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Vấn đề không thực hiện được cuộc gọi hội nghị 

 Cơ chế tính năng: 

Điện thoại Yealink có thể hỗ trợ hai loại hội nghị, hội nghị 3 bên nội bộvà hội nghị mạng N-way. 

A. Hội nghị 3 bên nội bộ: Điện thoại sẽ kết hợp hai kênh RTP và thiết lập một hội nghị. 

Hình dưới đây minh họa thành công cuộc gọi 3 bên giữa điện thoại IP Yealink trong người dùng A kết hợp 

hai kênh RTP và do đó thiết lập một cuộc hội thảo giữa người dùng B và người dùng C. Trong kịch bản lưu 

lượng cuộc gọi này, người dùng cuối là người dùng A, người dùng B và người dùng C. Tất cả đều sử dụng 

điện thoại IP Yealink SIP, được kết nối qua mạng IP. 

a) Kịch bản thực hiện cuộc gọi như sau: 

b) Người dùng A gọi người B. 

c) Người dùng B trả lời cuộc gọi. 

d) Người dùng Một địa điểm Người dùng B bị tạm giữ. 

e) Người dùng A gọi người dùng C. 

f) Người dùng C trả lời cuộc gọi 

Người dùng A kết hợp các kênh RTP và thiết lập một cuộc gọi hội nghị giữa User B và User C 
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Đính kèm gói tin để bạn tham khảo : 

9991 CALL 568&232.pcap
 

Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn của quản trị viên trang 818 

B. Hội nghị mạng nhiều bên: Máy chủ sẽ kết hợp một số kênh RTP và thiết lập hội nghị. 

Mạng hội nghị, còn được gọi là hội nghị tập trung, cung cấp cho người dùng tính linh hoạt của cuộc gọi với 

nhiều người tham gia (hơn ba). Điện thoại IP thực hiện hội nghị mạng sử dụng phương pháp REFER được 

chỉ định trong RFC 4579. Tính năng này phụ thuộc vào hỗ trợ từ máy chủ SIP. 

Sau khi tổ chức cuộc họp báo 'hội nghị' một lần nữa để thành lập hội nghị mạng, điện thoại sẽ gửi thông 

báo 'REFER' đến máy chủ, sau đó RTP sẽ được kết hợp bởi phía máy chủ. 
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Đính kèm gói tin để bạn tham khảo : 

4587 calls 4588&4589.pcap
 

C. Các thông số liên quan cho “Conference”: 

a) Đường dẫn WEB: Account->Advanced->Conference Type 

Tham số cấp phát tự động: 

account.X.conf_type= 

#It configures the conference type for account X. 

0-Local Conference (default value) 

2-Network Conference 

If it is set to 0 (Local Conference), conferences are set up on the IP phone locally. 

If it is set to 2 (Network Conference), conferences are set up by the server. 

b) Đường dẫn WEB: Account->Advanced->Conference URI 

account.X.conf_uri= 

#It configures the network conference URI for account X. 

Example: 

account.1.conf_uri = conference@example.com 

Note: It works only if the value of the parameter “account.X.conf_type” is set to 2 (Network 

Conference). 
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c) Đường dẫn WEB：Features->Transfer->Transfer on Conference Hang up 

transfer.tran_others_after_conf_enable= 

#It enables or disables the IP phone to transfer the local conference call to the other two parties after 

the conference initiator drops the local conference call. 

0-Disabled 

1-Enabled 

If it is set to 1 (Enabled), the other two parties remain connected when the conference initiator drops 

the conference call. 

Note: It works only if the value of parameters "account.X.conf_type" is set to 0 (Local Conference). 

 Mô tả vấn đề: 

Không thể thiết lập hội nghị ở tất cả hoặc trong suốt cuộc họp cuộc gọi sẽ tự động rớt cuộc gọi. 

 Phương pháp giải quyết: (Danh sách kiểm tra) 

A. Trước hết, hãy kiểm tra loại hội nghị mà khách hàng sử dụng? Nếu đó là cuộc gọi hội nghị, vui 

lòng đảm bảo rằng URI của hội nghị là chính xác. 

B. Kiểm tra khi nào nhấn lần họp 'hội nghị' để thiết lập cuộc gọi hội nghị, nhưng cuộc gọi đã bị bỏ 

qua, nếu tin nhắn BYE được gửi bằng điện thoại, thì đó là vấn đề của điện thoại, hãy làm theo các 

bước tiếp theo và liên hệ với Yealink; nếu tin nhắn BYE được gửi bởi máy chủ, thì đó là vấn đề 

của Server, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp máy chủ. 

C. Vui lòng cung cấp thông tin bắt buộc dưới đây khi nộp bản thông tin vấn đề cho Yealink: 

a) Vui lòng cung cấp các bước chi tiết để sao chép lại vấn đề của bạn. Chẳng hạn như: Một cuộc 

gọi B, B trả lời nó, B báo chí 'conference' phím và quay số để C và gọi thiết lập, B sau đó bấm 

phím 'conference' một lần nữa và sẵn sàng để thiết lập hội nghị ba bên, nhưng .. (Điều gì xảy 

ra cho tất cả ba điện thoại? Những gì nhắc nhở trên ba điện thoại?) .. 

b) Loại hội nghị nào khách hàng sử dụng? Hội nghị địa phương hoặc mạng? 

c) Mức độ thường xuyên xảy ra sự cố như thế nào ? 

d) Có bao nhiêu điện thoại Yealink mà khách hàng có? Và có bao nhiêu người trong số họ có vấn 

đề này? 

e) Bất kỳ loại điện thoại Yealink hoặc các nhãn hiệu khác có thể hoạt động tốt trong cùng một 

kịch bản thử nghiệm không? 

f) Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi Syslog (phải là Level6) / Trace / config.bin tập tin từ ba 

bên nếu tất cả chúng là điện thoại Yealink. (Làm thế nào để có được ba tập tin này, vui lòng 

tham khảo: 

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

Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng gói tin có với thông điệp SIP đã hoàn thành, ví dụ: 

http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=311
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Tệp syslog nằm ở Level 6: nếu có <6 + info> có nghĩa là syslog level 6 của nó: 

 
g) Xin vui lòng bất kỳ điện thoại hoạt động tốt, xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi syslog 

(level6) /trace/config.bin tập tin từ ba bên, chúng tôi có thể so sánh và sửa chữa nó một cách 

nhanh chóng cho bạn. 


