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 . معرفی محصول1

 بررسی اجمالی 1-1

و سیستم تلفنی مبتنی بر شبکه یا مرکز تماس بر  T1/E1یک ارتباط مستقیم بین   MTG200ی دیجیتالدستگاه گیتو

بسیار ساده و  را می تواند فراهم سازد. Freeswitchیا  Elastix, FreePBXپایه استریسک تحت نرم افزارهایی نظیر 

 و اندازه کوچکی دارد.  آسان نصب و پیکربندی می شود

می باشد و همچنین از  G729تماس همزمان با کدک  64و  G711تماس همزمان با کدک  120قادر به پشتیبانی از 

ISDN PRI, SS7  وR2 نسبت به سایر سیستم های مرکز تماس   ارتباطی با کیفیت باال و متفاوت نیز پشتیبانی کرده و

 ارائه می دهد.

 این دستگاه شامل مدل های زیر است:

MTG200-1E1  یک پورت : E1/T1 

MTG200-2E1  دو پورت : E1/T1 

MTG200-4E1   چهار پورت :E1/T1 

نیاز به اعمال الیسنس  SS7/R2را پشتیبانی می کند اما برای فعالسازی  ISDN PRIنکته: این دستگاه بصورت پیش فرض 

 جدید دارد.

 

 ساختار سازه  1-2

 نمای پشت 1-2-1

 

 

 شرح رابط

 آمپر 1 –ولت 12 برق

 E1/T1پورت  3تا  0پورت های 

FE0 
 10/100Base-TX Ethernet interfacesرابط سرویس اترنت، استاندارد 

 192.168.1.111پیش فرض:  IPآدرس 

FE1 
 رابط مدیریت اترنت

 192.168.11.1پیش فرض:  IPآدرس 
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 نمای جلو 1-2-2

 

 وضعیت رنگ عملکرد چراغ

POWER  روشن/خاموش سبز شاخص وضعیت روشن/خاموش 

RUN سبز شاخص رجیستر 
 چشمک زن آهسته: رجیستر انجام نشده

 چشمک زن سریع: رجیستر انجام شده

ALM زرد شاخص عدم موفقیت دستگاه 
 خاموش: وضعیت عادی

 روشن: عدم موفقیت

E1/T1  شاخص وضعیت اتصالE1/T1 سبز 

 خاموش: اتصال عادی

 استروشن: اتصال و دریافت/ارسال برقرار 

 چشمک زن: اتصال برقرار نیست

LINK سبز شاخص وضعیت اتصال شبکه 

 خاموش: اتصال برقرار نیست

 روشن: اتصال عادی 

 FE1شاخص  1و  FE0شاخص  0 

SPEED زرد شاخص پهنای باند شبکه 
 10Mbpsخاموش: 

 100Mbpsن: ـروش

 

RST دکمه ری استارت 

CONSOLE 
 تواند جهت اشکال زدایی و پیکربندی دستگاه استفاده شود: این پورت می RS232پورت کنسول 

 115200bpsباند: 
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1-2-3 RJ-48c Line sequence 

 

 اهم می پذیرد 120را با مقاومت  RJ-48Cرابط استاندارد  MTG200دستگاه گیتوی 

 عملکرد و ویژگی ها 1-3

 پروتکل ها 1-3-1

● Standard SIP /PRI protocol  

● Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)  

● Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)  

● Hypertext Transfer Protocol (HTTP)  

● Domain Name System (DNS)  

● ITU-T G.711A-Law/U-Law、G.723.1、G.729AB、iLBC (optional) 

 

 عملکرد سیستم 1-3-2

  پس زمینه در دوره سکوتبرنامه تولید صدای   (CNG) 

  تشخیص فعالیت صوتی(VAD) 

  بافر داینامیک جیتر(DJB) 

  حالتDTMF :RFC 2833, SIP INFO  وINBAND 

  فکس مبتنی بر شبکهT.38/ Pass-Through FAX over IP 

  پیکربندی تحت وبHTTP/Telnet 

  بروزرسانی نرم افزاریFirmware  توسطTFTP/Web 
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 استانداردهای صنعتی 1-3-3

 استفاده ثابت طیمح :EN 300 019: Class 3.1 

  :محیط محل ذخیرهEN 300 019: Class 1.2 

  :محیط انتقالEN 300 019: Class 2.3 

  :نویز آکوستیکEN 300 753 

 CE EMC directive 2004/108/EC 

 EN55022: 2006+A1:2007 

 EN61000-3-2: 2006, 

 EN61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005 

 EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 

  :گواهینامه هاFCC, CE 

 

 مشخصات عمومی سخت افزاری 1-3-4

  :آمپر 1ولت 12منبع تغذیه 

  :درجه سانتی گراد در حالت عملیاتی، منفی بیست تا هفتاد درجه در حالت ذخیره 40تا  0دما 

  :درصد، بدون تراکم 90تا  10رطوبت 

  :وات15حداکثر مصرف برق 

  :210اندازه برحسب میلی مترx150x38 

  :کیلوگرم 0.75وزن خالص 
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 . تنظیمات2

 ورود به سیستم 2-1

و نام کاربری و رمزعبور پیش فرض  192.168.1.111پیش فرض  IPدستگاه را به کامپیوتر وصل می کند. آدرس  FE0پورت 

admin .می باشد 

 دستگاهتوسط سیم سریال  می توانید امکان ورود به قسمت تنظیمات وجود نخواهد داشت. IPدر صورت تغییر یا فراموشی آدرس 

تنظیم شده  172.16.33.60بصورت  IPرا وارد نمایید. در اینجا  CLIباید  IPرا با کامپیوتر متصل کنید. برای مشاهده یا تغییر 

پیش فرض مجدداً  IPاستارت نمود که در این صورت می توان دستگاه را ری  RSTاست. عالوه براین توسط نگه داشتن دکمه 

 بازنشانی خواهد شد.

 در مرورگر پیغام زیر مشاهده می شود: IPبعد از وارد کردن 

 

جهت امنیت بیشتر پس از ورود در دفعه اول  استفاده کنید. adminبرای ورود در هردو قسمت نام کاربری و رمز عبور از کلمه 

 م زیر را برای تغییر رمزعبور نمایش می دهد:سیستم بصورت خودکار پیغا

 

 رمزعبور قبلی را در فیلد اول و رمزعبور جدید را در فیلد دوم و سوم وارد کنید.
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 وضعیت و آمار 2-2

 مراحل ویرایش و پیکربندی دستگاه بصورت زیر است:
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 اطالعات سیستم 2-2-1

 های سخت افزاری و نرم افزاری وارد صفحه زیر شوید:برای مشاهده اطالعات عمومی دستگاه و اطالعات نسخه 

 

 شرح اطالعات سیستم:

MAC address  آدرس سخت افزاری پورتFE0 

Service Ethernet Mode  حالت شبکهFE0  :شاملStatic and DHCP 

Service Ethernet Interface  :شاملIP address, subnet mask, FE0 port default gateway 

Management Ethernet Interface  :شاملIP address、subnet mask of FE1 

DNS DNS server IP address 

System Up Time لحظه کنونیدستگاه تا  روشن شدنشده از  یزمان سپر 

Traffic Statics  توسط پورت  لیو ارسا میزان دریافتیمجموعFE0 بر حسب بایت 

Equipment Type عبارتند از:  زاتیتجه نیا زات؛ینوع تجهMTG200 

Hardware Version نسخه سخت افزاری دستگاه 

DSP Version نسخه درایور چیپ پردازنده سیگنال دیجیتال 

Web Version نسخه رابط کنونی تحت وب دستگاه 

Software Version نسخه نرم افزار کنونی سیستم 

Built Time تاریخ ساخت نرم افزار فعلی 
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 E1/T1وضعیت  2-2-2

 

 شرح وضعیت:

 
1- LOS Alarm هشدار از دست دادن سیگنال، این هشدار زمانی ایجاد می شود که دریافتی :

 وجود نداشته باشد و باید اتصاالت فیزیکی را بررسی کرد.

 

2- RAI Alarm :این آالرم یک سیگنال منتقل شده خارجی ، هشدار از راه دور عالمت افتیدر

است هنگامی که یک ترمینال سیگنال ورودی از دست رفته ای را تشخیص دهد و مربوط به 

 می باشد  T1عدم دریافتی خط 

E1/T1 Port Status 
3- AIS Alarm : سیگنال عالمت هشدار، زمانی رخ می دهد که تمام سیگنالها از دست رفته

 باشند

 4- Disable زمانیکه :E1/T1 استفاده نشود 

 5- ISDN/SS7 Signal Alarmاتصال فیزیکی عادی است اما لینک سیگنال دچار مشکل است : 

 6- Active-OKاتصال فیزیکی و لینک سیگنال بدون مشکل هستند : 

 1- Frame-Sync شود یاستفاده م یکانال همگام ساز کیبه عنوان : بدون کانال صوتی ای که 

 2- Idleاین کانال بیکار است : 

 3- Signalکانال سیگنال : 

 4- Busyمشغول : 

E1/T1Channel Status 5- Faultکانال فعال است ولی کابل متصل نیست : 

 6- Disableغیرفعال : 

 7- L-blocked می تواند آغاز گردد ریموت: لوکال مسدود شده است، ارتباط فقط از طریق 

 8- R-blocked می تواند آغاز گردد لوکال: ریموت مسدود شده است، ارتباط فقط از طریق 

 9- B-blockedارتباط ممکن نیست: هردوطرف مسدود شده اند ، 
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 PSTNوضعیت ترانک  2-2-3

 

 شرح وضعیت:

PRI Trunk No شماره ترانک 

Trunk Name  نام ترانک 

E1/T1Port No  نشان می دهد کدامین خطE1/T1  توسط ترانکPRI مشغول است 

Link Status  پابرجاستنشان می دهد کدامین لینک 

 

 IP Trunkوضعیت  2-2-4

 

 شرح وضعیت: 

Trunk No  شماره ترانکSIP 

Username 
تحت حالت ثبت نام شده است نمایش داده می شود در غیر اینصورت به  SIPزمانی که ترانک 

 خواهد بود ---حالت 

Trunk Mode  دو حالتPeer  وAccess 

Register Status  نشان دهنده حالت های ترانکSIP 

Link Status  وضعیت هایEstablished  وFault نشان دهنده پابرجایی یا شکست در اتصال 
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 PRIآمار تماس  2-2-5

 :آمارشرح 

PRI Trunk No  شماره ترانکPRI 

Trunk Name نامی که ترانک را توصیف می کند 

Current Calls تعداد خطوط موجود که درحال حاضر آغاز به تماس کرده اند 

Accumulated Calls تعداد مجموع تماسها از تاریخ آغاز به کار سیستم تا کنون 

ASR شده در کل تماس ها لیتکم یدرصد تماس ها 

 

 SIPآمار تماس  2-2-6

 شرح آمار:

SIP Trunk No  شماره ترانکSIP 

Trunk Name نام ترانک 

Current Calls تعداد تماس های فعلی 
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 شبکه 2-3

 

 شرح پیکربندی شبکه:

Service Ethernet 
Interface (FE0) 

Obtain IP address automatically 
بصورت خودکار و بر  IPدرصورت انتخاب این حالت، 

 تنظیم خواهد شد DHCPاساس 

 Use the following IP address 

درصورت انتخاب این حالت باید سه ردیف مربوطه  

 Defaultو  IP، Subnet Maskبه آدرس 

Gateway را بصورت دستی وارد نمایید 

 PPPoE 
به شبکه دسترسی  PPPoEاگر کاربران از طریق 

 خواهند داشت باید این گزینه را انتخاب نمود

Management Ethernet 
Interface 

IP address  آی پی آدرسFE1 را وارد نمایید 

 Subnet mask  ساب نت ماسکFE1 را وارد نمایید 

DNS Server 
Obtain DNS server address 

automatically 
 DHCPخودکار 

 Use the following DNS server 
addresses 

 اختیاری بصورت دستی

باید متفاوت باشند. تمام تغییرات شبکه پس از ذخیره و ری استارت دستگاه  FE1و  FE0نکته: آی پی آدرسهای پورت های 

 اعمال خواهند شد.
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 PRIپیکربندی  2-4

2-4-1 PRI Parameter 

 

 شرح پارامترها:

Calling Party Numbering Plan 

 Unknown, ISDN/Telephony numbering plan, dataگزینه:  6دارای 

numbering plan, telegraph numbering plan, national standard numbering 
plan, private numbering plan 

 ISDN/Telephony numbering planپیش فرض: 

Calling Party Number Type 

 ,Unknown, International number, National numberگزینه اختیاری:  6دارای 

Network special number, User number, Short code dialing 

 Unknownپیش فرض: 

Screening Indicator for 
Displaying Caller Number 

 ;User provider, no shield; User provide, check and sendگزینه:  4دارای 

User provide, check and having failure; Network provide 
 User provider, no shieldپیش فرض: 

Screening Indicator for No 
Displaying Caller Number 

 ;User provider, no shield; User provide, check and sendگزینه:  4دارای 

User provide, check and having failure; Network provide 

 User provider, no shieldپیش فرض: 

Called Party Numbering Plan 

 Unknown, ISDN/Telephony numbering plan, dataگزینه:  6دارای 

numbering plan, telegraph numbering plan, national standard numbering 
plan, private numbering plan 

 ISDN/Telephony numbering planپیش فرض: 

Called Party Number Type 

 ,Unknown, International number, National numberگزینه:  6دارای 

Network special number, User number, Short code dialing 

 Unknownپیش فرض: 

Information Transfer Capability 
 3.1khz audioو  Speechگزینه:  2پشتیبانی از 

 Speechپیش فرض: 
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2-4-2 PRI Trunk 

 

را کلیک کنید و برای حذف یا ویرایش ابتدا ترانک مورد نظر را انتخاب کرده سپس  Addبرای افزودن یک ترانک جدید دکمه 

 را برای ویرایش کلیک کنید. Modifyبرای حذف یا دکمه  Deleteدکمه 

 افزودن ترانک جدید:

 

 شرح افزودن ترانک جدید:

Trunk No 

داشته و به صورت واقعی  E1 / T1 یکیزیبه پورت ف یشماره بستگاین ) 7تا  0شماره ترانک بین 

پر خواهد شد  E1 / T1پس از شناسایی شماره ترانک، شماره پورت متناظر  وجود دارد( در دستگاه 

 مطابقت دارد. E1 / T1و هر ترانک با پورت 

Trunk Name شرحی کوتاه یا نام ترانک 

Channel ID  شناسه کانال پورتE1 / T1  آغاز گردد 0که می تواند از 

D-channel  نشان می دهد کهE1 / T1  گزینهD-Channel را پشتیبانی می کند و پیش فرضYes می باشد 

E1/T1 Port No  شماره جایگاه فیزیکی پورتE1 / T1  آغاز می شود 0که معموالً از 

Protocol  گزینه: 2نوع رابط شاملISDN  وQSIG  :پیش فرضISDN 

Switch Side گزینه:  2شامل  خصوصیات مالکیت شبکهUser Side  وNetwork Side 

Alerting Indication  گزینه:  2سیگنال رینگ شاملAlerting  وProgress 
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 )اختیاری( SS7پیکربندی  2-5

 گزینه زیر است: 4این پیکربندی شامل 

 

2-5-1 SS7 Trunk 

 

 

SS7  یک پروتکل استاندارد برای شروع برقراری تماس باSPC exchange .می باشد 

 نکته ها:

 باشد. SS7شماره ترانک یک اطالعات اشتراکی بوده و نمی تواند مشابه یا برابر با  -1

 بیت می باشد.24در آیتم نوع استاندارد انتخاب شده است  ITU-CHINAیا  ANSIزمانی که گزینه  SPCطول  -2
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 بیت می باشد.14در آیتم نوع استاندارد انتخاب شده است  ITU زمانی که گزینه SPCطول  -3

 یورودفرمت  دهد کدام  ینشان م SPCحالت مشاهده  بوده و OPC / DPCنشان دهنده ساختار  SPCطول  -4

 .انتخاب شده است OPC / DPCساختار  یبرا

 خواهد بود   xyzشود، ساختار مانند  یانتخاب م 'Hex'و  تیب 24 با SPCطول  که یزمان -5

 .33AA55: به عنوان مثالباشد  FF-00 نیبباید شماره هگزایی  x ،y ،zو 

 خواهد بود   xyzشود، ساختار مانند  یانتخاب م'ITU Pointcode Structure'و  تیب 14 با SPCطول  که یزمان -6

 .3-222-6باشد مانند  255تا  0باید بین  yباشند و  7تا  0بین باید  x ،zو 

 خواهد بود   xyzشود، ساختار مانند  یانتخاب م  'Hex'و تیب 14 با SPCطول  که یزمان -7

 .202E(100 00000101 110)بیتی باشد مانند  8باید یک شماره هگزایی  yبیتی خواهد بود و 3یک شماره هگزایی  x ،zو 

 :SS7 Trunk Addشرح تصویر مربوط به 

Select Trunk No  شماره ترانکSS7  که نباید با شماره ترانکPRI تداخل پیدا کند 

Trunk Name نام ترانک که می تواند کامالً دلخواه کاربر باشد و قابل ویرایش است 

Protocol  انواعSPC  :شاملITU-T (14 bit), ANSI (24 bit), ITU-CHINA (24 bit) 

Protocol Type ISUP  و TUP 

SPC Format 
 گزینه: 2ال شامل فرمت کد نقطه ای سیگن

hexadecimal system و ITU pointcode structure (decimal system) 

OPC Original Point Code 
DPC Destination Point Code 
Service Type ISUP (ISDN User Part)    و TUP (Telephone User Part) 

Network Indicator  نشان دهنده مالکیت شبکهSS7 

 

2-5-2 SS7 MTP Link 
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 :SS7 MTP Linkشرح 

Trunk No  شماره ترانک مربوط بهSS7 

Link No 
دستگاه از حداکثر دو لینک سیگنالی پشتیبانی می کند که درصورت متوقف شدن یکی از آنها لینک 

 بعدی بصورت خودکار شروع به کار می کند

Signaling Link Code  گرددآغاز  0کد لینک سیگنال که می تواند از 

E1/T1 Port No شماره پورت بر اساس جایگاه فیزیکی 

Channel No  می باشد 16نشان دهنده اسالت زمانی که بصورت پیش فرض 

 

2-5-3 SS7 Circuit 
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 :SS7 Circuit Addشرح 

Trunk No  شماره ترانک مربوط بهSS7 

E1/T1 port No  شماره پورتE1/T1 

Start Channel  شروع ترانک کانالSS7 

Start CIC No  شروعی برای شمارهCircuit 

Count  کانال 32مجموعی از 

 

2-5-4 SS7 Circuit Maintain 

 می شود. Channelو  Portsمورد در دو قسمت  7این بخش با توجه به حالتهای عملیاتی شامل 
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 :E1/T1شرح حالت عملیاتی 

Operation Mode  عملیاتی که اختیاری می باشدپورت و کانال 

Port No نمایش شماره پورت 

Protocol Type TUP   یاISUP 

Status 
 وضعیت با پورتها وجود دارد و هر حالت دارای یک رنگ است:  16

activated, disable, fault, RAI Alarm, ISDN/SS7 Signal Alarm, Frame-Sync, Idle, Signal, 
Busy, L-blocked, R-blocked, B-blocked, Blocking, Unblocking , Resetting 

 Select All, Invert, Clear, Block, Unblock, Reset , Cancel کار کنند: یمختلف یراه ها طریق توانند از یپورت ها م نیا

 

تغییر دهید. برای مشاهده نوع  Channelرا روی گزینه  Operation Modeجهت مدیریت کانال ابتدا باید حالت عملیاتی یعنی 

سالت به نمایش در خواهد آمد را انتخاب نمایید که در زیر وضعیت کانال و ا Current Portپروتکل و وضعیت پورت باید گزینه 

 نوع بوده و هرکدام رنگ خاص خود را دارد. 16که شامل 
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 )اختیاری( R2پیکربندی  2-6

2-6-1 R2 Param 

 

می باشد. که می توانید پارامتر استانداردی که کشور شما پشتیبانی می کند را  MTG200این پیش فرض پیکربندی برای 

 اضافه کنید.
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 پارامترها:شرح 

Param ID شناسه گروه پارامتر 

Description اطالعات و شرح پارامتر که نشان میدهد هر کشوری چه استانداردی دارد 

CDbits  مقدار سیگنال خط هایR2 

Request Next DNIS 
تماس هایی دریافت شده است و با یکدیگر قسمت عقب به قسمت جلو اعالم میکند که چه شماره 

 توانند شماره بعدی را ارسال نمایندمی 

Request Next ANI 
شده است و با یکدیگر  گرفتهقسمت عقب به قسمت جلو اعالم میکند که چه شماره تماس هایی 

 می توانند شماره بعدی را ارسال نمایند

Request category  کد درخواستKA  از سیگنال خطهایR2 

DNIS end flag  دریافتی که بصورت کامل ارسال شده اندشماره تماس های 

ANI end flag شماره تماس های گرفته شده که بصورت کامل ارسال شده اند 

Address Complete شماره تماس های دریافتی که بصورت کامل دریافت شده اند 

Answer Tone  تماس های عمومی برای حالت هایCharge  یاNot رایگان می باشند 

 

 

 

2-6-2 R2 Trunk 
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 :R2شرح افزودن ترانک 

Trunk No  شناسه منحصربفرد ترانکR2 

Trunk Name نامی برای توصیف ترانک 

E1 Port No  باتوجه به جایگاه فیزیکی پورتE1/T1 چیده می شود و معموالً از صفر آغاز می گردد 

Protocol Param  انتخاب گروه پارامترR2 

 

 PSTNپیکربندی گروه  2-7

2-7-1 E1/T1 Parameter 

 

 تغییر پارامترها:

 

Work Mode  انتخاب بینE1  وT1  که پیش فرضE1 می باشد 

PCM Mode  انتخاب بینA LAW  وMu LAW  که پیش فرض A LAW می باشد 

Frame Mode  پیش فرض برایE1/T1  گزینهCRC-4  و برایT1  گزینهF4 می باشد 

Line Code  پیش فرض برایE1/T1  گزینهHDB3  و برایT1  گزینه B8ZS  می باشد 

Line Built Out برای اتصال خطوط  انتخاب طول کابلE1 
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2-7-2 Coder Group 

 

 

 :Coder Groupشرح 

Coder Group ID 
. گروه که صفر معموالً پیش فرض می باشد 8شناسه استاندارد توانایی صدا، مجموعاً با 

 باشد. مقدار پیش فرض قابل ویرایش نمی

Coder 3  :نوع کد را پشتیبانی می کندG.711A/U/G.729/G.723 

Payload Type Value  هر کدک دارای مقداری منحصربفرد است مراجعه شود بهRFC3551 

Packetization Time(ms) زمان بسته بندی یا کد کردن کدک صدا 

Rate(kbps) نشان دهنده نرخ گردش اطالعات صوتی 

Silence Suppression 
پهنای باند در طول مکالمه توسط انتقال صدا مشغول می شود. حالت پیش فرض گزینه 

Disable می باشد 
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2-7-3 Dial Plan 

 

Dial Plan  برای پیکربندی شماره دریافتی استفاده می شود به این صورت که کاربر می تواند پیشوند شماره مختلفی را تنظیم

 گروه با شناسه طرح شماره گیری تقسیم نمود که معموالً عدد صفر پیش فرض می باشد. 5نماید. این قوانین را می توان به 

 نکته ها:

 تنظیم شود.ی تواند اثرگذار باشد، شماره های پیشوند طوالنی باید کوتاهتر برای اطمنیان از اینکه هر حالت م -1

 عدد باشد. 30حداکثر طول پیشوند و شماره در مجموع باید  -2

 :Addتوسط دکمه  Dial Planشرح افزودن 

Dial Plan ID  شماره ای به عنوان شناسهDial Plan 

Index  شماره گیری تاثیر می گذارداندازه این مقدار روی اولویت بندی طرح 

Prefix شماره همتایی که می تواند هر شماره ای باشد 

Min Length 
و مقدار آن باید از حداکثر طول شماره  باشد 30حداقل طول شماره که باید بین صفر تا 

 کمتر باشد

Max Length  باشد 30حداکثر طول شماره که باید بین صفر تا 

 

 

2-7-4 Dial Timeout 
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 :Dial Timeoutشرح افزودن 

Dial Time ID شماره ای به عنوان شناسه 

Description شرح 

Max Time for Collecting Prefix حداکثر زمان عمومی برای شماره گیری اولین تا آخرین شماره پیشوند 

Time to Reach Min Length(after Prefix) 
از دریافت شماره زمان شماره گیری برای حداقل طول شماره پس 

 پیشوند

Time to Reach Max Length(after Min Length) 
زمان شماره گیری برای حداکثر طول شماره پس از دریافت حداقل 

 طول شماره 

 

2-7-5 PSTN Profile 

 استفاده می شود. PSTNبرای پیکربندی پارامترها و قوانین شماره تماس  PSTNپروفایل 
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PSTN Profile ID شماره ای به عنوان شناسه پروفایل 

Description شرح پروفایل 

Code Group ID شناسه گروه کدر 

RFC2833 Payload Type  می باشد 101پیش فرض 

1 st/2nd/3rd Tx DTMF Option  گزینه برای ارسال  3دارایDTMF 

Overlap Receiving به طور پیش فرض فعال نیست 

Remove CLI  به طور پیش فرضNot Remove 

Play busy tone to PSTN  به طور پیش فرضNo 

 

 SIPپیکربندی  2-8

2-8-1 SIP Parameter 

 

 و نام دامنه به شما این امکان را می دهد تا بتوانید گزینه های مختلفی را در این بخش تنظیم نمایید. SIPشماره پورت 
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2-8-2 SIP Trunk 

 

 

Trunk No  شماره می تواند عددی بین صفر تا یک باشداین 

Trunk Name نام یا شرح ترانک 

Remote Address  آی پی آدرس پلتفرم ریموتSIP 

Remote Port  می باشد 5060پیش فرض 

Local Domain  دامنه ای که درSIP Parameter تنظیم شده است 

Get Callee from  درخواستی یا فیلد سربرگشماره تماس دریافت شده از دامنه 

Register to Remote 
که به طور پیش فرض  ISUPو  SIPیک استاندارد برای برپایی ارتباط ریموت بین 

Yes   می باشد و اگرSIP Trunk  پشتیبانی نکند باید بصورتNo تنظیم شود 

IP Profile ID  شناسه ای که در بخشIP Group Config تنظیم شده است 

Incoming SIP Authentication Type 
فیلد  Passwordکه درصورت انتخاب  Passwordو  IP addressدارای دو حالت 

 مربوطه باید پر شود
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IP to PSTN Call Restriction 

باید عددی بین  Yesمی باشد در صورت انتخاب  No Limitationبطور پیش فرض 

انتخاب شود که نشان دهنده محدودیت برای تعداد تماس ها می  65535صفر تا 

 باشد

PSTN to IP Call Restriction 

باید عددی بین  Yesمی باشد در صورت انتخاب  No Limitationبطور پیش فرض 

ها می  انتخاب شود که نشان دهنده محدودیت برای تعداد تماس 65535صفر تا 

 باشد

IP to PSTN Time Restriction 

کاربر می تواند   Enabledمی باشد که در صورت انتخاب   Disabledپیش فرض 

فاصله زمانی ممنوعیت زمان توقف و شروع را ویرایش نماید. در طول فاصله 

ممنوع خواهد شد و تماسهای  PSTNبه  IPزمانی تنظیم شده، تمام تماسها از 

PSTN  بهIP بدون محدودیت می باشند 

Detect Trunk Status 
که در صورت انتخاب، دستگاه یک پیام به متناظر  SIP شناسایی وضعیت ترانک

 خود جهت اطمینان از صحت وضعیت لینک ارسال خواهد کرد

Enable SIP Trunk 
نامعتبر  SIP، این ترانک Noکه درصورت انتخاب  Noو  Yesدارای دو گزینه 

 خواهد شد

 

2-9 IP Group Config 

2-9-1 IP Profile 
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 :IP Profileشرح افزودن 

IP Profile ID  شناسه پروفایلشماره ای برای 

Description شرح پروفایل 

Declare RFC2833 in SDP فرض شیبه صورت پ یبانیپشت 

Support Early Media از  یبانیپشتMedia Early (183) 

Ringback Tone to PSTN originated from 
 IPانتخاب شود صدای زنگ از دستگاه پخش می شود و اگر  Localاگر 

 انتخاب شود از تماس گیرنده پخش خواهد شد

Ringback Tone to IP originated from 
 IPانتخاب شود صدای زنگ از دستگاه پخش می شود و اگر  Localاگر 

 انتخاب شود از تماس گیرنده پخش خواهد شد

Wait for RTP Packet from Peer 
در حین تماس بصورت خودکار ارسال می  RTP Packetsانتخاب شود  Noاگر

 انتخاب شود پس از انتظار ارسال خواهد شد Yesشود و اگر

T.30 Expanded Type in SDP T30 در  شرفتهیانواع پSDP: Huawei / ZTE 
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 صدا و فکس 2-10
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 شرح پیکربندی صدا و فکس:

Voice Parameter 
Disconnect Call when 

no RTP packet 

انتخاب شود زمانی سکوت تماسها طوالنی تر  Yesهنگامیکه 

دریافت نمی شود و تماس  RTP Packetsشناسایی می شود، 

 قطع می شود

 Period without RTP 
packet 

 حداکثر زمان سکوت

 PSTN in Gain  افزایشPSTN ورودی 

 IP in Gain  افزایشIP ورودی 

Timeout of no answer Call from PSTN  وقفه زمانی تماس بی پاسخ ازPSTN 

 Call from IP  وقفه زمانی تماس بی پاسخ ازIP 

Fax Parameter Fax Mode 
 T.38/Pass-throughگزینه:  2دارای 

 T.38پیش فرض: 

 Fax Tx Gain بهبود ارسال فکس 

 Fax Rx Gain بهبود دریافت فکس 

 Packet time مدت زمان بسته بندی اطالعات 

 Redundant frame in 
packet 

 RTP packetطول فریم در 

Data & Fax Control Data کنترل اطالعات صدا 

 Fax کنترل فکس 

DTMF Parameter Continuous time سطح مدت زمان یک فرکانس 

 Signal interval زمان بین دو سیگنال فرکانس مختلف 

 Threshold for 
detection 

 فرکانس صیآستانه تشخ
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 نگهداری 2-11

 مدیریت 2-11-1

 

 شرح مدیریت:

WEB Port  :80پورت سرویس تحت وب لوکال، پیش فرض 

Telnet Port  پورت سرویسTelnet :23، پیش فرض 

Syslog Enable 
کاربران می تواند آدرس سرور و  Yesمی باشد درصورت انتخاب  No  پیش فرض

 را تنظیم کنند syslogسطح 

Server Address آدرسی برای ذخیره الگ سیستم 

Syslog Level انتخاب نوع و سطح اطالعات برای خروجی در فایل الگ 

Send CDR از طریق الگ سیستم ارسال رکورد جزئیات تماس 

Qos Type  :دارای سه گزینهNone ،TOS  وDS .TOS  فقطIPv4 را پشتیبانی می کند 

NTP Enable  :فعالسازی پروتکل مدیریت ساده شبکه. پیش فرضYes 
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Primary NTP server Address 
که برای مدیریت و مانیتورینگ  SNMPآی پی آدرس اولیه کامپیوتر هاست مدیریت 

 تجهیزات استفاده می شود 

Primary NTP server Port  :123پورتی که پیام هشدار عمومی را به دستگاه مدیریتی ارائه می دهد. پیش فرض 

Secondary NTP server Address  آی پی آدرس ثانویهSNMP 

Secondary NTP server Port  پورت آی پی آدرس ثانویهSNMP 

Sync Interval فاصله زمانی چک کردن 

Time Zone یمحل یمنطقه زمان 

 

 بکاپ اطالعات 2-11-2

 

 شرح:

database دانلود و ذخیره فایل دیتابیس بر روی کامپیوتر 

dialplan  دانلود و ذخیره فایلdialplan بر روی کامپیوتر 

exception  دانلود و ذخیره فایلexception بر روی کامپیوتر 

 

 بازیابی اطالعات 2-11-3

 

 شرح:

Database  کامپیوتر برای آپلود و بازیابیانتخاب فایل دیتابیس از 

Dialplan  انتخاب فایلDialplan از کامپیوتر برای آپلود و بازیابی 
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 هخاطالعات نس 2-11-4

 

 Firmwareآپلود  2-11-5

 

 باشد ldfفایل باید پسوند 

 تغییر رمز 2-11-6

 

 ری استارت دستگاه 2-11-7

 

 استفاده می شود. Restartکه برای اینکار از دکمه  استارت شود پس از برخی پیکربندی ها نیاز است که دستگاه ری
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 واژه نامه -3

 

PRI: Primary rate interface  

FMC: Fixed Mobile Convergence  

SIP: Session Initiation Protocol  

DTMF: Dual Tone Multi Frequency  

PSTN:Public Switched Telephone Network  

STUN: Simple Traversal of UDP over NAT  

DMZ: Demilitarized Zone 

SS7: Signaling System No. 7 

ISDN: Integrated Services for Digital Network 

SNMP: Simple Network Management Protocol 

DSCP: Differentiated Services Code Point 

OPC: Original Signaling Point Code 

DPC: Destination Signaling Point Code 

NGN: Next Generation Network 

PBX: Private Branch Exchange 

RTP: Real-time Transport Protocol 

RTCP: Real-time Transport Control Protocol 

STP: Signaling Transfer Point 

TDM: Time Division Multiplex 
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