
Configurar tipos de payload do protocolo session
description (SDP) em Telefones IP do
SPA300/SPA500 Series 

Objetivo
 

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização usado para criar, para
controlar, e terminar sessões em um IP baseou a rede. 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 protocolo session description (SDP) é uma representação padrão para descrever fluxos
de mídia para sessões multimídia. O SDP próprio não leva media mas negocia-os entre os
pontos finais do tipo de mídia e o formato. As cargas úteis SDP são usadas para chamadas
externas somente. Se há umas chamadas recebidas o telefone IP segue o tipo de payload
do chamador.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe a configuração de tipos de payload SDP em SPA300
e em Telefones IP do SPA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Configuração dos tipos de payload SDP
 

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 tipos de payload SDP.
 

 
Etapa 3. Incorpore o número com que o remetente e o receptor devem concordar para o
evento da sessão no campo de virulência dinâmico AVT. A escala é 96 a 127. O padrão é
101.
 
Etapa 4. Incorpore o número do codec que é usado para enviar uma mensagem do SORVO
no campo de virulência dinâmico INFOREQ. A melhor escala é 96 a 27. O padrão está
vazio.
 



Nota: O número dinâmico do payload INFOREQ deve combinar com a rede ou o outro
número do partido que é configurado para permitir o payload dinâmico.
 
Etapa 5. Incorpore o número do tipo de payload RTP ao campo de virulência G726r16
dinâmico. Este é o número que representa o pacote transmitido do codec G.726r16. A
escala é 96 a 127. O padrão é 98.
 
Nota: O payload G26r16 dinâmico não é aplicável ao SPA525G e ao SPA525G2.
 
Etapa 6. Incorpore o número do tipo de payload RTP ao campo de virulência G726r24
dinâmico. Este é o número que representa o pacote transmitido do codec G.726r24. A
escala é 96 a 127. O padrão é 97.
 
Nota: O payload G26r24 dinâmico não é aplicável ao SPA525G e ao SPA525G2.
 
Etapa 7. Incorpore o número do tipo de payload RTP ao campo de virulência G726r32
dinâmico. Este é o número que representa o pacote transmitido do codec G.726r32. A
escala é 0 a 268435455. O padrão é 2.
 
Etapa 8. Incorpore o número do tipo de payload RTP ao campo de virulência G726r40
dinâmico. Este é o número que representa o pacote transmitido do codec G.726r40. A
escala é 0 a 268435455. O padrão é 2.
 
Etapa 9. Incorpore o número do tipo de payload RTP ao campo de virulência dinâmico
G729b. Este é o número que representa o pacote transmitido do codec G.729b. A escala é
0 a 268435455. O padrão é 99.
 
Etapa 10. Incorpore o tipo de payload dinâmico encapsulado RTP ao campo de virulência
dinâmico de EncapRTP. A escala é 0 a 268435455. O padrão é 112.
 
Etapa 11. Incorpore o valor que indica o RTP-Início-laço de retorno no campo dinâmico do
RTP-Início-laço de retorno. No RTP-Início-laço de retorno, um elemento de rede obstrui os
media da laço de retorno-fonte até que o laço de retorno-espelho comece a transmissão do
pacote. O padrão é 113.
 
Etapa 12. Escolha o codec apropriado do RTP-Início-laço de retorno converter um sinal de
voz analógico ao sinal digital da voz codificada da lista de drop-down do codec do RTP-
Início-laço de retorno. O padrão é G711u.
 

• G711u — Este é um esquema da modulação de código de pulso (PCM). Isto usa o codec
do Mu-law que melhora a razão sinal-ruído sem a exigência de uns dados mais adicionais.
É usado no Estados Unidos e no Japão.
 
• G711a — Este é um esquema da modulação de código de pulso (PCM). Isto usa o codec
da Um-lei, e é usado na maioria dos países do mundo.
 
• G726-32 — Este é um esquema diferente adaptável do Pulse Code Modulation (ADPM).
Isto usa a um-lei e o Mu-law, e ajuda-os a reduzir a largura de banda.
 
• G729a — Esta é uma extensão do G729 que usa o prognóstico linear excitado código de
Algebric (ACELP) para simplificar a complexidade e para cortar os altos custos do G729.
Exige menos potência computacional do que o G729.
 
• G722 — Este é um esquema diferente adaptável do Pulse Code Modulation da
Secundário-faixa (SB-ADPCM), que forneça taxas de dados audio da faixa 7kHz larga para



melhorar a qualidade de discurso. 
 

Etapa 13. Dê entrada com o nome do codec video audio do transporte (AVT) no campo de
nome do codec AVT. O padrão é telefone-evento.
 
Etapa 14. Dê entrada com o nome do codec G711u no campo de nome do codec G711u.
Este é um esquema da modulação de código de pulso (PCM) que use o codec do Mu-law
para melhorar a razão sinal-ruído sem a exigência de uns dados mais adicionais. É usado
no Estados Unidos e o padrão Japan.The é o Mu-law do Pulse Code Modulation (PCMU).
 
Etapa 15. Dê entrada com o nome do codec G711a no campo de nome do codec G711a.
Este é um esquema da modulação de código de pulso (PCM) que use o codec da Um-lei. É
usado na maioria dos países do mundo. O padrão é a Um-lei do Pulse Code Modulation
(PCMA).
 
Etapa 16. Dê entrada com o nome do codec G726r16 no campo de nome do codec
G726r16. Este é um esquema da compressão digital de ondas sonoras (ADPCM) que use o
kbit 16 por segundo. O padrão é G726-16.
 
Nota: O payload G726r16 dinâmico não é aplicável ao SPA525G e ao SPA525G2.
 
Etapa 17. Dê entrada com o nome do codec G726r24 no campo de nome do codec
G726r24. Este é um esquema da compressão digital de ondas sonoras (ADPCM) que use
24 kbit por segundo. O padrão é G726-24.
 
Nota: O payload G726-24 dinâmico não é aplicável ao SPA525G e ao SPA525G2.
 
Etapa 18. Dê entrada com o nome do código G726r32 no campo de nome do codec
G726r32. Este é um esquema da compressão digital de ondas sonoras (ADPCM) que use o
kbit 32 por segundo. O padrão é G726-32.
 
Etapa 19. Dê entrada com o nome do codec G726r40 no campo de nome do codec
G726r40. Este é um esquema da compressão digital de ondas sonoras (ADPCM) que use o
kbit 40 por segundo. O padrão é G726-40.
 
Nota: O payload G726-40 dinâmico não é aplicável ao SPA525G e ao SPA525G2.
 
Etapa 20. Dê entrada com o nome do codec de G729a no campo de nome do codec de
G729a. Esta é uma extensão do G729 que usa o prognóstico linear excitado código de
Algebric (ACELP) para simplificar a complexidade e para cortar os altos custos do G729.
Exige menos potência computacional do que o padrão G729.The é G729a.
 
Etapa 21. Dê entrada com o nome do codec G729b no campo de nome do codec G729b.
Esta é uma extensão do G729 para fornecer o apoio ao discurso e ao áudio do wideband. O
padrão é G729ab.
 
Etapa 22. Dê entrada com o nome do codec G722 no campo de nome do codec G722. Este
é um codec que dê o apoio do áudio do wideband do kHz 7. O padrão é G722.
 
Etapa 23. Dê entrada com o nome do código G723 no campo de nome do codec G723. Esta
é uma extensão de G721 que usa a compressão digital de ondas sonoras (ADPCM) para
fornecer 300 hertz a 3400 hertz de Qualidade de voz. O padrão é G723.
 
Nota: O payload G723 dinâmico não é aplicável ao SPA525G e ao SPA525G2.
 
Etapa 24. Dê entrada com o nome do codec de EncapRTP no campo de nome do codec de



EncapRTP.  Este é o nome encapsulado do protocolo em tempo real. O padrão é encaprtp.
 
Etapa 25. O clique submete todas as mudanças para salvar os ajustes.
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