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Introdução

Muitos ISPs compram modems de 56k e com capacidade V.92 para que seus usuários possam
utilizar velocidades de conexão V.90. Infelizmente, o desempenho do V.90 pode ser enganoso.
Em muitos casos, isso se deve em parte aos muitos modems de cliente diferentes usados pelos
clientes.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.



As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que
entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Convenções

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas
técnicas Cisco.

Informações de Apoio

Os problemas de conexão envolvem geralmente mais de dois Modems em cada extremidade.
Determinar a causa de uma velocidade de conexão de qualidade inferior ou de uma taxa de
sucesso de chamada deficiente pode tornar-se muito involvida. Pode exigi-lo examinar cada
elemento de conexão ao longo do trajeto, tal como a linha telefônica do cliente, o trajeto que o
atendimento toma através da rede telco e do trecho final ao servidor do acesso de rede (NAS).

No ajuste de modem, aumentos na velocidade são feitos por meio da expansão de estabilidade.
Uma conexão V.90 é muito sensível a ruído de linha e interferência. Cada usuário com problemas
de obtenção de desempenho do V.90 deve examinar os problemas de ruído na linha em seu
ambiente local. ISPs com problemas em obter o desempenho V.90 devem observer possíveis
problemas T1/E1. Os ISPs também deverão requisitar que a Operadora de telefonia respectiva
verifique o caminho de mídia que as chamadas tomam quando alcançam o equipamento do ISP.
Dependendo das necessidades específicas da conexão, pode ser melhor ajustar os modems para
usar uma velocidade mais baixa, para que a conexão seja mais confiável embora a velocidades
inferiores.

Pressupondo que o caminho físico entre o cliente e o NAS seja som, os modens devem poder
negociar um conjunto correspondente de recursos e configurações. No lado do servidor, as
configurações de modem são controladas por um banco de dados incluído chamado de
capacidade de modem (modemcap). O modemcap é utilizado pelo software Cisco IOS® para
associar alguns tipos de modem utilizados normalmente com definições que funcionaram no
passado. Cisco atualiza as entradas de modemcap periodicamente para fazê-las corretas para o
uso normal. Se houver uma configuração útil, ela será incorporada na configuração padrão da
próxima versão do modemcap. Os clientes freqüentemente pedem uma série de inicialização que
funcione melhor em todas as situações; porém, se houvesse uma série desse tipo disponível, ela
seria considerada padrão. Entretanto, embora os modemcaps padrão sejam projetados para
utilização normal, eles podem ser usados para personalizar o comportamento dos modems
digitais internos do Servidor de acesso que a situação pede. Os procedimentos para utilizar o
modemcap são apresentados a seguir.

Este documento fornece tampas de modem recomendadas para os vários firmwares e portwares
de modem em uso. Também abordaremos várias dicas relacionadas a tampas de modem, bem
como ao procedimento para configurá-las.

Atualizar firmware do modem

A Cisco não recomenda atualizar desnecessariamente os modems para a revisão de firmware
mais recente. Caso esteja satisfeito com o desempenho da versão de firmware do modem
existente, continue a usar o mesmo. As elevações desnecessárias podem causar uma

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


degradação no serviço, desde que um ajuste ou uma característica que executem bem em uma
revisão anterior podem ter sido alterados na versão mais nova. Tais mudanças podem ser difíceis
de seguir para baixo.

Você pode determinar a versão de firmware que está sendo executado no servidor de acesso
usando o comando show modem version para a mica e os modens Microcom, e o comando show
spe version para os elementos do processamento de serviço do NextPort (SPE).

Se você deseja promover seu firmware, continue ao planejador da elevação de software Cisco
transferir o firmware que você quer.

Refira o melhoramento do firmware/portware de modem nos roteadores Cisco com os modens
digitais internos para o procedimento de upgrade para o MICA, o Microcom e os modens
Nextport.

Para os módulos de modem NM-8AM e NM-16AM Analog, use o procedimento descrito na nota
sobre configuração de atualização de firmware de modem analógico.

Configurar o Modems que usa o modem autoconfigure

Esta seção descreve como aplicar uma nova tampa de modem a um modem integrado. Um
modemcap é um banco de dados de séries de inicialização utilizado pela função autoconfigure do
modem para alterar as configurações padrão de um modem. O modemcap é configurado usando
o comando modem autoconfigure.

Para obter mais informações sobre a aplicação de tampas de modem, consulte o documento
Operações de Gerenciamento de Modem.

Mantenha as seguintes regras na mente:

Não utilize o comando modem autoconfigure discovery.●

Se estiver usando o comando modem autoconfigure, remova todos os comandos da seção
de configuração de linha para script reset e script startup. Esses comandos são redundantes
e são prejudiciais, em alguns casos.

●

Ao gravar uma tampa de modem, ignore os campos descritivos que aparecem em show
modemcap. Põe a série de inicialização do modem que você quer no campo (MSC) variado
do modemcap.

●

Comece sempre a string de inicialização com &F (para modems não-Cisco, inicie de
preferência com &F1, &F2, conforme adequado).

●

Nunca use &W ao inicializar uma série. Em modems nos quais &W não está em no op (ou
seja, uma instrução ou operação que não faz nada), isso desgasta a memória programável
somente-leitura apagável (EPROM).

●

Com modems MICA, use &F&D2, a menos que deseje fazer uma configuração específica.●

Sempre use o comando modem autoconfigure type modemcap-name (no modo de
configuração de linha) para aplicar a tampa de modem aos modems.

●

Se quiser que os modems usem a configuração padrão, use o comando modem
autoconfigure type mica, independente do tipo de modem, para restaurar os padrões de
fábrica do aparelho (&F).

●

Todos os modems (interno, externo, etc.) estão suscetíveis à recusa de problemas de serviço
se a Telnet reversa estiver autorizada e se o modemcap não estiver configurado. Portanto,

●
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sempre especifique uma tampa de modem.

Crie e aplique o Modemcap

A sessão a seguir demonstra como configurar e aplicar um modemcap simples:

maui-nas-02#configure terminalEnter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.maui-

nas-02(config)#modemcap edit MY_MODEMCAP miscellaneous &F&D2! --- In this example the modemcap

name selected is MY_MODEMCAP ! --- The miscellaneous field is used to input the initialization

string &F&D2 maui-nas-02(config)#line 1 192maui-nas-02(config-line)#modem autoconfigure type

MY_MODEMCAP! --- Apply the modemcap (named MY_MODEMCAP) to the modems in line configuration mode

Dica: Ative o comando debug confmodem (antes de aplicar o modemcap) ver a série de
inicialização que está sendo aplicada aos modens individuais. Observe que, para dispositivos
com um grande número de modems, isto pode levar algum tempo e gerar muitas mensagens de
console. Um exemplo é mostrado abaixo:

maui-nas-02#debug confmodemModem Configuration Database debugging is onmaui-nas-02(config)#line

1 192maui-nas-02(config-line)#modem autoconfigure type MY_MODEMCAP......*Apr  5 20:30:42.322:

TTY7: detection speed (115200) response ---OK---*Apr  5 20:30:42.322: TTY7: Modem command:  --

AT&F&D2--! --- The initialization string &F&D2 (from the modemcap) was applied*Apr 5

20:30:42.322: TTY8: detection speed (115200) response ---OK---*Apr 5 20:30:42.322: TTY8: Modem

command: --AT&F&D2--*Apr 5 20:30:42.322: TTY9: detection speed (115200) response ---OK---*Apr 5

20:30:42.326: TTY9: Modem command: --AT&F&D2--*Apr 5 20:30:44.878: TTY7: Modem configuration

succeeded!---Modem configuration is successful*Apr 5 20:30:44.878: TTY7: Detected modem speed

115200*Apr 5 20:30:44.878: TTY7: Done with modem configuration*Apr 5 20:30:44.878: TTY8: Modem

configuration succeeded*Apr 5 20:30:44.878: TTY8: Detected modem speed 115200*Apr 5

20:30:44.878: TTY8: Done with modem configuration*Apr 5 20:30:44.878: TTY9: Modem configuration

succeeded*Apr 5 20:30:44.878: TTY9: Detected modem speed 115200*Apr 5 20:30:44.878: TTY9: Done

with modem configuration......

Modems integrados

O Modems usado no Cisco access servers é análogo ou digital segundo o hardware de modem.

Os modems analógicos foram desenvolvidos para aceitar conectores RJ-11 (tomadas telefônicas
comuns) da Rede de Telefonia Comutada Pública (PSTN). Os modens analógicos são muito úteis
para um local que precise usar poucas linhas telefônicas para dados. Os módulos de modem
analógico podem somente ser usados no Cisco 2600 and 3600 servers, e são designados com
um part number “AM” (por exemplo, NM-8AM, NM-16AM, WIC-1AM, e assim por diante). Todos
os modems analógicos integrados são um tipo de modem Microcom.

Modems digitais capturam chamadas que chegam em uma linha digitalmente codificada; por
exemplo, T1 ou BRI. Os modens digitais podem ser encontrados em todo o server do acesso
modular e são designados com um part number “DM” (tal como o NM-30DM ou o AS53-6DM).
Modems digitais estão disponíveis, como MICA, NextPort e Microcom. Porém, as placas de
modem digitais Microcom antigas são vistas apenas no AS5200.

Para obter a conectividade desejada entre os modems do cliente e do servidor, é importante
saber quais modems de servidor suportam quais modulações com quais modems de clientes
executando quais versões de firmware. Consulte as Informações de firmware e portware para
obter mais informações. Em geral, a lista de modulações suportadas por um modem externo é
fornecida na documentação do dispositivo.

Modems analógicos
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Velocidades V.90 não estão disponíveis em servidores de acesso com modems analógicos. Os
modems analógicos estão limitados a velocidades V.34. O V.90 depende da disponibilidade de
acesso digital à rede de telefones. Para obter mais informações sobre esse tópico, consulte
Overview of General Modem and NAS Line Quality. Os módulos de modem analógico têm os
conectores RJ-11 a obstruir diretamente nas tomadas na parede onde um Modem externo seria
anexado. O firmware de modem analógico deve ser carregado no flash do roteador.

Nota: Os Modems Análogos WIC-1AM e WIC-2AM podem obter 56 kbps (V.90) para uma
chamada feita em um NAS conectado a um circuito digital.

Para propósitos de configuração, os modens analógicos são endereçados como:

interface async line_number

Números de linha

Nos roteadores modulares Cisco 3600, o software IOS da Cisco reserva 32 números de linha por
slot. O porto auxiliar é a linha 65 no Cisco 3620, e a linha 129 no Cisco 3640.

interface async line_number

Refira como as linhas assíncrono são numeradas nos Cisco 3600 Series Router para mais
informação.

Configuração de país

Configure o país com o comando modem country microcom country global configuration. Utilize
europe como o código de país para todos os países TBR21.

Para descobrir qual versão de firmrware do modem você está usando, insira o comando show
modem version no prompt EXEC (Router> ou Router#). Por exemplo:

Router> show modem version   Slot1: MCOM Analog Integrated Modem Firmware   Source:

slot1:1:c3600-2600-analog-fw.1.2.0.bin   Boot firmware: 1.1.5   MIMIC firmware: 1.3.3   Modem

firmware: 2.3.8   DSP firmware: 0.0.2

Versões de firmware do modem

A seguir, uma tabela de versões de firmware de modem:

Saída do comando Versão de Firmware real do Modem
2.2.44 1.0.0
2.2.46 1.0.1
2.2.47 1.0.2
2.2.48 1.0.3
2.3.8 1.2.0
2.4.0 1.2.2

Para modens analógicos de Microcom NM-AM (nos Cisco 2600 e 3600 Router):

Use a versão firmware de modem 1.2.2 dos produtos de acesso 2600 e página do Firmware
do modem analógico 3600. Procure o firmware versão 2.4.0 na saída do comando show

●
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modem version.
Use o modemcap padrão de fábrica &F. É possível usar o comando modem autoconfigure
type mica, uma vez que essa entrada é &F.

●

Para rever o comando full at ajustado para os modens analógicos, veja no comando set e no
sumário de registro para a documentação dos módulos de rede de modem analógico. Consulte a
Nota de Configuração sobre Atualização do Modem Analógico do Cisco 2600 e 3600 Series para
obter informações mais detalhadas sobre como verificar e atualizar o firmware do modem.

Nota: Seja absolutamente certo usar uma fonte de alimentação aterrada apropriadamente para o
Cisco 2600 e 3600 com módulos de nm-am; se não, suas chamadas de modem NM-AM terão um
som de alarme que se manifeste como pobres ou falhas na conexão. Consulte o documento
Instalando o arraste no chão nos Cisco 2600 Series e Cisco 3600 Series Routers para obter mais
informações.

Modems digitais

V.92

Para permanecer atualizado com as necessidades da indústria, as recomendações padrão do
modem ITU-T V.90 foram ampliadas. O novo padrão, V.92, atende à necessidade de um par de
modems digital e analógico no PSTN. O V.92 melhora a taxa de sinalização de dados ascendente
e adiciona os novos recursos que aumentam a capacidade de uso de modem. Estes novos
protocolos e padrões de modem são implementados no nível do modem.

MICA e V.92 (apenas para AS5300 e AS5800)

Este módulo de recurso introduz (Quick Connect MOH e V.44) a característica V.92 em
servidores de acesso universal do Cisco AS5300 com versão de portware 2.9.1.0 de Cisco MICA
e mais tarde. A versão de portware 2.9.5.0 é recomendada fortemente para os aplicativos V.92.

O V.92 is é implementado no nível do modem como novos protocolos e padrões de modem. Os
novos recursos do V.92 residem junto com os recursos de portware existentes e não têm impacto
sobre a configuração de hardware do Módulo de Modem Hex (HMM) ou do Módulo de Modem de
Densidade Dupla (DMM), incluindo requisitos de memória. O Cisco IOS Software é responsável
por controlar os recursos e exibir as novas estatísticas. O suporte de V.92 e V.44 está vinculado
ao restante dos componentes do driver de dispositivos do Cisco IOS.

Portware 2.9.1.0, 2.9.2.0, 2.9.4.0 e 2.9.5.0 e Modem On Hold mais alto e Quick Connect (mas não
PCM rio acima), e V.44 do apoio V.92; V.92 digital, V.34, etc.

A tampa de modem recomendada para 2.9.4.0 e 2.9.5.0 em um aplicativo V.92 é:

&F&D2S54=16584S0=0S29=12S21=15S62=8S63=3S34=18000S40=10S10=50

S54=16584 Habilitar V.92 (16384) + 200 (padrão)

S0=0 Não retarda o tom de replicação

S29=12 Enable V.92

S21=15 Enable V.44, V.42bis, compactação MNP5
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Tempo máximo S62=8 MoH 4 minutos (ou valor desejado)

S63=3 Habilita V.92 QC ANSpcm em -12dBm

Upshift S34=18000 após 3 bons minutos (padrão: 2000 segundos [20])

O S40=10 desliga após os reciclagens consecutiva 10 (padrão: 4)

S10=50 é desconectado após uma queda da portadora de 5-segundos (padrão: 14 [1,4 segundo])

A tampa de modem recomendada para o outro portware V.92 está listada abaixo:

2.9.2.0 em um aplicativo V.92 é o mesmo que aquele para 2.9.4.0 e 2.9.5.0 mostrado acima.●

2.9.1.0:●

&F&D2S62=8S63=3S21=15S29=12S34=18000S40=10S54=456S10=50debugthismodemS71=4

Nota: Não há requisitos de IOS para V.92. Para mais informação, refira configurar e pesquisar
defeitos o Modems V.92.

Consulte o conjunto de comandos de AT e o resumo do registro dos módulos de seis portas do
Cisco MICA para obter mais informações sobre MICA S-Registers.

Nextport (CSMV/6) V.92 (para AS5350, AS5400, AS5800, AS5850)

O firmware NextPort fornece recursos V.92 agrupados aos recursos existentes do NextPort. A
DFC-108NP (NextPort Dial Feature Card) é responsável pela implementação ITU de V.92 e pela
coleta de estatísticas relacionadas aos novos recursos, incluindo os novos estados de modem
que ocorrem com as negociações adicionais de V.92. As estatísticas são recolhidas pelo Dial
Feature Card (DFC) mas passadas a e armazenadas no Cisco IOS Software. O Cisco IOS
Software é responsável por controlar os recursos e exibir as novas estatísticas.

Para o firmware disponível de modems Nextport no CCO, consulte a página Software Download
(Download de Software).

Nós não recomendamos nenhum modemcap específico para modens Nextport. O padrão foi
ajustado para a maioria de finalidades.

O Modem On Hold V.92 é desabilitado à revelia e controlado com padrão em comandos e em S-
register. Por padrão, o V.92 está habilitado (S29 = 12) e o recurso Modem on Hold (Modem em
Retenção) é controlado pelo registro S do S62 (S62 deve ser configurado para habilitar o recurso
Modem on Hold). Os comandos AT fazem download da configuração para o modem no final de
cada chamada. O ATSn=v e ATSn? Os comandos AT são utilizados para configurar o Modem
V.92 em plataformas NextPort em espera. Refira a tabela 1 no Modem On Hold V.92 para o Cisco
AS5350, o Cisco AS5400, e o Universal Gateways e os servidores de acesso universal Cisco
AS5800 do Cisco AS5850 que alista os parâmetros adicionais do S-register usados para permitir
e desabilitar a característica.

Para desabilitar o Modem On Hold V.92, você pode usar um modemcap (por exemplo,
s62=0s63=3s21=15s29=12) ou ajustar o registro S29 a todo o número a não ser 12.

Para obter mais informações sobre modem em espera, consulte Modem V.92 em espera para
gateways universais Cisco AS5350, Cisco AS5400 e Cisco AS5850 e servidores de acesso
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universal Cisco AS5800.

O Quick Connect V.92 é permitido à revelia e controlado com padrão em comandos e em S-
register. O S29 é utilizado para ativar a detecção de seqüência V.92 e o S63 é utilizado para
ativar a negociação Quick Connect, ambos ativados por padrão. O S63 S-register controla o
recurso através do sinal de ANSpcm. Você pode escolher o nível de energia do sinal ANSpcm,
que assume como padrão -12dBm (o nível de energia de transmissão dos Estados Unidos). O
ATSn=v e ATSn? Os comandos AT são usados para configurar as plataformas V.92 Quick
Connect no NextPort.

Para desativar o V.92 Quick Connect ou definir um valor diferente para ANSpcm, você pode usar
uma tampa de modem (por exemplo, v92_v44:MSC=s62=8s63=0s21=15s29=12) ou pode definir
o registro S29 para qualquer número diferente de 12.

Para obter mais informações sobre QC, consulte a seção sobre conexão rápida V.92 para
gateways universais Cisco AS5350, Cisco AS5400, e Cisco AS5850 e servidores de acesso
universal Cisco AS5800.

Para obter mais informações sobre os NextPort S-Regsisters, consulte Resumo sobre definição e
registro de comandos AT para plataformas de processador de sinal digital universal NextPort.

Para obter informações adicionais de configuração do V.92, consulte Configurando e
Troubleshooting de V.92 Modems.

V.90

Os modems MICA, Nextport e Microcom recentes oferecem suporte ao V.90 e ao K56Flex 1.1. As
revisões anteriores dos modems Microcom só têm capacidade para V.34 e precisam ser
substituídas por módulos mais novos para dar a capacidade do Servidor de Acesso V.90. Para
ver se seus modens Microcom são V.90 capaz, verifique o banner do fornecedor na saída do
comando show modem version. Na linha a seguir parece que os modens Microcom não estão
aptos para V.90:

&F&D2S62=8S63=3S21=15S29=12S34=18000S40=10S54=456S10=50debugthismodemS71=4

O hardware do modem MICA sempre teve capacidade para velocidades de 56 K.

Considerando que o circuito suporta a modulação desejada, aqui estão as versões de firmware e
de modemcaps.

NEXTPORT V.90

A Cisco não recomenda nenhum modemcap específico para modems Nextport. Os padrões foram
ajustados para um desempenho otimizado na maioria das situações.

Para o firmware disponível do modem Nextport no CCO, refira a página de download de software.

Se você planeia executar o V.90 somente nos firmware de nextport V.92 capazes, ajuste o S29 a
um valor a não ser 12 o modemcap de utilização &Fs29=n. Isso desabilita o V.92 em modems
Nextport.

Para obter mais informações sobre os NextPort S-Regsisters, consulte Resumo sobre definição e
registro de comandos AT para plataformas de processador de sinal digital universal NextPort.
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MICA V.90

O Portware versões 2.7.4.0 e 2.9.5.0 oferece suporte para V.90 digital, K56Flex V1.1, V.34 e
anterior, V.110 e fax offramp. 2.9.2.0 (chamado anteriormente 2.9.1.2) igualmente apoia o Modem
On Hold V.92 e o Quick Connect (não PCM ascendente) quando 2.7.4.0 não fizer nenhuns; um ou
outro portware é apropriado para um V.90 ou abaixo do aplicativo.

A versão 2.7.4.0 (ou 2.9.5.0) é altamente recomendada, especialmente para estações que
relatam problemas com portware anterior.

Dica: Se você planeia apoiar no futuro o V.92, a seguir use 2.9.5.0; mesmo se você não permite o
V.92 neste tempo.

As tampas de modem recomendadas para as versões 2.9.2.0, 2.9.4.0 e 2.9.5.0 em um aplicativo
não-V.92 são:

&F&D2S0=0S29=6S21=3S34=18000S40=10S10=50

Para 2.9.5.0, 2.9.4.0 e o modemcap de 2.9.2.0 em um aplicativo V.92 referem a seção V.92.

As tampas de modem recomendadas para a liberação 2.7.4.0 e 2.7.3.0 são:

&F&D2S0=0S34=18000S40=10S10=50debugthismodemS71=4

S34=18000 upshift após três minutos●

S40=10 desconecta após dez reciclagens consecutivas●

S10=50 é desconectado após uma queda da portadora de 5-segundos (padrão: 14 [1,4
segundo])

●

Taxa de símbolo de uplink V.90 de 3200Hz máximo debugthismodemS71=4●

Se você estiver disposto a sacrificar o K56Flex, desabilite o V.8bis (S53=0). Isso melhora o CSR
para alguns clientes antigos (como clientes antigos de Rockwell ACF V.34, clientes separados de
Xircom LT Venus em a-law) e reduz os tempos de treinamento do modem em cerca de 3
segundos para todas as conexões de modem.

Se usando o firmware: 2.7.2.0 ou
2.7.2.1:Modemcap:&F&D2S34=18000S40=10S54=392S10=50debugthismodemS41=4 Se estiver usando
K56Flex, qualquer cliente Rockwell ou Lucent que suporte K56Flex V1.1 ou mais recente
funcionará. Os clientes que apoiam somente o v1.0 do K56Plus ou do K56Flex não
conectarão no 56K apressam-se; somente as velocidades V.34 estão disponíveis para
eles.Se você não quer o K56Flex, desabilite V.8bis com S53=0 em uma entrada de
modemcap.

●

O portware 2.7.1.4 é equivalente ao 2.7.2.0.●

O portware 2.7.1.3 não é recomendado devido ao Bug ID CSCdr24758 (clientes registrados
somente).

●

Se usando o portware de 2.7.1.2, o início recomendado de tampa de modem é
&F&D2S32=3S34=12000S40=10S54=44S59=6s10=50

●

Se você estiver usando o portware 2.5.1.0, 2.6.1.0, 2.6.2.0, 2.7.1.0 ou 2.7.1.1, o modemcap
inicial recomendado será
&F&D2S32=3S34=12000S40=10S52=1S10=50debugthismodemS41=4

●

Se você tem um grande número Modems do cliente Lucent com firmware antigo
(especialmente Lucent Venus, tal como Xircom), adicionar o S53=1 à entrada de modemcap
para anunciar somente o K56Flex em V.8bis para desanimar clientes LT de tentar o V.90.

●

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/mica
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Isso ocorre porque compilações do código LT Venus maiores ou iguais a 111098 e menores
que 052099 apresentam problemas conhecidos de treinamento V.90.Nota: As informações
anteriores aplicam-se ao território u-law. No território da lei-a, clientes Xircom funcionam
melhor se forem configurados com o K56Flex desabilitado (por exemplo, S109=2 no lado do
cliente).
Se você não tem uma população significativa dos clientes que executam o K56Flex,
considere desabilitar V.8bis (S53=0). Isto melhorará a taxa de sucesso de chamada (CSR)
com clientes que podem ter uma dificuldade que ouve V.8bis (por exemplo, V.34 velho
Rockwell ACF), e reduzirá tempos do trem-acima em aproximadamente três segundos para
todos os clientes.

●

Se você está vendo o Modems do “delicado” que não se comporta corretamente quando
conectado no V.90 com uma taxa de símbolo de uplink 3429Hz, considera desabilitar 3429Hz
com DEBUGTHISMODEMS41=4.

●

Para configurar um modemcap em modems MICA ou Nextport, consulte a seção Configurando
modems com uso de modem autoconfigure.

É possível fazer download do Portware de Modem MICA. Consulte o conjunto de comandos de
AT e o resumo do registro dos módulos de seis portas do Cisco MICA para obter mais
informações sobre MICA S-Registers.

Microcom V.90

Firmware recomendado: 5.3.30.Se estiver usando o K56Flex, todos os clientes Lucent que
oferecerem suporte ao K56Flex V1.0 ou posterior e todos os clientes Rockwell irão
funcionar.Se você não quer o K56Flex ser oferecido pelo servidor de acesso, desabilite
V.8bis com: K56Plus T110=38 e de desabilitação com: T124=11.Se estiver utilizando o V.90,
todos os clientes com firmware razoável deverão estar ativos para alcançar o V.90.Os
clientes de LT terão que desabilitar o K56Flex (S38=0 se for winmodem, S109=2 se for
Venus) para obter V.90 (a menos que V.8bis esteja desabilitado no lado do servidor como
mencionado acima).

●

Não há nenhuma tampa de modem recomendada; use os padrões de fábrica. Se você quer
fazer a velocidade ser mais conservadora, considere ajustar o registro: T127 a ser menos
agressivo (veja a tabela 2 na versão 5.3.30 do Release Note de Firmware para a
documentação dos módulos de modem 56K 12-Port do Cisco universal access server).

●

Para definir uma capa de modem nos modens Microcom, consulte a seção acima, Configurando
Modens Usando configuração automática de modem.

Transfira o firmware de modem 56K de Microcom. Consulte o Resumo de Registros e o Conjunto
de Comandos AT para Módulos de 12 Portas V.34, 56K e V.90 para mais modems Microcom.

Modems digitais Microcom V.34 (no AS5200s e no AS5300s)

Firmware recomendado: 2.3.6.●

Use a tampa de modem padrão de fábrica &F. Use o comando modem autoconfigure type
mica (mesmo se os modems aqui forem MCOM) uma vez que aquela entrada é
simplesmente &F.

●

Faça o download do Firmware do modem Microcom V.34. Consulte AT Command Set and
Register Summary for V.34, 56K, and V.90 12-Port Modules for Microcom modems (Resumo
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sobre definição e registro de comandos AT para módulos de 12 portas V.34, 56K e V.90 para
modems Microcom).

Mais informação detalhada em verificar e em promover o firmware do modem digital está
disponível na documentação das operações de gerenciamento do modem.
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