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CÁCH KHẮC PHỤC LỖI KHI ĐĂNG KÝ TRÊN ĐIỆN THOẠI 

 

 Cơ chế tính năng: 

      Tính năng đăng ký: Sau khi bạn cấu hình đúng thông tin tài khoản SIP, điện thoại sẽ gửi tin nhắn 

'REGISTER' tới Server để đăng ký, nếu máy chủ xác nhận đúng, máy chủ sẽ gửi lại '200 OK' để trả lời, 

sau đó điện thoại đăng ký được. Đây là gói tin cơ bản để đăng ký: 

 

            Có kèm theo các file để bạn tham khảo: (Bạn có thể mở nó bằng phần mềm Wireshark và lọc gói 

tin với từ  khóa 'sip' ) 

register 

successfully.pcapng

 

 Mô tả vấn đề: 

Khách hàng báo cáo đăng ký điện thoại không thành công. 

 

 Phương pháp giải quyết: (Danh sách kiểm tra) 

A. Vui lòng kiểm tra màn hình LCD điện thoại, nếu nó nhắc “ Network unavailable” , điều này có 

nghĩa là điện thoại không nhận được địa chỉ IP, sau đó tham khảo: 

http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=77 

B. Nếu điện thoại có địa chỉ IP và màn hình LCD hiển thị “ No Service”  nghĩa là bạn đã không 

điền đầy đủ thông tin tài khoản hoặc điền thông tin sai về tài khoản làm cho đăng ký thất bại. 

Đối với trường hợp này, vui lòng tham khảo: http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=169 

C. Nếu sự cố vẫn xảy ra, vui lòng reset lại điện thoại, sau đó đăng ký lại. (nhấn phím 'OK' để reset 

lại máy) 

D. Ngoài ra, hãy đặt cổng máy chủ là '0' nếu địa chỉ máy chủ SIP của bạn ở định dạng miền và cần 

truy vấn DNS-SRV: 

http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=77
http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=169
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Lưu ý: Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo: 

         Server Redundancy on Yealink IP Phones_V80_60.pdf  

 

       E. Nếu môi trường mạng của bạn sử dụng NAT, vui lòng bật tính năng NAT 'RPort' cho tài khoản đó 

sau đó kiểm tra lại: 

 

F. Nếu tất cả các bước kiểm tra ở trên không thể giúp đỡ, vui lòng kiểm tra với khách hàng nếu bất 

kỳ mô hình Yealink nào khác có thể hoạt động tốt hoặc các nhãn hiệu khác hoạt động tốt? Nếu có, 

xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi dấu vết OK / NOK từ họ để so sánh mục đích. 

G. Và sau đó vui lòng yêu cầu khách hàng mô phỏng lại vấn đề và cung cấp cho chúng tôi: Syslog 

(must be Level6)/ Trace/ config.bin files. (Làm thế nào để có được ba tập tin này, vui lòng tham 

khảo : http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=311 ) 

H. Theo dõi phân tích: 

a) Từ phân tích đó, nếu chỉ có tin nhắn 'REGISTER' được gửi bằng điện thoại và không có phản 

hồi nào từ máy chủ, hãy thuyết phục khách hàng kiểm tra phía máy chủ hoặc mạng (họ có thể 

kiểm tra với quản trị viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ của họ.) 

 

b) Nếu thông báo lỗi phản hồi của máy chủ: 404 hoặc 407, có nghĩa là thông tin tài khoản SIP bạn 

đã điền vào điện thoại sai, hãy thuyết phục khách hàng kiểm tra thông tin tài khoản với quản 

trị viên của họ và thử lại. 

http://support.yealink.com/attachmentDownload/download?path=upload%2Fattachment%2F2015-7-17%2F3%2F6c15a013-61fb-4b95-9f2d-b332ae80ec6c%2FServer+Redundancy+on+Yealink+IP+Phones_V80_60.pdf
http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=311
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c) Nếu phản hồi của máy chủ với mã lỗi 401, có nghĩa là xác thực tài khoản không thành công - 

Authentication failed. Vui lòng kiểm tra xem mật khẩu của bạn có chính xác với quản trị viên: 

 

Và có một khả năng khác. Có "state = false" hoặc "state = true" trong 401 thông báo trái phép, điện 

thoại SIP không thể hỗ trợ tham số này dẫn đến đăng ký không thành công. 

 

Hãy nâng cấp firmware lên X.X.0.130 trở lên, đã giải quyết được vấn đề này. 

d) Nếu không có thông báo đăng ký trong dấu vết pcap và điện thoại sử dụng DNS, hãy lọc DNS. 

Nếu thông tin về DNS là sai, DNS sẽ trả lời "Không có tên như vậy". (“ No such name” ) 

 

e) Nếu điện thoại đột nhiên bị mất kết nối với máy chủ, sau khi khởi động lại tài khoản có thể 

được đăng ký thành công. Sau một thời gian, nó bị mất kết nối một lần nữa. Hãy kiểm tra 

syslog. Nếu bạn thấy nội dung dưới đây, vấn đề là trên DNS. 

DNS <3+error > [SIP] Query error: 'Timeout while contacting DNS servers' 

       SUA <3+error > [000] DNS resolver fail, unknown destination... 

Vui lòng yêu cầu khách hàng kiểm tra DNS hoặc sử dụng địa chỉ IP để đăng ký tài khoản 
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f) Lỗi “ 420 Bad Extension” 

Điện thoại gửi gói tin REGISTER với thông tin Proxy-Require, máy chủ không hỗ trợ tham số này. 

 

Vui lòng sử dụng câu lệnh dưới đây: 

account.%d.proxy_require = %EMPTY% 

g) Lỗi “500 Internal Error” 

Điện thoại gửi gói tin REGISTER với port 5060. Một số máy chủ không hỗ trợ nó và trả lời lỗi 500 

Internal Error. 

 

1. Thay đổi port thành 0. Điện thoại sẽ gửi gói tin REGISTER mà không có port. 

2. Nếu vấn đề vẫn còn, hãy thử tắt tính năng Rport dựa trên bước 1. 

3. Nếu vấn đề vẫn tồn tại, thay đổi port thành 5063 dựa trên 2 bước cuối cùng. 

I. Sau khi kiểm tra tất cả các bước trên và thật không may, sự cố vẫn xảy ra, vui lòng liên hệ với nhà phân 

phối của chúng tôi và cung cấp cho Yealink tất cả thông tin và tệp tin dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích và 

khắc phục cho bạn ASAP. 

a) Chi tiết giải quyết vấn đề. 

b) Syslog (level6) /trace/config.bin từ Yealink không hoạt động và những theo dõi từ điện thoại sẽ 

giúp ích rất nhiều. 

Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng những theo dõi này với gói tin SIP đã thành công , ví dụ: 

 

Tệp Syslog nằm ở Level6:  nếu nó có <6+info> nghĩa là nó ở Level 6 của syslog: 
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c) Xác suất của vấn đề này là gì? 

d) Có bao nhiêu điện thoại Yealink bạn có và có bao nhiêu điện thoại trong số đó có vấn đề này? 


