
●

●

Configurações de rede no adaptador do telefone
SPA8000 

Objetivo
 

O SPA8000 apoia a configuração de Qualidade de Serviço com os protocolos do SORVO
(protocolo de iniciação de sessão) e RTP (protocolo em tempo real). O bit do Classe de
serviço (CoS) e dos Serviços diferenciados (DiffServ) pode ser ajustado com a instalação de
rede. O Classe de serviço (CoS) é usado para especificar um valor de prioridade que esteja
entre 0 e 7 inclusivo que pode ser usado pelo Qualidade de Serviço (QoS) para diferenciar o
tráfego de pacote enviado pelo usuário. O DiffServ é um protocolo do Qualidade de Serviço
(QoS) usado para controlar a alocação de largura de banda para conexões de mídia do
Internet. O valor do DiffServ é representado no formato hexadecimal, que é criado pelo
usuário baseado no padrão do RFC2474. O DiffServ igualmente controla o tráfego que tem
as prioridades baseadas nos tipos de serviço (ToS). O ToS é usado para dar a prioridade a
pacotes no tráfego de rede. A instalação de rede é usada para configurar como necessário
o buffer do tremor, valores do SORVO e RTP CoS e outros parâmetros para o SPA8000.
Este documento esboça os procedimentos para mudar várias configurações de rede no
Analog Telephone Adapter SPA8000.
  

Dispositivo aplicável
 

SPA8000
  

Versão de software
 

6.1.12
  

Configuração das configurações de rede
 

Etapa 1. O log no utilitário de configuração da Web como um administrador e escolhe 
avançado > Voz > L1- L8. A linha página abre:
 



 
Etapa 2. Na linha página da página, enrole para baixo a seção das configurações de rede.
 
Etapa 3. Incorpore um valor ToS/DiffServ ao ToS do SORVO/campo de valor do DiffServ. O
ToS/DiffServ classifica os pacotes IP UDP que levam uma mensagem do SORVO. O campo
do tipo de serviço no cabeçalho IP é usado para ajustar a prioridade para os pacotes. É
ajustado como 0x68 à revelia.
 
Etapa 4. Incorpore um valor de CoS para mensagens do SORVO ao campo de valor de Cos
do SORVO. Isto atribui valores de CoS PARA SORVER pacotes. A prioridade mais alta tem
a prioridade mais alta. É ajustada como 3 à revelia no campo de valor de CoS do SORVO. A
escala para o vale de CoS do SORVO é [0 - 7].
 
Etapa 5. Incorpore um valor TOS/DiffServ ao ToS RTP/campo de valor do DiffServ. O
ToS/DiffServ classifica os pacotes IP UDP que levam dados RTP. É ajustado como 0xb8
pelo deafult. 
 
Etapa 6. Incorpore um valor de CoS para dados RTP ao campo de valor RTP CoS. Isto
atribui valores de CoS aos pacotes RTP. É ajustado como 6 à revelia. A escala para o valor
RTP CoS é [0 -7].
 
Passo 7. Do nível do atraso de sincronismo de rede deixe cair para baixo a lista, escolhem
uma opção. O nível do atraso de sincronismo de rede determina como o tamanho de buffer
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do tremor é ajustado pelo telefone IP de Linksys. Este ajuste controla a taxa em que o
tamanho de buffer do tremor é ajustado para alcançar o mínimo. O tamanho de buffer
mínimo do tremor é 30 milissegundos. O valor começando do tamanho de buffer do tremor é
maior para uns níveis mais altos do tremor.
 

Baixo — Este nível fornece um desprezado a qual o tamanho de buffer do tremor é ajustado
para alcançar o mínimo.
Media — Este nível fornece uma taxa média a que o tamanho de buffer do tremor é ajustado
para alcançar o mínimo.
Alto — Este nível fornece uma taxa alta a que o tamanho de buffer do tremor é ajustado para
alcançar o mínimo.
Muito altamente — Este nível fornece muito uma taxa alta a que o tamanho de buffer do
tremor é ajustado para alcançar o mínimo.
Extremamente alta — Este nível fornece uma taxa extremamente alta a que o tamanho de
buffer do tremor é ajustado para alcançar o mínimo.
 

Etapa 8. Do ajuste do buffer do Jitter deixe cair para baixo a lista, escolhem uma opção. Os
controles do ajuste do buffer do Jitter como o buffer do tremor deve ser ajustado. O buffer
do tremor é ajustado a fim dar o sentido de como o tamanho de buffer do tremor se moveria.
 

Para cima e para baixo — Esta opção permite que o buffer do tremor mova-se para cima e
para baixo.
Acima de somente — Esta opção permite que o buffer do tremor mova somente.
Para baixo somente — Esta opção permite que o buffer do tremor abaixe somente.
Desabilitação — Esta opção desabilita o ajuste do buffer do tremor. Não há nenhum controle
em como o buffer do tremor é ajustado. 
 

Etapa 9. O clique submete todas as mudanças.
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