
Configuração dos valores de temporizador do
Session Initiation Protocol (SIP) em SPA8000 

Objetivo
 

O Session Initiation Protocol (SIP) é usado para controlar sessões da Voz e do vídeo sobre
uma rede IP. SORVA coisas dos controles como a vídeo conferência, a Voz sobre o IP, e as
mensagens instantâneas. É usado nas sessões de comunicação para dispositivos tais como
vídeos e chamadas de voz. A configuração de temporizadores do SORVO permite-o de
melhorar a Interoperabilidade e o desempenho dos dispositivos no ambiente de rede. Este
documento explica como configurar valores de temporizador do SORVO em um SPA8000.
  

Dispositivo aplicável
 

• SPA8000
  

Versão de software
 

• 6.1.12
  

Valores de temporizador 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. No campo T1 do SORVO, incorpore o valor máximo antes que o dispositivo
retransmita a fim calcular o RTT (Round Trip Time) entre o cliente e servidor. A escala é 0 a



64 segundos. O valor padrão é 0.5 segundos.
 
Etapa 3. No campo do T2 do SORVO, incorpore o o máximo retransmitem o intervalo para
NON-CONVIDAM pedidos e CONVIDAM respostas. Este valor deve variar de 0 a 64
segundos. O valor padrão é 4 segundos.
 
Etapa 4. No campo do T4 do SORVO, incorpore a duração máxima onde uma mensagem
permanece na rede. Este valor varia de 0 a 64 segundos. O valor padrão é de 5 segundos.
 
Etapa 5. No campo do temporizador B do SORVO, entre no temporizador do timeout da
transação do CONVITE. Este valor varia de 0 a 64 segundos. O valor padrão é 32
segundos.
 
Etapa 6. No campo do temporizador F do SORVO, entre no temporizador do timeout da
transação do NON-CONVITE. Este valor varia de 0 a 64 segundos. O valor padrão é 32
segundos.
 
Passo 7. No campo do temporizador H do SORVO, incorpore o tempo de espera para o
temporizador do recibo ACK. Este valor varia de 0 a 64 segundos. O valor padrão é 32
segundos.
 
Etapa 8. No campo do temporizador D do SORVO, incorpore o ACK cair-em torno do
tempo. Este valor varia de 0 a 64 segundos. O valor padrão é 32 segundos.
 
Etapa 9. No campo do temporizador J do SORVO, incorpore o tempo de espera para NON-
CONVIDAM o pedido retransmite. Este valor varia de 0 a 64. O valor padrão é 32 segundos.
 
Etapa 10. No CONVITE expira o campo, incorpora o tempo onde toma o CONVITE para
pedir expira valor de cabeçalho. Se você incorpora 0 a este campo, a seguir o
encabeçamento da expiração não está incluído no pedido. O padrão é 240.
 
Etapa 11. No ReINVITE expira o campo, incorpora o tempo onde toma o ReINVITE para
pedir expira valor de cabeçalho. Se você incorpora 0 a este campo então o encabeçamento
da expiração não está incluído no pedido. O padrão é 240.
 
Etapa 12. No registro o minuto expira campo, incorpora o tempo de expiração mínimo do
registro. Minuto-expira o campo de cabeçalho transporta o mínimo refresca o intervalo
apoiado para o encabeçamento do contato ou expira o campo de cabeçalho que é
armazenado por um escrivão. O valor padrão é 1 segundo.
 
Etapa 13. No registro máximo expira o campo, incorpora o tempo de expiração máximo do
registro. MAX-expira o campo de cabeçalho transporta o máximo refresca o intervalo
apoiado para o encabeçamento do contato ou expira o campo de cabeçalho que é
armazenado por um escrivão. O valor padrão é 7200 segundos.
 
Etapa 14. No campo de Intvl da nova tentativa registro, incorpore o intervalo para esperar
(nos segundos) antes que o adaptador experimente de novo o registro após a última falha
de registro. O valor padrão é 30 segundos.
 
Etapa 15. No campo longo de Intvl da nova tentativa registro, incorpore o valor que deve ser
muito maior do que a nova tentativa Intvl registro. Se o registro falha porque o código da
resposta do SORVO não combina, a seguir o dispositivo esperará um intervalo de tempo
especificado antes que experimente de novo. O valor padrão é 1200 segundos.
 
Etapa 16. No campo aleatório do atraso da nova tentativa registro, incorpore a escala do



atraso (nos segundos) de que um número está escolhido aleatoriamente adicionar à nova
tentativa Intvl do registro quando você experimenta de novo o REGISTRO após uma falha.
O valor padrão é 0, que significa que esta característica está desabilitada.
 
Etapa 17. Registro da nova tentativa no campo aleatório do atraso por muito tempo,
incorpore a escala do atraso (nos segundos) de que um número está escolhido
aleatoriamente adicionar à nova tentativa Intvl longo do registro quando você experimenta
de novo o REGISTRO após uma falha. O valor padrão é 0, que significa que esta
característica está desabilitada.
 
Etapa 18. No campo do tampão de Intvl da nova tentativa registro incorpore 0 a menos que
você desejar permitir o tampão do intervalo de nova tentativa do registro, que adiciona o
valor entrado ao atraso aleatório da nova tentativa do registro.
 
Etapa 19. O clique submete todas as mudanças para salvar a configuração.
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