
Configurar parâmetros do Real-Time Transport
Protocol (RTP) em Telefones IP do
SPA300/SPA500 Series 

Objetivo
 

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização usado para criar, controlar
e terminar sessões em uma rede baseada IP. O SORVO é um mecanismo para o
gerenciamento de chamada. Igualmente permite o estabelecimento do lugar do
usuário, prevê a negociação da característica de modo que todos os participantes em uma
sessão possam concordar com as características a ser apoiadas entre elas, e permite
mudanças ser feito às características de uma sessão quando for em andamento.
 
O Real-Time Transport Protocol (RTP) é um protocolo de internet para levar os dados que
têm propriedades do tempo real. É um formato padrão para transmitir dados de tempo real
tais como audio, vídeo.
 
O objetivo deste original é explicar a configuração de parâmetros do Real-Time Transport
Protocol (RTP) em SPA300 e em Telefones IP do SPA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Telefone IP do SPA300 Series
 
• Telefone IP do SPA500 Series
  

Configuração dos parâmetros RTP
 

Nota:  No SPA300 ou no protocolo de sinalização real do grupo de telefone IP do SPA500
Series como o SORVO, use as chaves de navegação para ir ao SORVO da administração
do dispositivo > dos ajustes > do protocolo de sinalização do Controle de chamadas.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o início de uma sessão Admin
> avançou > Voz > SORVO. A página dos parâmetros do SORVO abre:
 



 

 
Etapa 2. Enrole para baixo a área de parâmetros RTP.
 
Etapa 3. Inscreva o número de porta mínimo no campo mínimo da porta RTP. É a escala
mínima que contém pelo menos dez portas do número par para a transmissão e a recepção.
O padrão é 16384.
 
Etapa 4. Inscreva o número de porta máximo no campo máximo da porta RTP. É o intervalo
máximo que contém pelo menos dez portas do número par para a transmissão e a
recepção. O padrão é 16482.
 



Etapa 5. Incorpore o tamanho do pacote RTP ao campo do tamanho de pacote RTP. A
escala é 0.01 a 0.16. O padrão é 0.030.
 
Etapa 6. Incorpore o número de erros sucessivos do Internet Control Message Protocol
(ICMP) permitidos antes que a terminação do telefone IP no RTP máximo ICMP erre 
campo. O ICMP é um protocolo de internet que seja usado para enviar a mensagem de erro
de rede. O padrão é 0.
 
Etapa 7. Incorpore o intervalo para mandar relatórios do remetente do protocolo real-time
transport control (RTCP) em uma conexão ativa no campo do intervalo RTCP Tx. A escala é
0 a 255 segundos. Os padrões são 0.
 
Etapa 8. Escolha sim ou não de nenhuma lista de drop-down do checksum de UDP. Se
você escolhe sim, o telefone IP calculará a soma de verificação do cabeçalho de UDP para
mensagens do SORVO.
 
Etapa 9. Escolha sim ou não da lista de drop-down simétrica RTP. Se você escolhe sim, os 
pacotes RTP estarão enviados ao endereço de origem e se você escolhe o nenhum os 
pacotes RTP serão enviados ao endereço de destino. O padrão é não.
 
Etapa 10. Escolha sim ou não do Stats na lista de drop-down do ADEUS. Se você escolhe 
sim o encabeçamento P-RTP-Stat estará enviado em resposta a uma mensagem do
ADEUS. O padrão é não.
 
Etapa 11. O clique submete todas as mudanças para salvar os ajustes.
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