Configurar o apoio do opus em Cisco unificou o
gerente de uma comunicação
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Introdução
Este documento descreve a configuração para permitir o apoio do codec do opus que foi
adicionado como parte da liberação do gerente das comunicações unificadas de Cisco 11.0(1) e
da lista de dispositivos que apoiam o opus.
Contribuído pelo engenheiro de TAC da Cisco de Akash Sethi.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

Gerente de uma comunicação de Cisco Unfied.
Protocolo voice over internet (VoIP)

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:
Versão 11 e mais recente do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM).
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.
●

Que é opus?
O codec do opus é um discurso e um codec de áudio interativos isto é, projetados segurar um

amplo intervalo de aplicativos audio interativos tais como VoIP, vídeo conferência, bate-papo do
em-jogo, e viver desempenho distribuído da música.
As escalas do codec do opus discurso de faixa estreita do kbit/s 6 do mono à música do estéreo
do fullband do kbit/s 510. Pode continuamente comutar entre todos seus vários modos
operacionais, dando lhe muita flexibilidade adaptar-se ao índice e às condições de rede de
variação sem renegociar a sessão atual.
O opus é apoiado para dispositivos do SORVO. O codec do opus do parâmetro de serviço do
codec do opus permitido é ajustado ao permitido para todos os dispositivos à revelia. Os outros
valores possíveis para este parâmetro podem ser permitem o codec do opus para todos os
dispositivos da NON-gravação ou desabilitado para todos os dispositivos.

Dispositivos Cisco que apoiam o OPUS
Dispositivo

Protocolo

7811/78221/7841/7861
8865/8845
8841/8841/8851/8861
Cisco Jabber

SORVO
SORVO
SORVO
SORVO

Exigência do firmware
mínimo
78xx.11-5-1-18
8845_65-sip.11-5-1-18
88xx-sip.11-5-1-18
11.0

Configuração para permitir o opus.
Permita o parâmetro de serviço para o codec do opus
Permita o parâmetro empresarial para anunciam o codec de G.722
Etapa 1. A fim permitir o início de uma sessão do apoio do OPUS a Cisco unificou a página de
administração CM, navegam ao sistema > aos parâmetros de serviço.
●

●

Etapa 2. Do menu suspenso escolha o server como seu gerenciador de chamada e preste-o
serviços de manutenção como o serviço do gerenciador de chamada.

Etapa 3. Procure pelo parâmetro permitido codec do opus e ajuste-o ao permitido para que todos
os dispositivos permitam o opus para todos os dispositivos. Salve a configuração.

Nota: Todos os dispositivos não significam que o codec estaria permitido para todos os
dispositivos que são registrados em CUCM. Seria permitido para todos os dispositivos que
apoiam o opus. Não todos os dispositivos Cisco apoiam o opus. Para a lista de dispositivos
que apoiam o OPUS por favor veja os “dispositivos Cisco que apoiam a seção do OPUS”.
Etapa 4. Navegue ao sistema > ao parâmetro empresarial em Cisco unificou a página de
administração CM.

Etapa 5. Permita anunciam o parâmetro codec de G.722.

Nota: Se o parâmetro codec de G.722 do anúncio é ajustado deficiente, os dispositivos não
usariam o OPUS mesmo se o parâmetro permitido codec do OPUS sob o parâmetro de
serviço é ajustado ao permitido.
Depois que as mudanças foram feitas você precisaria de clicar sobre “aplica a configuração” e os
botões "RESET" para que as mudanças tomem o efeito.
Nota: Um comando reset para o parâmetro empresarial restauraria todos os dispositivos
registrados ao CUCM.

Defeitos associados
●
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