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1. Introdução
O Media Gateway Aligera AG1700 é uma solução para interconexão a redes de
sinalização SS7 com capacidade para até 16 interfaces E1 e funções avançadas de
transcodificação de mídia e cancelamento de eco para melhor qualidade na prestação dos
serviços de voz.
O AG1700 combina as funções de sinalização e “media” em um mesmo equipamento,
com tamanho reduzido, alta densidade de interfaces E1, economia de espaço e energia além
de menores custos de manutenção e suporte.
2. Especificações Técnicas
2.1 Gerenciamento, Configuração e Monitoramento
❏ Monitoramento de uso de CPU e memória
❏ Monitoramento das interfaces e canais E1
❏ Monitoramento por SNMPv2c
❏ Traps SNMP para alarmes da interface E1
❏ Interface de comando de linha (CLI) através do teclado USB ou SSHv2 remoto
❏ Interface gráfica acessível por HTTPS
❏ Atualização remota de software
❏ Ferramenta de depuração de sinalização
❏ Ferramenta de captura de pacotes SIP e RTP
2.2 Interfaces Digitais das placas E1
❏ Até 16 interfaces E1 com placas APE-41X
❏ Padrão ITU-T G.703 120 ohms em conector RJ-45
❏ Codificação de linha HDB3
❏ Estrutura de quadros segundo a norma ITU-T G.704
❏ Referência de relógio interna ou externa
❏ Desempenho de Jitter segundo a norma ITU-T G.823
❏ Cancelamento de eco por hardware de até 128 ms (G.168-2002)
2.3 Interoperabilidade e Qualidade de Voz
❏ SIP sobre UDP
❏ Múltiplas contas SIP
❏ Transporte seguro dos pacotes RTP (SRTP)
❏ Buffer de jitter configurável
❏ Marcação dos pacotes IP Precedence e TOS ou DSCP e ECN
❏ Inserção e remoção de TAGs VLAN
2.4 Codecs de Áudio
❏ G.729A @ 8 kbps
❏ G.711 lei A @ 64 kbps
❏ G.711 lei μ @ 64 kbps
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2.5 Sinalização SS7 e SIGTRAN
❏ MTP3 sobre TCP
❏ Sigtran M2PA
❏ Mapeamento ISUP ↔ SIP
❏ Transporte da sinalização usando SCTP
❏ Número de enlaces de sinalização: até 32
❏ Número de OPCs (Originating Point Codes): 32
❏ Número de DPCs (Destination Point Codes): 32
❏ Número de Linksets: 32
2.6 Suporte DTMF
❏ Dentro da banda usando G.711
❏ Fora da banda seguindo a RFC 2833
❏ Usando o método SIP Info
2.7 Segurança
❏ HTTPS e SSHv2
❏ Firewall
2.8 Hardware
❏ Alimentação: 100-240Vac com PFC, fonte redundante (opcional)
❏ Consumo: < 120W
❏ Processador: Intel® Core™ i5 ou Intel® Celeron™ J1800 2.41 GHz
❏ Dimensões em mm (A x P x L ): 66 x 440 x 250 ou 66 x 440 x 250 (fonte redundante)
❏ Temperatura de Operação: 0℃ a 45℃
❏ Umidade Relativa de Operação: até 95%, não condensada
❏ Peso: aproximadamente 4,5 Kg
❏ Interfaces
❏ USB: 2 x USB 2.0 ou superior
❏ Vídeo: 1 x HDMI ou 1 x VGA
❏ Ethernet: 2 x 10/100/1000 Base-T
❏ Slots: 2 x PCI-Express x1
❏ Memória
❏ Disco Rígido: mínimo 60GB, SSD
❏ RAM: mínimo 4GB
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3. Conhecendo o Equipamento
3.1. Painel Frontal

Indicação

Descrição

A

Display LCD de estados do sistema

B

Teclado de navegação

3.2. Painel Traseiro

Indicação

Descrição

A

Conector de força

B

Botão liga/desliga

C

Interface Ethernet 1

D

Interface Ethernet 0

E

Interfaces E1

Observação: Olhando o painel traseiro conforme a figura acima, as interfaces E1 são,
por convenção, numeradas da direita para a esquerda e de baixo para cima.
3.3. Display LCD
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O painel de estado do sistema permite verificar de maneira rápida e conveniente se o
Media Gateway apresenta algum problema ou obter informações relativas ao desempenho do
sistema. O painel é composto pelo LCD e por um teclado para navegação nos menus do LCD.
O painel normalmente apresenta o estado instantâneo dos enlaces E1 do sistema e existe um
conjunto de menus navegáveis.

Tecla

Estado do Servidor

Ação

Ligado

Desligar: segurar por 5 segundos

Desligado

Ligar: segurar por 5 segundos

Ligado

Reset: segurar por 5 segundos

As ações de reset e desligar funcionam exatamente como os botões convencionais
em um gabinete com uma fonte ATX, ou seja, o sistema operacional instalado na máquina
não é avisado que o equipamento será reinicializado ou desligado. Utilize somente em caso
de indisponibilidade do sistema.
Com o equipamento em funcionamento o display fica continuamente mostrando o
estado da interfaces E1.
Mensagem

Problema

Causa mais comum

TODOS ENLACES OK

Equipamento sem erros

Span X LOS

Interface E1 X em LOS

Cabo desconectado

Span X AIS

Interface E1 X em AIS

Modem sem sinal

Span X RAI

Interface E1 X em RAI

Interface E1 modem em LOS

Span X BFAE

Interface E1 X sem sincronismo de multi
quadro

Modem sem sinal

Span X MFAE

Interface E1 X sem sincronismo de multi
quadro

Modem sem CRC4 habilitado

Além do estado instantâneo das interfaces E1, é possível navegar através de um
conjunto de menus que indicam várias informações do sistema. Para entrar nos menus,
pressione a tecla indicada conforme a tabela abaixo.
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Tecla

Ação
Sai do modo de visualização de status e ativa o sistema de
navegação dos menus
Volta um nível
Não
Seleciona menu ou item
Sim
Próximo menu ou item
Menu ou item anterior
Item anterior na lista
Seleciona menu ou item
Próximo item na lista
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3.4. Conexão das Interfaces E1
3.4.1 Conexão com Baluns
Ao utilizar baluns 120 ohms ↔ 75 ohms para conexão utilize um cabo reto EIA/TIA
T568A ou EIA/TIA T568B.
3.4.1.1 Placas com 1 interface E1 por conector RJ45

1

RTIP

2

RRING

3

-

4

TTIP

5

TRING

6

-

7

-

8

-

3.4.1.2 Placas com 2 interfaces E1 por conector RJ45
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1

RTIP 1

2

RRING 1

3

RTIP 2

4

TTIP 1

5

TRING 1

6

RRING 2

7

TTIP 2
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4. Instalação
Antes de ligar o equipamento à rede elétrica certifique-se de que o equipamento está
bem acondicionado, preferencialmente em rack, usando as abas de fixação fornecidas junto
com o gateway. A rede elétrica deve ser estabilizada e com o aterramento conforme as
normas técnicas vigentes.
As ações de reset e desligar funcionam exatamente como os botões convencionais
em um gabinete com uma fonte ATX, ou seja, o sistema operacional instalado na máquina
não é avisado que o equipamento será reinicializado ou desligado. Utilize somente em caso
de indisponibilidade do sistema.
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5. Configuração
A configuração do gateway é feita via interface WEB ou através de uma interface de
comandos de linha (CLI). Este manual trata da interface de configuração web. Para acesso
ao manual CLI acesse o site www.aligera.com.br na seção de suporte e downloads.
5.1 Login
O IP padrão do equipamento é 192.168.1.10 com máscara de rede 255.255.255.0. O
IP padrão está configurado na interface Ethernet 1. Certifique-se que o cabo de rede esteja
conectado corretamente.
Na barra de endereços do navegador digite https://192.168.1.10 aparecerá a página
mostrada na figura abaixo:

Para acessar a interface de configuração entre com o usuário admin e senha aligera.
Altere a senha após o primeiro acesso por medida de segurança.
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5.2 Configuration Management
O equipamento possui um sistema de gerenciamento de arquivos, onde é possível
gerenciar a configuração anterior e atual, bem como ativar a configuração desejada no
equipamento. Para acessar vá em Administration > Configuration Management.

5.2.1 Activate
Este botão deverá ser utilizado quando o usuário desejar aplicar uma configuração
que foi previamente salva. O equipamento indica quando o Activate pode ser executado,
quando alguma configuração for alterada e o usuário clicar em “Save” na respectiva página,
um alerta será exibido no canto superior direito da página web, este alerta tem como objetivo
indicar ao usuário que alguma configuração foi Salva, porém necessita ser Aplicada.

Clicando em
o usuário será redirecionado à página de Configuration
Management, onde poderá aplicar a nova configuração no equipamento.
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5.2.2 Restore Previous
Quando um Activate foi executado previamente no equipamento, é possível recuperar
a última ativação. Esta ação é útil quando, por exemplo, ao executar um Activate ocorra
algum problema, então o usuário poderá recuperar a última ativação de configuração válida.
A interface exibe ao lado do botão a informação de data e hora do último Activate
executado com sucesso no sistema:

Quando utilizar o Restore Previous, o usuário necessita executar o Activate (item
5.2.1).
5.2.3 Restore Default
Como o próprio nome sugere, este botão recupera a configuração padrão do
equipamento, todas as configurações retornarão ao padrão de fábrica com exceção das
configurações de rede e usuários. Após clicar em Restore Default, o usuário necessita
executar o Activate (item 5.2.1).
5.2.4 Discard Changes
Este botão deve ser utilizado quando o usuário editar alguma configuração e pretende
voltar ao estado anterior, ou seja, não deseja aplicar a nova configuração (clicando em
Activate), mas sim desfazer o que foi editado.
5.2.5 Export Configuration
Neste item será possível realizar a exportação de configuração do equipamento.
Poderá ser exportada a configuração ativa, a configuração que foi somente salva e não
ativada e a configuração do Activate anterior.

5.2.6 Import Configuration
É possível carregar no equipamento uma configuração do AG1700 que foi utilizada
anteriormente, para isso é necessário apenas procurar o arquivo que foi exportado (Choose
File), clicar em Import e confirmar com o Activate (item 5.2.1).
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Se deseja interromper o processo, basta clicar em Clear antes de realizar o Activate.
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5.3 Usuários
Para alterar a senha ou criar usuários acesse o menu Administration > User.

Se desejar alterar a senha do usuário admin clique sobre o símbolo
tela solicitando a nova senha e sua confirmação será exibida.

. Uma nova

Insira a nova senha em ambos os campos e clique no botão OK.
Após clicar em OK o gateway retorna à tela inicial de configuração e cadastro de
usuários. Para salvar as alterações necessárias é preciso clicar em Save and Apply.

5.4 Configuração da Interface de Rede
Recomendamos que a interface ethernet 1 seja utilizada para a gerência de
configuração, manutenção do equipamento e acesso a serviços adicionais e que a interface
ethernet 0 seja utilizada para o tráfego de voz. Esta forma garante um acesso à interface de
gerência em um canal separado do tráfego de voz e também maior disponibilidade uma vez
que a interface ethernet 1 não pode ser desabilitada.
Para configurar as interfaces de rede vá em Configuration > Network.
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Cada uma das interfaces é configurada clicando diretamente sobre o nome a ela
atribuído. Ao clicar, a seção da configuração da interface se expande mostrando a tela a
seguir:

Configure os campos de acordo com sua necessidade, seguindo as orientações da
tabela:
Campo
Mode
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DHCP: Selecione esta opção caso deseje que o gateway receba o
endereço IP através de um servidor DHCP.
Static: Selecione esta opção para atribuir ao gateway um endereço IP.
IP Address

Endereço IP da interface Ethernet N.

Network Mask

Máscara de rede da interface Ethernet N.

Para cada interface de rede no equipamento é possível configurar VLANs e ALIAS
(apelido de interface). O equipamento aceita 128 VLANs e 64 ALIAS. Se o usuário realizar
uma tentativa de superar estes números, um alerta será exibido, no canto inferior da página:

Para adicionar uma VLAN ou ALIAS na interface, clique nos botões
ou
para ALIAS):

. Será adicionada uma nova linha na tabela de VLANs (o mesmo se aplica

Os campos contornados em vermelho são obrigatórios para que o usuário continue a
configurar o equipamento. Para finalizar, clique no botão

. Para editar alguma VLAN clique

em
. A próxima imagem exibe um exemplo de configuração de VLAN e ALIAS para a
ethernet 1:
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Na seção General Settings é possível configurar os servidores de nome de domínio
e gateway padrão. Caso estes endereços sejam atribuídos por DHCP eles serão sobrescritos
pelos configurados de forma explícita nesta seção. Para excluir o endereço configurado deixe
o campo em branco.

Campo

Descrição

Hostname

Nome atribuído ao equipamento

Default Gateway

Endereço IP do servidor responsável pelo roteamento

Primary DNS Server

Endereço IP do servidor de nome de domínios

Secondary DNS Server

Endereço IP para um segundo servidor de nome de domínios

Após efetuadas as configurações de rede, salve as configurações clicando em Save.

Atenção: Para aplicar a nova configuração no equipamento é necessário executar o Activate
(item 5.2.1).
Observação: Pode ser necessário acessar novamente a página de login caso seja alterado
o endereço IP da interface ethernet pela qual está sendo realizada a configuração.
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5.5 Rotas Estáticas
O gateway possui duas interfaces Ethernet independentes. Em alguns cenários pode
ser necessária a configuração de rotas estáticas para o direcionamento correto do tráfego.
Para configurar uma rota estática acesse o menu Configuration > Static Routes. A
tela de configuração das rotas será apresentada.

Configure o nome da rota, rede de origem, gateway e interface de acordo com a tabela
abaixo.
Campo

Descrição

Route Name

Apelido para a rota estática

Source/Mask

Endereço IPv4 com a máscara da rede de origem.
Utilize o formato xxx.xxx.xxx.xxx/yy

Gateway

Endereço IPv4 do gateway na forma xxx.xxx.xxx.xxx

Device

Interface de saída da rota.
Atenção: Neste campo de seleção só serão apresentadas as
interfaces existentes no equipamento. Estas interfaces podem ser
VLANs ou ALIAS, inclusive. Mas só serão exibidas interfaces que
estejam em modo estático, com IP Address configurado e Máscara
de rede. Ou seja, o usuário necessita conferir suas interfaces
previamente no menu Network (item 5.4 deste documento).
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Para adicionar uma nova rota clique no símbolo
após configurar todos os
parâmetros. Se todos os parâmetros estiverem corretos, a nova rota estática será adicionada
na tabela.
Após finalizar a configuração, clique em Save.
Atenção: Para aplicar a nova configuração no equipamento é necessário executar o Activate
(item 5.2.1).
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5.6 Serviços Adicionais de Rede
A configuração adicional de serviços oferecidos pelo gateway pode ser feita através
do menu Configuration > Services. Neste menu é possível configurar NTP, Syslog, SNMP,
HTTP, HTTPS e SSH.

O menu está dividido em três partes. É possível expandir cada tópico, clicando em
cima do nome.

5.6.1 Services
Aqui será possível configurar o endereço do servidor NTP (Network Timing Protocol)
e o endereço do do servidor Syslog.

Campo
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NTP Server

Configure o servidor e porta a ser utilizada pelo serviço NTP. Pode ser
utilizado no formato xxx.xxx.xxx.xxx:porta.
Valores válidos para a porta entre 1-65535, sendo um parâmetro
opcional. Não inserindo a porta o padrão será a porta 123.

Syslog Server

Mesmo comportamento do NTP Server, porém a porta padrão utilizada é
a 514.

5.6.2 SNMP
O AG1700 possui suporte para configuração de Simple Network Management
Protocol, é possível realizar leitura e escrita em comunidades, enviar traps para um servidor
remoto e configurar permissão para hosts específicos.
O botão Download MIB permite o download da MIB Aligera.

Campo

Descrição

GET/SET community

Configure a comunidade para realizar SET e GET.
Utilize letras, números, hífen, ponto e subtraço (_).

Trap Server

Endereço IPv4 e porta de destino para envio de traps.
Pode ser utilizado no formato xxx.xxx.xxx.xxx:porta.
Valores válidos para a porta entre 1-65535, sendo um parâmetro
opcional. Não inserindo a porta padrão será a porta 162.

Listening Port

Porta utilizada para acesso às comunidades. Valores válidos para a porta
entre 1-65535, se não informado o padrão será 161.
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Trusted Hosts

Configure endereços IPv4 que terão permissão para realizar GET/SET
nas comunidades. Utilize o formato xxx.xxx.xxx.xxx.

5.6.3 Listening Port
Edite as portas padrão para acesso ao equipamento.

Campo

Descrição

HTTP Port

Porta de acesso ao servidor HTTP. Valores válidos entre 1-65535.
Configuração Padrão: 80

HTTPS Port

Porta de acesso ao servidor seguro HTTPS. Valores válidos entre 165535.
Configuração Padrão: 443

SSH Port

Porta de acesso ao servidor seguro SSH. Valores válidos entre 1-65535.
Configuração Padrão: 22

Após editar qualquer parâmetro desta página, clique em Save.
Atenção: Para aplicar a nova configuração no equipamento é necessário executar o Activate
(item 5.2.1).
Observação: As portas TCP e UDP não podem ser reutilizadas entre os serviços. Por
exemplo, se o usuário optar por alterar a porta do SSH para 161, o equipamento não irá
permitir, pois a porta 161 já estará sendo utilizada por outro serviço (SNMP).
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5.7 Firewall
As configurações do firewall podem ser acessadas através do menu Configuration >
Firewall. Para habilitar a função do firewall selecione a opção Enabled. Caso contrário,
Disabled.

A configuração do firewall é baseada em regras do tipo ACCEPT, ou seja, por padrão
o acesso é sempre negado a não ser que exista uma regra explícita para acesso. Existe um
conjunto de regras gerais, pré-definidas, que são aplicáveis ao funcionamento normal do
gateway. As regras permitem o acesso SSH, HTTP e as portas mais comuns na comunicação
SIP e tráfego de pacotes RTP.
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Para remover uma regra da tabela clique em

. Para editar uma regra já existente

clique em
.
Se o usuário desejar criar uma nova regra na tabela é possível clicar em Add Rule, os
campos de edição ficarão disponíveis:

Perceba que a mensagem de erro Invalid Configuration é exibida e os principais botões
permanecem bloqueados. É necessário adicionar uma configuração válida para poder
prosseguir. Os campos aceitam as seguintes configurações:

Campo

Descrição

Name

Apelido para a regra. Utilize caracteres, números, e subtraço (_).

In Interface

Interface de entrada dos pacotes que serão analisados pela regra. As
opções válidas aparecem disponíveis para a seleção. A escolha da opção
Any aplica a regra a todas as interfaces da lista.

Source

Endereço de rede na forma xxx.xxx.xxx.xxx, sub-rede na forma
xxx.xxx.xxx.xxx/yy ou Any. Deixar o campo em branco implica em
selecionar a opção Any, ou seja, a regra será aplicada a qualquer
endereço IP de origem.

Protocol

Protocolo que será avaliado pela regra. As opções válidas aparecem
disponíveis para seleção. A escolha da opção Any faz com que a regra
não olhe para o tipo de protocolo.

Port Start

Porta inicial da faixa de portas que será analisada para o protocolo
especificado na regra.

Port End

Porta final da faixa de portas que será analisada para o protocolo
especificado na regra.
Observação: O Port Start e Port End não são campos obrigatórios. Na
situação em que os dois campos não são preenchidos a regra atuará
para qualquer porta. Porém, se configurados, o Port Start não poderá ser
maior que o Port End.

Após adicionar ou editar as regras desejadas, clique em Save.
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Atenção: Para aplicar a nova configuração no equipamento é necessário executar o Activate
(item 5.2.1).
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5.8 Configuração SIP
Para realizar a configuração de SIP vá em Configuration > SIP.

Como a figura acima mostra, a configuração padrão do SIP deste equipamento possui
um peer configurado, podemos editar este peer ou configurar um novo. Para editar, expanda
a configuração do peer clicando em cima do nome (neste caso, trunk1).
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Para adicionar um novo peer no equipamento clique em Add Peer, na parte inferior
da página. Porém, ao começar uma nova configuração de peer, os principais botões desta
página ficarão bloqueados até o usuário informar um Server Host válido. O nome do novo
peer é atribuído dinamicamente podendo ser alterado pelo usuário.
Para remover um peer clique em

.

A tabela abaixo exibe os valores possíveis de configuração de um peer.

Campo
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Allow
Premature
Media

Configura se pacotes RTP são permitidos em uma ligação SIP, antes que a
mesma seja estabelecida com 183 session in progress ou 200 ok.
Configuração Padrão: yes

Listening Port

Porta em que o equipamento irá receber as requisições e respostas SIP. É uma
configuração global do SIP.

Peer name

Nome do peer

Server Host

Servidor (softswitch ou SBC) no qual o gateway irá se conectar. Este campo aceita
as opções de endereço IP ou nome do host. Caracteres especiais não são aceitos.

Server Port

Porta do servidor que será utilizada para troca dos pacotes SIP.

Username

Nome da conta SIP no caso de autenticação por usuário e senha.

Password

Senha da conta SIP no caso de autenticação por usuário e senha.

Register

Configura o envio de informações de registro a um servidor. Selecione Enabled
nos casos em que é necessário o registro da conta SIP. Caso contrário, Disabled.
Configuração Padrão: Disabled

DTMF Mode

Padrão na geração e detecção DTMF's
RFC2833: Neste modo os tons de DTMFs recebidos pelas interfaces E1 vão ser
gerados fora do canal de áudio para o lado SIP. Nas ligações vindas da conta SIP
o gateway vai interpretar e gerar o tom para as interfaces E1;
Info: Neste modo os tons de DTMFs recebidos pelas interfaces E1 serão gerados
fora do canal de áudio para o lado SIP. Nas ligações vindas da conta SIP o
gateway vai interpretar e gerar os tons para as interfaces E1 utilizando o método
descrito na RFC2976;
Inband: Neste modo os tons de DTMF são mantidos in-band também nos pacotes
de áudio. Este modo não funciona adequadamente com codec G.729.

SRTP

Os pacotes são criptografados usando SRTP (Secure Real-Time Transport
Protocol). Selecione Enabled para habilitar a criptografia dos pacotes RTP. Caso
contrário, Disabled.
Configuração Padrão: Disabled

Allow
Premature
Media

Configura se pacotes RTP são permitidos em uma ligação SIP, antes que a
mesma seja estabelecida com 183 session in progress ou 200 ok.
Configuração Padrão: yes

Codecs

Os codecs estão classificados em duas colunas. Clique no codec e arraste para
coluna Enabled ou Disabled de acordo com a configuração de codecs desejada.
Taxa de utilização de banda:
G.711 (alaw e ulaw): 64Kbps
G.729: 8Kbps
Codec Habilitado por padrão: alaw

Logo abaixo dos codecs, é exibido um submenu para configurações avançadas:
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Campo

Descrição

From User

Altera usuário no campo 'From' do cabeçalho SIP.

From Domain

Altera domínio no campo 'From' do cabeçalho SIP.

Options
Keepalive

Opção utilizada para ativar ou desativar o SIP Option Keepalive. Nesta opção o
equipamento será capaz de monitorar o status de um SIP Peer. Selecione no ou
yes.
Configuração Padrão: no

Autoframing

yes: utiliza mesmo ptime do peer sip
no: utiliza ptime configurado localmente (default 20ms)

Após adicionar ou editar os peers, clique em Save.
Atenção: Para aplicar a nova configuração no equipamento é necessário executar o Activate
(item 5.2.1).
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5.9 Configuração da Interface E1
Com o objetivo de facilitar a configuração pela interface WEB, as informações de
configurações dos canais de voz e sinalização das interfaces E1 foram agrupadas com as
configurações de sinalização SS7. Para configurar vá em Configuration > E1.

Para visualizar ou editar a configuração, clique em cima do E1 desejado.

Os parâmetros de configuração física da interface e os parâmetros do tipo de
sinalização a ser utilizado serão feitos de acordo com a descrição da tabela abaixo. Os
parâmetros mais específicos da sinalização SS7 serão explicados na seção Configuração
SS7 (item 5.10).
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Campo

Descrição

Signalling

Configura a interface E1 para usar a sinalização SS7
Configuração Padrão: SS7

Clock recovery

Configuração de relógio da interface E1. Selecione Enable para regenerar o
relógio recebido na interface. Caso contrário, Disabled, o gateway usa o
relógio interno.
Configuração Padrão: Disabled

CRC

Configura a interface E1 para calcular o CRC-4 do multiquadro. Selecione
Enabled para que o CRC-4 seja calculado e os bits calculados inseridos nos
quadros. Caso contrário, Disabled.
Configuração Padrão: Disabled

Após editar a configuração de uma das interfaces, clique em Save.
Atenção: Para aplicar a nova configuração no equipamento é necessário executar o Activate
(item 5.2.1).
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5.10 Configuração SS7
A configuração dos parâmetros da sinalização SS7 do gateway está dividida em três
seções: SS7 Links, SS7 Linksets e SS7 Signaling Gateway.
No menu Configuration é possível visualizar:

5.10.1 SS7 Linksets
Para configurar um linkset acesse o menu em Configuration > SS7 Linksets. Para
criar um novo linkset clique no botão Add Linkset no canto inferior da página. Se o usuário
pretende editar um linkset basta clicar em cima do nome do linkset desejado, a configuração
será expandida.

A imagem abaixo exibe um exemplo de Add Linkset:
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Como é possível ver na imagem, os campos Origin Point Code, Destination Point
Code e Combined ID estão em vermelho, ou seja, os principais botões desta página só
ficarão disponíveis para uso após o correto preenchimento destes campos - são itens
obrigatórios de configuração por parte do usuário.
O nome do novo linkset é atribuído dia=dinamicamente pelo sistema, podendo ser
editado pelo usuário antes de executar Save.
A tabela a seguir detalha os parâmetros do linkset a serem configurados.
Campo

Descrição

Linkset Name

Nome atribuído ao linkset.

Origin Point Code

Configura o número do Origin Point Code (OPC) do linkset.

Destination Point Code

Configura o número do Destination Point Code (DPC) do linkset.

Adjacent Point Code

Este campo somente é utilizado nos casos onde é utilizado um ponto de
transferência de sinalização (PTS). O point code do PTS deve ser
configurado neste campo.

Hunting Policy

Configura o política de tomada ou ocupação dos CICs.
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even: ocupa os CICs pares
odd: ocupa os CICs ímpares
seq_up: ocupa os CICs de maneira sequencial do menor para o maior
seq_down: ocupa os CICs de maneira sequencial do maior para o
menor
Loadshare

Configura o compartilhamento da sinalização no linkset, entre links ou
linksets.
none: sem compartilhamento de sinalização.
linkset: o compartilhamento de sinalização é realizado entre os links do
linkset.
combined: no caso de compartilhamento de sinalização entre linksets.
Neste caso é necessário configurar o campo Combined ID de todos os
linksets que irão compartilhar a sinalização com o mesmo identificador.

Combined ID

Identificador (ID) do linkset para compartilhamento de sinalização. O
campo só é habilitado se o compartilhamento é configurado como
combined.

Para remover um linkset clique no ícone

ao lado do nome do linkset a ser deletado.

Após a configuração dos parâmetros do linkset clique em Save.
Atenção: Para aplicar a nova configuração no equipamento é necessário executar o Activate
(item 5.2.1).

5.10.2 SS7 Links
Para configurar um link de sinalização SS7 acesse o menu em Configuration > SS7
Links. Para criar um novo link de sinalização clique no botão Add Link. Para editar um link
clique em cima do nome do link desejado.

Para remover um link clique no ícone
ao lado do nome do link a ser deletado.
A imagem abaixo exibe um exemplo de Add Link.
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É possível observar na imagem acima que o campo First CIC está em vermelho. Ao
executar um Add Link o usuário é obrigado a configurar este campo para poder executar um
Save ou para adicionar outro link (Add Link).
A tela de configuração dos links está dividida em 3 subseções para maior facilidade
de configuração. Uma seção para a configuração dos canais de voz e nomenclatura do link,
outra para a configuração do canal de sinalização local, denominada Local Signaling e uma
terceira onde será configurada o tipo de transporte e a sinalização remota, Remote Signaling,
a ser utilizada no link.
A tabela a seguir detalha os parâmetros do link a serem configurados na primeira
subseção.
Campo

Descrição

Link Name

Nome do link a ser criado.

Linkset

Linkset (conjunto de links) ao qual o link que está sendo criado será
agrupado. A caixa de seleção apresenta os linksets já existentes no
equipamento. O padrão sempre será carregar o primeiro linkset da lista de
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linksets, podendo ser alterado pelo usuário.
E1 Interface

Associa o link que está sendo criado a uma interface física E1. A caixa de
seleção apresenta as interfaces E1 numeradas de 1 a 16 de acordo com a
configuração do equipamento adquirido. O gateway suporta múltiplos links de
sinalização em uma mesma interface E1.

Voice Channels

Configura quais os canais serão utilizados para os transporte de canais de
voz. Os canais podem ser configurados continuamente usando a notação (hífen) ou individualmente.
Exemplo 1: 1-10,12-15 (nesta configuração estarão habilitados os timeslots
de 1 a 10 e de 12 a 15. Todos os demais estarão desabilitados.
Configuração Padrão: 1-15, 17-31
Exemplo 2: 17,20

First CIC

Configura o número do primeiro CIC (Circuit Identification Code) do link que
está sendo criado. Os canais de voz do link são numerados em forma
sequencial a partir do primeiro CIC.

SLTM

Habilita o envio de pacotes SLTM para o PTS remoto.
É esperado que o equipamento remoto responda com pacotes SLTA.
Configuração padrão: yes

Relax DTMF

Relaxa os parâmetros de configuração do DTMF. Normalmente é utilizado
quando está ocorrendo perdas de DTMF, habilitando esta opção o
equipamento irá ser mais flexível perante as frequências, por exemplo.
Configuração padrão: yes

Adjacent Point
Code

É o endereço do equipamento PTS. Normalmente é necessária apenas a
configuração no Linkset, porém pode ser configurado no link se o linkset se
conectar com mais de um PTS.
Configuração padrão: vazio

Observação: O First CIC leva em consideração o valor do First CIC do link anterior,
mas isso só ocorrerá caso o link que foi configurado anteriormente possua o mesmo linkset
atribuído, se for verdadeiro não poderá existir configuração apontando para o mesmo linkset
no mesmo range de First CIC.
Caso o gateway utilize a sinalização local habilite a função modificando a opção Local
Signaling para Enabled. Caso contrário mantenha a opção como Disabled.
Ao habilitar a sinalização local a subseção irá expandir, exibindo os parâmetros a
serem configurados.
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Campo

Descrição

MTP2 channel

Configura qual canal será utilizado para sinalização local.
Este canal não poderá estar em uso no Voice Channels, se estiver uma
mensagem de erro será exibida na página.

ALS Listen Port

Número da porta na qual o gateway irá compartilhar as informações de
sinalização do link quando for utilizado o protocolo de sinalização ALS
(Aligera Signaling). O protocolo ALS permite interoperabilidade com os
gateways AG1000.
Configuração padrão: 12000

M2PA Listen Port

Número da porta na qual o gateway irá compartilhar as informações de
sinalização do link quando utilizado o protocolo de sinalização SIGTRAN
M2PA.
Configuração padrão: 3565

O transporte da sinalização remota é configurado habilitando a subseção Remote
Signaling através da opção Enabled.
Novamente a subseção irá expandir exibindo os parâmetros a serem configurados.
Esta subseção está dividida entre os gateways que utilizam o protocolo de sinalização Aligera
(als) e SIGTRAN (m2pa).

Para os gateways que utilizam o protocolo als os parâmetros estão detalhados abaixo.
Para adicionar um ALS Gateway clique no botão Add ALS Gateway.
Campo

Descrição

Name

Nome do gateway remoto do qual o gateway irá receber a sinalização.

IP Address

Endereço IP do gateway remoto do qual o gateway irá receber a sinalização.
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TCP Port

Número da porta do gateway remoto do qual o gateway irá receber a
sinalização.
Configuração padrão: 12000

Slink name

Nome do link que contém o canal de sinalização MTP2 no equipamento
remoto. Utilizado para compatibilidade com os gateways AG1000 e com uso
do protocolo als

Após configurar os parâmetros adequadamente clique em
para confirmar. Se
algum parâmetro estiver incorreto, este símbolo ficará desabilitado para a confirmação. Para
remover um gateway da tabela clique em

.

Para a opção m2pa (SIGTRAN M2PA) os parâmetros a serem configurados estão
associados ao protocolo SCTP. Para adicionar um M2PA Gateway clique no botão Add MPA
Gateway.
Campo

Descrição

Name

Nome do gateway remoto do qual o gateway irá receber a sinalização.

IP Address

Endereço IP do gateway remoto do qual o gateway irá receber a sinalização.

Dest SCTP port

Número da porta do gateway remoto que será utilizada para o protocolo
SCTP.

Source SCTP Port

Número da porta local do gateway que será utilizada para o protocolo SCTP.

Após configurar os parâmetros adequadamente clique em
para confirmar. Se
algum parâmetro estiver incorreto, este símbolo ficará desabilitado para a confirmação. Para
remover um gateway da tabela clique em

.

Após a configuração dos parâmetros do link clique em Save.
Atenção: Para aplicar a nova configuração no equipamento é necessário executar o Activate
(item 5.2.1).
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5.10.3 SS7 Signaling Gateway
Para configurar o gateway para desempenhar a função de Gateway de sinalização
acesse o menu em Configuration > SS7 Signaling Gateway.

Para adicionar os clientes clique no botão Add SG client.

O nome do cliente é criado dinamicamente, podendo ser alterado pelo usuário. Os
principais botões ficarão desabilitados enquanto o parâmetro IP Address não for editado
corretamente - sendo uma configuração obrigatória.

Campo
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Client Name

Nome do gateway cliente.
Utilize letras, números, subtraço (_)

IP Address

Endereço IP do gateway cliente.

Signaling Transport

Configura o tipo de protocolo de transporte de sinalização do gateway
cliente.
als (Aligera Signaling): caso o gateway seja um Aligera AG1000
m2pa: transporte SIGTRAN M2PA

MTP2 link

Configura o link MTP2 associado ao gateway cliente.

Para cada SG Client será possível configurar MTP3 associados, perceba a existência
da tabela MTP3 Addresses. Para adicionar, clique em

.

Os parâmetros contornados em vermelho são obrigatórios.
Name

String para identificar. É possível utilizar letras, números, underline.

OPC - Origin Point
Code

Configura o número do Origin Point Code do gateway cliente.

DPC - Destination Point
Code

COnfigura o número do Destination Point Code do gateway cliente.

CIC start e CIC end

Configura quais os CICs utilizados pelo gateway cliente. Os CICs podem
ser identificados continuamente usando a notação - (hífen) ou
individualmente utilizando a , (vírgula) como separador.

Para confirmar uma nova entrada na tabea de MTP3 clique em

. Após é possível

editar uma entrada desejada, clicando em
.
Tanto um SG Client quanto uma entrada de MTP3 podem ser removidas, para remover
clique em

.

Após a configuração dos parâmetros clique em Save.
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Atenção: Para aplicar a nova configuração no equipamento é necessário executar o Activate
(item 5.2.1).
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5.11 Plano de Discagem - Dialplan
O plano de discagem pode ser acessado através do menu Configuration > Dialplan.

O gateway está configurado com duas regras padrão no plano de discagem:
sip_trunk1_default e ss7_linkset_default. Você pode efetuar as modificações clicando
sobre as regras padrão (expandir a configuração) ou pode criar novas regras através do botão
Add rule.
Para remover uma regra do plano de discagem clique em
ao lado do apelido dado
para a regra. O equipamento permite também a duplicação de regras, para duplicar a
configuração de uma regra clique em
- uma nova regra será adicionada com as mesmas
configurações, porém o apelido da regra será incrementado (o equipamento não permite
duplicação de mesmos nomes).
Independente da regra ser editada ou criada, ao acessar a tela de configuração uma
nova tela será apresentada:
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Os campos de edição das regras do plano de discagem oferecem balões de ajuda ao
serem clicados, bem como uma sugestão de padrões mais usuais que podem ser aplicados.
A tabela a seguir descreve os campos para a configuração das regras.
Campo

Descrição

Rule Name

Apelido para regra no plano de discagem.

Source Peer

Origem da chamada. Neste select ficarão disponíveis os peers existentes no
equipamento (peers do SS7 e SIP).
Configuração Padrão: sip trunk1

Called Pattern

Expressão padrão do número chamado.
0-9#* - Significa qualquer dígito de 0 a 9, # ou *
X - Significa qualquer dígito de 0 a 9
[125-9] - Significa qualquer dígito especificado entre os colchetes
. - Significa qualquer dígito ou dígitos a seguir
Exemplos:
1234 - Número 1234
[7-9]XXX - Um número de 4 dígitos que inicia por 7, 8 ou 9
XXXX - Qualquer número de 4 dígitos
[23]X. - Quaisquer números com 3 ou mais dígitos iniciados com 2 ou 3
Configuração Padrão: X.

Callerid Pattern
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Observação: Para preservar a identificação do chamador a configuração
padrão do campo é deixada em branco.
Destination Peer

Destino de encaminhamento da chamada. Neste select ficarão disponíveis
os peers existentes no equipamento (peers do SS7 e SIP).
Configuração Padrão: ss7 linkset1

Outgoing Called

Regras de modificação do número chamado no formato
<prefix>{:<offset>:<length>}<suffix>
Exemplos:
{} - Significa encaminhar todos os dígitos
{:2:4} - Encaminhar do terceiro ao sexto dígito
{:-4} - Encaminhar somente os 4 últimos dígitos
{:2} - Remover o primeiros 2 dígitos do número a ser encaminhado
012{} - Adicionar o prefixo 012 ao número a ser encaminhado
{}0100 - Adicionar 0100 ao final do número a ser encaminhado
Configuração Padrão: {}

Outgoing Callerid

Regras de modificação da identificação do número do chamador. As
expressões seguem o mesmo padrão do Outgoing Called e os mesmos
exemplo são aplicáveis.
Configuração Padrão: {}

Failover Peer

Destino para o qual as chamadas serão encaminhadas em em caso de falha
no destino principal de encaminhamento (Destination Peer). Neste select
ficarão disponíveis os peers existentes no equipamento (peers do SS7 e
SIP).
Por padrão nenhum destino está configurado.

Answer Timeout

Tempo máximo de espera pelo atendimento da chamada em segundos.
Configuração Padrão: 90

No caso do Destination Peer ser um linkset SS7, um novo campo, Nature of Address,
é apresentado na regra.
Campo
Nature of Address

Descrição
Sobrescreve o caráter do endereço enviado em uma regra específica.
As opções disponíveis são:
branco: preserva o caráter do endereço, isto é, não altera o campo
1: Número do assinante (sem identificação do código de área)
3: Número nacional (com identificação/prefixo do código de área)
4: Número internacional
Configuração Padrão: branco
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Dentro de cada regra é possível configurar as regras de Failover. Para isso clique em
Failover Rules.

Basicamente as regras de Failover são utilizadas para redirecionar para um peer um
Hangup, no qual ocorreu ao tentar direcionar a ligação para o peer de destino da regra. Para

adicionar clique no botão
abaixo:

. Os tipos possíveis de Hangup são exibidos

1 - unallocated number
2 - no route to network
3 - no route to destination
16 - normal call clearing
17 - user busy
18 - no user responding
19 - no answer from the user
20 - subscriber absent
21 - call rejected
22 - number changed (s/o diagnostic)
23 - redirection to new destination
26 - non-selected user clearing
27 - destination out of order
28 - address incomplete
29 - facility rejected
31 - normal unspecified
34 - no circuit available
38 - network out of order
41 - temporary failure
42 - switching equipment congestion
47 - resource unavailable
55 - incoming calls barred within CUG
57 - bearer capability not authorized
58 - bearer capability not presently available
65 - bearer capability not implemented
70 - Only restricted digital information bearer capability is available (National use)
79 - service or option not implemented
87 - user not member of CUG
88 - incompatible destination
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102 - Call Setup Time-out Failure
111 - Protocol Error Unspecified
127 - Internal Error - interworking unspecified
Exemplo:

Para confirmar clique em

. Se desejar remover uma regra clique em

ou para editar em

.

Após a realizar a configuração das regras no plano de discagem, clique em Save, no
canto inferior da página.
Atenção: Para aplicar a nova configuração no equipamento é necessário executar o Activate
(item 5.2.1).
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6. Status
O equipamento AG1700 fornece a visualização de status e estatísticas. Atualmente
existe o suporte ao status de Network, SIP, E1, SS7 e Calls. Para visualizar o usuário deve
acessar o menu principal Status, no canto superior da página, e selecionar a opção desejada,
conforme a figura abaixo mostra:

6.1 Network Status
Acesse Status > Network. Em Refresh Rate o usuário pode selecionar, em segundos,
o tempo de atualização desta página.

É possível descobrir o endereço MAC de cada interface de rede existente no
equipamento, assim como o endereço IPv4, máscara e a informação se existe cabo de rede
conectado na interface (Link UP, Link Down).
O gateway padrão e o servidor de nome (DNS) configurados são informados abaixo
das interfaces.
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6.2 E1 Status
Acesse Status > E1.
Esta página está dividida em duas partes, status dos canais e estatísticas das
interfaces E1.
Logo no início da página é possível encontrar o Refresh Rate, onde o usuário pode
selecionar, em segundos, o tempo de atualização desta página.
6.2.1 E1 - Status dos canais
A figura abaixo mostra um exemplo de AG1700 com 4 interfaces de E1.

A tabela a seguir descreve em detalhes o estado dos canais e de cada interface.
Campo

Descrição

Interface

Número da interface E1. Este número pode variar de acordo com a configuração do
AG1700 do usuário.

Status

Estado do enlace da interface E1.
OK - Todos as interfaces estão em funcionamento
LOS - Indica que a Interface está sem sinal
AIS - Indica um alarme na interface local
RAI - Indica a existência de alarme proveniente da interface remota
BFAE - Indica a falta de sincronismo de quadro
MFAE - Indica a falta de sincronismo de multiquadro

Channels

Identifica se o canal (timeslot) de cada interface está habilitado e o estado de cada
um.
Idle - O canal está livre

Revisão 08

51 de 67

Aligera Equipamentos Digitais LTDA
Busy - O canal está ocupado.
Blocked - A conexão física está correta mas indica a existência de algum erro de
sinalização.

Caso o usuário pretenda visualizar os links e linksets atribuídos para cada interface
E1, basta clicar em cima do E1 desejado (é possível clicar nos canais, por exemplo, para
expandir esta informação). Exemplo abaixo:

6.2.2 E1 - Estatísticas das interfaces
Nesta seção é possível ver os diversos contadores de desempenho para cada
interface.

Campo

Descrição

Code Violations

Número de violações bipolares detectadas.

Slips

Erros de escorregamento de relógio.

CRC Errors

Número de erros de CRC, caso o CRC-4 esteja habilitado na interface.

LOS Events

Número de vezes que a interface detectou LOS (perda de sinal)
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LOS Time

Tempo que a interface passou em LOS

BFAE Events

Número de vezes que a interface detectou erro no alinhamento de quadro
(Basic Frame Aligment and error)

BFAE Time

Tempo que a interface passou em BFAE

MFAE Events

Número de vezes que a interface detectou erro no alinhamento de multiquadro
(Multi Frame Aligment and error)

MFAE Time

Tempo que a interface passou em MFAE

RAI Events

Número de vezes que a interface detectou indicação remota de alarme
(Remote Alarm Indication)

RAI Time

Tempo que a interface passou em RAI

Up time

Tempo de coleta das estatísticas

As estatísticas são coletadas desde que a inicialização do equipamento e são voláteis,
ou seja, se o equipamento for desligado elas são perdidas. É possível forçar o descarte das
estatísticas e assim zerar todos os contadores clicando-se no botão Clear Statistics.
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6.3 SS7 Status
Acesse Status > SS7.
Esta página está dividida praticamente em cinco partes, sendo: CIC Usage, CIC
Status, Local Signaling, Remote Signaling e Signaling Gateway Clients.

6.3.1 CIC Usage
Aqui encontra-se algumas estatísticas dos CIC de cada Linkset existente no
equipamento.

Campo

Descrição

Linkset

Apelido do linkset previamente configurado no equipamento.

Total

Número total de CIC’s no linkset.

Idle

Número de CIC’s disponíveis no linkset.

Busy

Número de CIC’s com chamada em andamento no linkset.

Down/Blocked

Número de CIC’s indisponíveis no linkset. Este comportamento pode ocorrer
devido a bloqueio do CIC ou alarme na interface, por exemplo.

6.3.2 CIC Status
Neste item é apresentado os estados dos CIC’s por linkset. Na figura abaixo é exibido
um bom exemplo do linkset em funcionamento. Podemos ver CIC’s com chamada em
andamento (Busy), CIC’s que estão iniciando uma chamada (Ringing) e CIC’s que estão
disponíveis para uso (Idle).
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Para bloquear todos os CIC’s de um determinado linkset clique em
respectivo linkset. Será indicado que os CIC’s estão bloqueado, veja na figura abaixo:

Para desbloquear clique em
O botão
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Abaixo encontram-se detalhados os estados possíveis que poderão ocorrer no CIC.
Campo

Descrição

Linkset

Nome do linkset

CICs

Mapa dos CICs do linkset. O número identifica o CIC dentro do linkset. As cores
indicam o estado de cada CIC.
Idle: O CIC está disponível.
Busy: O CIC está ocupado em uma chamada.
Ringing: O CIC está recebendo ou enviando o sinal de chamada.
Initiating: O CIC está alocado para o início de uma chamada.
Blocked: O CIC está bloqueado por erro de sinalização ou por configuração da
operadora.

6.3.3 Local Signaling
A seção Local Signaling será apresentada caso o gateway utilize um link de
sinalização local. Caso contrário será apresentada como Not configured.

Campo

Descrição

Link

Nome do link de sinalização.

MTP2 Channel

Canal de sinalização MTP2 utilizado.

State

Estado do link de sinalização. Quando o link estiver corretamente estabelecido o
estado deverá ser INSERVICE. Os estados intermediários identificam o tipo de
mensagens trocadas entre os pontos de sinalização e a temporização necessária
ao estabelecimento do link. Os estados adicionais, como referência para auxílio
na depuração de problemas, são: DOWN, NOT_ALIGNED, ALIGNED,
PROVING e READY

Revisão 08

56 de 67

Aligera Equipamentos Digitais LTDA

6.3.4 Remote Signaling
Da mesma forma que a seção Local Signaling, a seção Remote Signaling só será
apresentada se o gateway receber a sinalização remota de um outro gateway. Caso contrário
será apresentada como Not configured.

Campo

Descrição

Gateway Name

Nome do gateway do qual o gateway recebe a sinalização remota.

IP Addr

Endereço IP do gateway do qual o gateway recebe a sinalização remota.

Dst Port

Porta na qual o gateway se conecta com o gateway de sinalização remoto.

Protocol

Protocolo de transporte de sinalização utilizado.
ALS: Aligera Signaling (compatível com o antigo ALIGERA AG1000).
M2PA: SIGTRAN RFC 4165.

Network

Estado da conectividade IP com o gateway remoto.
Up: Link estabelecido e ativo.
Down: Link não estabelecido.

Signaling

Estado do link de sinalização MTP2 do gateway remoto.
Up: Link estabelecido e ativo.
Down: Link não estabelecido.

6.3.5 Signaling Gateway Clients

Revisão 08

57 de 67

Aligera Equipamentos Digitais LTDA

Caso o gateway atue como um gateway de sinalização (Signaling Gateway - SG),
nesta seção serão apresentados os gateways clientes.

Campo

Descrição

Name

Nome do gateway cliente do gateway de sinalização (SG)

IP Addr

Endereço IP do gateway cliente do gateway de sinalização (SG).

Src Port

Porta que o gateway cliente utiliza para se conectar ao gateway de sinalização (SG)

Protocol

Protocolo de transporte de sinalização utilizado.
ALS: Aligera Signaling (compatível com o antigo AG1000)

State

Estado do link do link de sinalização entre o gateway cliente e o gateway de
sinalização.
Up: Link estabelecido e ativo.
Down: Link não estabelecido.

6.4 SIP
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Neste status o objetivo é exibir para o usuário quais peers estão conectados no AG
ou caso o gateway esteja se registrando em algum servidor, exibir esta informação na
coluna Registry State.
O exemplo abaixo mostra que um peer (6250) foi conectado com sucesso, portanto é
conhecido seu IP Address. Porém, o outro peer ainda não foi registrado com sucesso, desta
forma ainda não sabemos qual é o IP Address deste peer (Unspecified).

Na próxima figura podemos ver que dois peers conseguiram se registrar no AG1700.
Também o tempo de atualização da página foi alterado para 2 segundos:

A próxima figura mostra um exemplo de uma conta SIP que foi criada para se
conectar em um servidor (Name 33). O registry State informa ao usuário que esta conta está
registrada no host 10.1.243.167.
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6.4 Calls
Nesta aba é possível analisar as chamadas que estão ativas no equipamento.
Recomenda-se selecionar em quantos minutos deseja-se atualizar a página (Refresh Rate),
para que se torne mais fácil de ver as chamadas durante um teste, por exemplo. O default é
Não atualizar (don’t refresh).
No exemplo abaixo é possível ver o fluxo de uma chamada em andamento entre dois
Gateways AG1700:
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Todas as chamadas ativas serão contabilizadas em Active Calls. Já o contador Calls
Processed exibe todas as chamadas que foram registradas no equipamento desde o último
Activate.
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7. Debug
O acesso às funções de log e debug é feito na aba Administration > Logging. A
página está dividida em duas seções: Logging Settings e Packet Capture Settings.

7.1 Logging Setting
Este equipamento permite configurar o nível de mensagens de debug e qual debug
deseja habilitar. Os detalhes da configuração deste item estão descritos na próxima tabela.

Campo

Descrição

Verbose Level

Configura o nível das mensagens de debug a serem exibidas no arquivo de log.
Os valores que podem ser selecionados são de 0 a 9 (sendo o 9 o level mais
completo).

SIP Debug

Selecione Enabled para habilitar as mensagens de debug do SIP. Caso
contrário, Disabled.

SS7 Debug

Selecione Enabled para habilitar as mensagens de debug da sinalização SS7.
Caso contrário, Disabled.

Não é necessário executar Activate ao habilitar ou desabilitar o log neste
equipamento, ao selecionar a opção desejada o equipamento já recebe esta informação
instantaneamente.
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7.2 Packet Capture Settings
É possível habilitar a captura dos pacotes SIP, M2PA e SS7. O arquivo é salvo no
formato .pcap e pode ser aberto no Wireshark.

Campo

Descrição

SIP

Selecione Enabled para habilitar a captura dos pacotes SIP. Caso contrário, Disabled.
Se habilitado, uma opção para configurar o debug de pacotes RTP será exibida logo
abaixo.

M2PA

Selecione Enabled para habilitar a captura dos pacotes M2PA. Caso contrário,
Disabled.

SS7

Selecione Enabled para habilitar a captura dos pacotes de sinalização SS7. Caso
contrário, Disabled.

Não é necessário executar Activate ao habilitar ou desabilitar o log neste
equipamento, ao selecionar a opção desejada o equipamento já recebe esta informação
instantaneamente.
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7.3 Exemplo de uso
Após configuradas as opções, realize as ligações que estão apresentando problemas.
Para encerrar o registro dos logs altere novamente as opções de logging para Disabled. O
registro de log é então encerrado e o arquivo estará disponível para download, clique no botão
.

Para limpar o log clique no botão

.

Para utilizar o Packet Capture, realize as ligações que estão apresentando problemas
(da mesma forma anterior). Para encerrar a captura altere a opção para Disabled. O arquivo
.pcap dos pacotes SIP e RTP estará disponível para download através do botão
. Abra na sequência o arquivo via Wireshark.

A captura de pacotes SS7 e M2PA também podem ser abertas via Wireshark após o
teste, para isso clique no respectivo botão: Download SS7 capture ou Download M2PA
capture.
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8. Atualização de Firmware
A atualização de firmware do equipamento pode ser feita acessando o menu
Administration > System.

8.1 System Info
Aqui será exibido o serial number do AG1700 em uso.

8.2 Firmware
Exibição da versão de firmware em uso do AG1700.

8.3 Upgrade Firmware
Para atualizar a versão de firmware do AG1700 clique no botão Choose File (este
nome poderá variar de acordo com a versão do navegador utilizado pelo usuário) para
escolher o arquivo previamente armazenado no seu computador.
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Confirme a ação clicando no botão
. O progress será atualizado a fim de
mostrar a evolução da instalação na barra. Após a instalação o gateway imprime uma
mensagem de confirmação “Success on firmware upgrade” e após retorna para a página
inicial, Administration > Firmware.

8.4 Reboot System

O botão Reboot device permite a reinicialização do equipamento caso seja
necessário. Este botão encontra-se no canto inferior da página.
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9. Suporte
Em caso de dificuldade ou caso sejam necessários maiores esclarecimentos sobre as
configurações do equipamento, acesse nosso site www.aligera.com.br na aba Suporte e
verifique os nossos canais de contato.
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