قرار گرفتَ اضت.

با انجام کانفیگ باال ما می تٌانیم از یٌزرىای  sccp ً sipضیکٌ با یٌزرىای  ً sipیا  iaxالطتیکص
تماش رفت ً برگشت داشتو باشیم.
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