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LỖI DTMF 

 Cơ chế tính năng: 

A. DTMF là gì? 

DTMF (Tần số Đa Tần) là tín hiệu / âm được gửi khi bạn nhấn phím cảm ứng của điện thoại, để biết chi 

tiết, vui lòng tham khảo: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-tone_multi-frequency_signaling 

B. DTMF cho VoIP: 

Điện thoại Yealink hỗ trợ ba cách để phân phối các âm DTMF, chúng là INBAND, RFC2833 và SIP 

INFO: 

 

a) INBAND: Với chữ số Inband được truyền đi giống như phần còn lại của giọng nói như âm thanh 

bình thường không có mã hóa đặc biệt hoặc đánh dấu bằng cách sử dụng codec giống như tiếng nói 

của bạn và được tạo ra bởi điện thoại của bạn. 

b) RFC2833: (Các cài đặt ưu tiên trong hầu hết các trường hợp) là một chuẩn dựa trên chuẩn để xác 

định tín hiệu cho các trường hợp khác nhau bao gồm các âm DTMF, các âm thanh liên quan đến 

fax và các tín hiệu đường dây thuê bao cụ thể của quốc gia. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-tone_multi-frequency_signaling
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Gói tin để bạn tham khảo: 

RFC2833.pcapng
 

 

c) SIP INFO: báo hiệu SIP sẽ thương lượng các ưu đãi với đầu kia để giúp thiết lập các tham số của 

cuộc gọi. Các lựa chọn sau đó có thể được thiết lập cho những gì cần gửi (đi ra) và những gì 

muốn nhận (gửi đi). Chỉ có sẵn với các kênh SIP và được truyền qua một bản tin SIP. 

 
Gói tin để bạn tham khảo: 

DTMF-SIP INFO.pcapng
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C. Tham số có liên quan tính năng DTMF : 

a) WEB path: Features->General Information->Suppress DTMF Display 

Auto provisioning parameter:  

features.dtmf.hide = 

# It enables or disables the IP phone to suppress the display of DTMF digits during an active call. 

0-Disabled 

1-Enabled 

#Scenario：Sometimes when the DTMF digits are related sensitive information, you wish the phone not 

to display the DTMF digits.  

b) WEB path：Features->General Information->Suppress DTMF Display Delay 

Auto provisioning parameter:  

features.dtmf.hide_delay= 

# It enables or disables the IP phone to display the DTMF digits for a short period before displaying 

asterisks during an active call. 

0-Disabled 

1-Enabled 

Note: It works only if the value of the parameter “features.dtmf.hide” is set to 1 (Enabled). 

Scenario: The user can check the input but wish the phone not to display them for security purpose. 

c) WEB path：Features->General Information->Play Local DTMF Tone 

Auto provisioning parameter:  

features.play_local_dtmf_tone_enable= 

#It enables or disables the IP phone to play a local DTMF tone. 

0-Disabled 

1-Enabled 

Scenario：The user hope to hear the DTMF tone to make sure the input is successful 

d) WEB path：Features->General Information->DTMF Repetition 

Auto provisioning parameter:  

features.dtmf.repetition= 

#It configures the repetition times for the IP phone to send the end RTP Event packet during an active 

call. 

Value：1, 2 or 3 

Scenario: Only take effect when the DTMF type is RFC2833. The phone will send 3/2/1 repeated ‘end’ 

message to avoid losing end mark by another party. 
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e) WEB path: Features->General Information->DTMF Replace Tran 

Auto provisioning parameter:  

features.dtmf.replace_tran= 

#It enables or disables the IP phone to send DTMF sequences for transfer function when pressing the 

Tran/Transfer soft key or TRAN/TRANSFER key. 

0-Disabled 

1-Enabled 

#If it is set to 0 (Disabled), the IP phone will perform the transfer as normal when pressing the 

Tran/Transfer soft key or TRAN/TRANSFER key during a call. 

#If it is set to 1 (Enabled), the IP phone will transmit the designated DTMF digits to the server for 

performing call transfer when pressing the Tran/Transfer soft key or TRAN/TRANSFER key during a call. 

f) WEB path：Features->General Information->Tran Send DTMF 

Auto provisioning parameter:  

features.dtmf.transfer= 

It configures the DTMF digits to be transmitted to perform call transfer. Valid values are: 0-9, *, # and 

A-D. 

Example: 

features.dtmf.transfer = 123 

#Note: It works only if the value of the parameter “features.dtmf.replace_tran” is set to 1 (Enabled). 

Scenario: Some specified server will need this mechanism for transfer 

g) No WEB option 

Auto provisioning parameter:  

features.dtmf.volume= 

#It configures the frequency level of DTMF digits (in db). 

Integer from -33 to 0 (default value:-10) 

h) No WEB option 

Auto provisioning parameter:  

features.dtmf.duration= 

#It configures the duration time (in milliseconds) for DTMF. 

Integer from 0 to 300 (default value: 100) 

Scenario: Some specified server will require specific DTMF volume duration. 

 

 Mô tả vấn đề: 



Lỗi DTMF 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG 

36A, D2 Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Hotline: 19006069 | Fax: 0283512 6322 | Email:info@duhung.vn | Web: duhung.vn                        Trang 5 

A. Cần để ngăn chặn các thông số DTMF vì an ninh 

B. DTMF đôi khi không có hiệu lực (Giống như trong hội nghị hoặc gọi hệ thống IVR). 

 Phương pháp giải quyết: (Danh sách kiểm tra) 

Đối với vấn đề A, khách hàng có thể ẩn các thông số DTMF theo tùy chọn WEB: 

 

Hoặc tham số tự cung cấp: features.dtmf.hide = 1  

Đối với vấn đề B: DTMF đôi khi không có hiệu lực  

A. Trước hết, hãy đảm bảo rằng không có mất gói trong mạng của bạn. Nếu có, xin vui lòng sửa bất 

kỳ gói tin mất và kiểm tra lại. 

B. Kiểm tra với quản trị viên máy chủ để xem nếu có bất kỳ khối lượng DTMF đặc biệt hoặc thời gian 

đó là bắt buộc. (DTMF mặc định của Yealink là -10dB, thời lượng DTMF mặc định là 100ms). 

Nếu mặc định không thể đáp ứng được máy chủ, bạn có thể thay đổi chúng thông qua các tham số 

tự cung cấp: 

features.dtmf.volume= 

features.dtmf.duration= 

C. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, xin vui lòng xác nhận và cung cấp thông tin dưới đây rồi nộp cho 

Yealink để phân tích thêm: 

a) Các bước chi tiết để làm lại vấn đề của bạn? 

b) Mức độ thường xuyên xảy ra sự cố 

c) Bạn có bao nhiêu điện thoại? Và có bao nhiêu điện thoại có vấn đề này? 

d) Bất kỳ loại điện thoại Yealink hoặc thương hiệu nào hoạt động tốt trong cùng một kịch bản? 

e) Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi tập tin Syslog (phải là Level6) / Trace / config.bin . (Làm 

thế nào để có được ba tập tin này, vui lòng tham khảo:   

http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=311 

Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng các gói tin được với hoàn thành với bản tin DTMF: 

 

RFC2833 

 

http://support.yealink.com/faq/faqInfo?id=311
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SIP INFO: 

 
Tệp syslog nằm ở Level 6: nếu có <6 + info> có nghĩa là syslog level 6 của nó: 

 

 

Để biết thêm thông tin về DTMF, hãy tham khảo:http://www.voipmechanic.com/dtmf-issues.htm 

http://www.voipmechanic.com/dtmf-issues.htm
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