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Configuração de parâmetros do Session
Initiation Protocol (SIP) em SPA8000 

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 SORVO
permite que os usuários enviem os pacotes que consistem em mais de um córrego. Os
aplicativos e os programas como a vídeo conferência, a mensagem imediata, e a fluência de
mídia têm os pacotes que consistem em mais de um córrego. Este documento explica como
configurar parâmetros do SORVO em um SPA8000.
  

Dispositivo aplicável
 

SPA8000
  

Versão de software
 

6.1.12
  

Configuração de parâmetros do SORVO
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web como um administrador e escolha 
avançado > Voz > SORVO. A página do SORVO abre:
 

 
Etapa 2. Incorpore o valor dianteiro máximo do SORVO ao campo dianteiro máximo. Este é
o limite no número de proxys ou de gateways que podem enviar o pedido ao server a
jusante seguinte. O valor dianteiro máximo do padrão é 70.
 
Etapa 3. Entre no número máximo de épocas que um convite pode ser reorientado para
evitar um loop infinito em uma rede no campo máximo da reorientação. O padrão é 5. Um



convite é quando um usuário é convidado a participar em um atendimento.
 
Etapa 4. Entre no número máximo de épocas que um pedido pode ser desafiado no campo
máximo do AUTH. O valor máximo do AUTH pode variar de 0 a 255.
 
Etapa 5. Inscreva o encabeçamento do agente de usuário usado em pedidos de partida no
campo de nome do agente de usuário do SORVO. O nome do agente do usuário padrão é
$VERSION. Se este campo é saido vazio, a seguir o encabeçamento não incluirá nenhum
valor.
 
Etapa 6. Dê entrada com o nome do servidor usado nas respostas aos pedidos de entrada
no campo de nome do servidor do SORVO. O nome do servidor do padrão é $VERSION.
 
Etapa 7. Dê entrada com o nome do agente de usuário a ser usado em um pedido do
registro no campo de nome do agente de usuário registro do SORVO.
 
Etapa 8. Entre no encabeçamento preferido da língua a ser usado no SORVO aceitam o
campo da língua. Este campo é usado nos pedidos indicar as línguas preferidas para frases
da razão, ou nas respostas do estado levado como corpos da mensagem na resposta. Se
nenhum aceite o campo de cabeçalho da língua esta presente, o server deve supor que
todas as línguas são aceitáveis ao cliente.
 
Etapa 9. Incorpore o tipo MIMICAR usado em um mensagem de informação do SORVO
para sinalizar um evento DTMF no relé DMTF MIMICAM o tipo campo. O padrão é
aplicativo/relé. Os Ramais de múltiplos propósitos do correio de Internet (MIMICAR) são um
padrão do Internet que aumente as capacidades de email. A multi frequência do tom dual
(DTMF) é o sinal que um telefone gerencie quando uma chave macia é pressionada
estabelecer a conexão.
 
Etapa 10. Incorpore o tipo MIMICAR usado em um mensagem de informação do SORVO
para sinalizar um evento do flash do gancho no flash do gancho MIMICAM o tipo campo. O
padrão é aplicativo/flash. O flash do gancho simula a suspensão acima do telefone e então
rapidamente pegará-lo outra vez.
 
Etapa 11. Escolha sim remover o último registro usado antes de registrar um novo se o valor
é diferente da lista de drop-down registro do último da remoção. O padrão é yes.
 
Etapa 12. Escolha sim usar encabeçamentos compactos do SORVO em mensagens de
partida do SORVO em vez dos encabeçamentos normais do SORVO da lista de drop-down
do encabeçamento do estojo compacto do uso. O padrão é yes. O uso de encabeçamentos
compactos minimiza o tamanho da mensagem.
 
Etapa 13. Escolha não manter seu nome do indicador privado da lista de drop-down do
nome do indicador do escape. O padrão é não. Esta característica permite que o
administrador esconda o nome (ID) do usuário do SORVO.
 
Etapa 14. Escolha sim configurar o tipo de posse do atendimento da lista de drop-down da
posse do atendimento do RFC 2543. O padrão é não.
 
Etapa 15. Escolha sim de Mark toda a lista de drop-down dos pacotes AVT para ter todos os
pacotes do tom AVT ter um jogo do bit do marcador. Se você escolhe o nenhum, a seguir
somente o primeiro pacote tem um jogo do bit do marcador para cada evento DTMF. O bit
do marcador é usado para identificar o pacote AVT.
 
Etapa 16. Entre no mais baixo número de porta de TCP que pode ser usado para sessões



do SORVO no campo mínimo da porta TCP do SORVO.
 
Etapa 17. Entre no número de porta de TCP o mais alto que pode ser usado para sessões
do SORVO no campo máximo da porta TCP do SORVO.
 
Nota: Há até 3 minutos extra da porta TCP do SORVO/campos de número máximos
modificação que podem ser usados para a Redundância.
 
Etapa 18. (Opcional) entre no mais baixo número de porta de TCP que pode ser usado para
sessões do SORVO no campo do minuto da porta TCP do SORVO Mod(2/3/4).
 
Etapa 19. (Opcional) entre no mais baixo número de porta de TCP que pode ser usado para
sessões do SORVO no campo máximo da porta TCP do SORVO Mod(2/3/4).
 
Etapa 20. O clique submete todas as mudanças para salvar a configuração.
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