ISDN Sonuç Kodları - Yasin KAPLAN - (2004)
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Açıklama

1

01

Tahsis edilmemiş numara

2

02

Belirtilen geçiş ağına
yönlendirme yok

3

03

Hedefe doğru yönlendirme yok

Çağrı hedef adrese ulaşımı
sağlamayan bir ara ağa doğru
yönlendirilmektedir.

6

06

Kanal kabul edilebilir değil

Belirtilen kanalın hizmet kalitesi
bağlantıyı kabul etmek için yeterli
değil.

7

07

Çağrı karşılandı ve kurulan bir
kanala teslim ediliyor

Kullanıcı daha önce kurulmuş bir
çağrı kanalına bağlı bir gelen çağrı
ile ilişkilendirildi.

16

10

Normal çağrı bitimi

Çağrı normal bir şekilde sonlandı.

17

11

Kullanıcı meşgul

Aranan sistem bağlantı talebini
onaylamasına rağmen tüm B
kanalları kullanımda olduğundan
çağrıyı kabul edemiyor.

18

12

Kullanıcı cevap vermiyor

Hedef çağrıya cevap vermediğinden
bağlantı sağlanamıyor.

19

13

Kullanıcıdan cevap gelmiyor
(Kullanıcı uyarıldı)

Hedef bağlantı talebine cevap
vermekte ancak önceden tanımlı
sürede bağlantıyı
tamamlayamamakta. Sorun
bağlantının uzak ucundan
kaynaklanmaktadır.

21

15

Çağrı reddedildi

22

16

Numara değişti

Çağrıyı kurmak için kullanılan ISDN
numarası herhangi bir sisteme
atanmamış.

26

1A

Seçilmemiş kullanıcı
sonlandırması

Karşı uç çağrıyı kabul etmeye
muktedir ancak çağrı kullanıcıya
atanamamış olduğundan reddedildi.

27

1B

Karşı uç devre dışı

Karşı uç, ara yüz doğru bir şekilde
işlevini yerine getirmediğinden
erişilemiyor ve bir işaretleşme
mesajı ulaştırılamadı. Bu geçici bir
durum olabilir ancak bir süre daha
devam edebilir. Örneğin karşı uçtaki
cihaz kapatılmış olabilir.

28

1C

Yanlış numara şekli

Karşı uç adresi tanımlanamayan bir
şekilde belirtildiğinden veya eksik
oldğundan bağlantı kurulamadı.

29

1D

Tahsisat reddedildi

30

1E

STATUS ENQUIRY (Durum
Sorgulama) cevabı
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Santrale gönderilen numaranın şekli
doğru olmasına rağmen herhangi bir
alıcı uca atanmamış
Geçiş ağı kimliği

Not 10. Kullanıcı
tarafından teşhis

Hizmet belirteci

ISDN santraline tanınmayan bir ara
ağa doğru bir çağrının
yönlendirilmesi talebinde
bulunulmaktadır.

Hedef çağrıyı cevaplamaya
muktedir olmasına rağmen
bilinmeyen bir sebepten ötürü
çağrıyı reddetmektedir.

Kullanıcı tarafından talep edilen
tahsisat şebeke tarafından
sunulamıyor.
Daha önce alınmış durum
sorgulama mesajına cevaben
durum mesajı üretildi.
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31

1F

Normal, tanımsız

Standart bir kod ile
ilişkilendirilmemiş normal bir olayı
rapor eder.

34

22

Boşta devre/kanal yok

Çağrıyı cevaplayabilmek için baoşta
uygun kanal bulunmadığından
bağlantı kurulamıyor.

38

26

Şebeke devre dışı

Şebeke sorunundan ötürü karşı uç
erişilemiyor ve söz konusu durum
bir süre daha devam edebilir. Mesaj
alınır alınmaz yapılacak yeni bir
arama muhtemelen başarısız
olacaktır.

41

29

Geçici arıza

Şebeke sorunundan ötürü bir hata
oluştu. Sorun kısa bir süre içinde
çözülecek.

42

2A

Anahtarlama cihazında
tıkanma

Şebeke anahtarlama ekipmanı
geçici bir süre aşırı yüklendiğinden
karşı uç erişilemiyor.

43

2B

Erişim bilgisi göz ardı edildi

44

2C

Talep edilen devre/kanal
müsait değil

Uzak uçtaki cihaz bilinmeyen bir
sebepten ötürü talep edilen kanalı
sağlayamıyor. Bu geçici bir sorun
olabilir.

47

2F

Kaynaklar müsait değil,
tanımsız

Talep edilen kanal veya hizmet
bilinmeyen bir nedenden ötürü
erişilebilir değil. Problem geçici
olabilir.

49

31

Servis kalitesi (QoS) mevcut
değil

Talep edilen servis kalitesi şebeke
tarafından sağlanamıyor. Bu bir
abonelik sorunu olabilir.

50

32

Talep edilen hizmete abone
olunmamış

57

39

Taşıyıcı yeteneği
yetkilendirilmemiş

Kullanıcı şebekenin sağladığı bir
taşıyıcı hizmetini talep etmesine
rağmen bunu kullanmaya
yetkilendirilmemiş. Bu bir abonelik
problemi olabilir.

58

3A

Taşıyıcı yeteneği şu anda
müsait değil

Şebeke normalde talep edilen
taşıyıcı yeteneğini sağlamasına
rağmen şu anda müsait değil. Bu
geçici bir şebeke problemi ya da
abonelikle ilgili bir durum olabilir.

63

3F

Hizmet ya da seçenek müsait
değil, tanımsız

Şebeke ya da uzak uçtaki cihaz
talep edilen hizmet seçeneğini
tanımlanamayan bir sebepten ötürü
sağlayamıyor. Bu bir abonelik
sorunu olabilir.

65

41

Taşıyıcı yeteneği
uyarlanmamış

Şebeke kullanıcı tarafından talep
edilen taşıyıcı yeteneğini
sağlayamıyor.

66

42

Kanal türü uyarlanmamış
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Göz ardı edilen
bilgi birimi
belirteçleri

Hizmet belirteci

Kanal türü

Şebeke talep edilen erişim bilgisini
sağlayamıyor.

Uzak uçtaki cihaz talep edilen ek
hizmeti yalnızca abonelik ile
destekliyor.

Şebeke veya uzak uç cihazı talep
edilen kanal türünü desteklemiyor.
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69

45

Tahsisi talep edilen hizmet
uyarlanmamış

70

46

Yalnızca kısıtlanmış sayısal
bilgi taşıyıcısı yeteneği müsait

Şebeke kısıtlanmamış sayısal bilgi
taşıyıcısı yeteneğini sağlayamıyor.

79

4F

Hizmet ya da seçenek
uyarlanmamış, tanımsız

Şebeke ya da uzak uç cihazı talep
edilen hizmet seçeneğini
belirtilemeyen bir sebepten ötürü
sağlayamıyor. Bu bir abonelik
sorunu olabilir.

81

51

Geçersiz çağrı başvuru
numarası

Uzak uç ekipmanı, kullanıcı şebeke
ara yüzünde o anda kullanımda
olmayan bir çağrı başvuru numarası
ilişkilendirilmiş bir çağrıyı aldı.

82

52

Belirtilen kanal mevcut değil

83

53

Askıya alınmış bir çağrı var
ancak bu çağrı belirteci
mevcut değil

Şebeke bir çağrı sürdürme talebi
aldı. Çağrı sürdürme talebi çağrı
kimliğinin askıya alınmış bir çağrı
tarafından kullanıldığını belirten bir
Çağrı Kimliği Birimini içermektedir.

84

54

Çağrı belirteci kullanımda

Şebeke bir çağrı sürdürme talebi
aldı. Çağrı sürdürme talebi çağrı
kimliğinin askıya alınmış bir çağrı
tarafından kullanıldığını belirten bir
Çağrı Kimliği Birimini içermektedir.

85

55

Askıya alınmış çağrı yok

Şebeke bekleyen askıya alınmış bir
çağrı olmamasına rağmen bir çağrı
sürdürme talebi aldı. Bu geçici bir
hata olabilir ve bunu takiben
tekrarlayan taleplerde çözülebilir.

86

56

Talep edilen çağrı kimliğine
sahip çağrı çözüldü

Çözülme nedeni

Şebeke bir çağrı sürdürme talebi
aldı. Çağrı sürdürme talebi askıya
alınmış bir çağrıyı belirten bir Çağrı
Kimliği Bilgi Birimini içermektedir.
Ancak askıya alınmış çağrı uzak
kullanıcı ya da zaman aşımından
dolayı çözülmüş.

88

58

Uyumlu olmayan hedef

Uyumlu olmayan
parametre

ISDN uyumlu olmayan, örneğin bir
analog hatta, bir bağlantı girişiminde
bulunuldu.

91

5B

Geçersiz geçiş ağı seçimi

ISDN santraline tanımlanamayan bir
ara şebeke üzerinden bir çağrı
yönlendirme talebinde bulunuldu.

95

5F

Geçersiz mesajı, tanımsız

Geçersiz bir mesaj alındı ve buna
standart bir neden kodu
uygulanamıyor. Bu genelde bir D
kanalı hatası nedeniyle gerçekleşir.
Eğer bu hata ile sıklıkla
karşılaşılıyorsa bu durum servis
sağlayıcıya rapor edilmelidir.

96

60

Zorunlu bilgi birimi eksik
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Hizmet belirteci

Açıklama

Kanal belirteci

Bilgi birimi
belirteçleri

Uzak uç ekipmanı talep edilen ek
hizmeti desteklemiyor.

Alıcı cihaz, çağrılar için ara yüz
üzerinde etkinleştirilmemiş bir
kanalı kullanması talep edildi.

Alıcı cihaz zorunlu bilgi
birimlerinden birini içermeyen bir
mesaj aldı. Bu genelde bir D kanalı
hatası nedeniyle gerçekleşir. Eğer
bu hata ile sıklıkla karşılaşılıyorsa
bu durum ISDN servis sağlayıcısına
rapor edilmelidir.
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97

61

Mesaj türü mevcut değil veya
uyarlanmamış

Mesaj türü

Alıcı cihaz tanımlanamayan bir
mesaj aldı. Mesaj türü geçersiz ya
da desteklenmiyor olabilir. Sorunun
sebebi uzak uçtaki yapılandırma
veya yerel D kanalı ile ilgili bir
problem olabilir.

98

62

Mesaj türü çağrı durumu ile
uyumlu değil veya Mesaj türü
mevcut değil veya
uyarlanmamış

Mesaj türü

Uzak uç cihazı geçersiz bir mesaj
aldı ve standart bir neden kodu
uygulanamıyor. Bunun nedeni bir D
kanalı hatasıdır. Eğer bu hata ile
sıklıkla karşılaşılıyorsa bu durum
ISDN servis sağlayıcısına rapor
edilmelidir.

99

63

Bilgi birimi mevcut değil veya
uyarlanmamış

Bilgi birimi
belirteçleri

Uzak uç cihazı tanımlanamayan
bilgi birimlerini içeren bir mesaj aldı.
Bunun nedeni genellikle bir D kanalı
hatasıdır. Eğer bu hata ile sıklıkla
karşılaşılıyorsa bu durum ISDN
servis sağlayıcısına rapor
edilmelidir.

100

64

Geçersiz bilgi birimi içeriği

Bilgi birimi
belirteçleri

Uzak uç cihazı bilgi biriminde
geçersiz bilgi bulunan bir mesaj aldı.
Bunun nedeni genellikle bir D kanalı
hatasıdır.

101

65

Mesaj çağrı durumu ile uyumlu
değil

Mesaj türü

Uzak uç cihazı bağlantının anlık
durumuna karşılık gelmeyen
beklenmedik bir mesaj aldı. Bunun
nedeni genellikle bir D kanalı
hatasıdır.

102

66

Zamanlayıcı da eşik aşımı
üzerine iyileştirme

Zamanlayıcı
numarası

Bir zamanlayıcı da eşik aşımı
sonucu bir hata düzeltme işlevi
(Recovery, İyileştirme) başlatıldı.
Buna genelde geçici bir sorun yol
açar.

111

6F

Protokol hatası, tanımsız

Diğer standart neden kodları
uygulanamadığında oluşan tanımsız
bir D kanalı hatası.

127

7F

Internetworking, tanımsız

Bir olay meydana geldi ancak
şebeke yerine getirilecek işlevle ilgili
kodu sağlayamıyor. Sorununun tam
olarak ne olduğu belli değil.
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