
Como criar uma rede de voz básica usando o pi
da framboesa 
Objetivo
 

Este documento fornece instruções em como configurar uma rede de voz básica com o pi
da framboesa como o servidor de comunicação usando asteriscos. A rede de área local
virtual (VLAN) e o Qualidade de Serviço (QoS) serão usados para ajudar a dar a prioridade
ao tráfego separando a voz e tráfego de dados. O objetivo desta rede é estabelecer o teste
interno. Estes testes ajudá-lo-ão a escalar apropriadamente sua rede, consideram se você
tem a largura de banda suficiente para o volume que da Voz você espera, e encontram toda
a outra disputa possível entre o equipamento. Pode igualmente ajudar a determinar se você
quer o hospedar localmente ou na nuvem. Uma vez que uma empresa alcançou um
determinado tamanho, puderam preferir ter seu próprio controlador da chamada local como
o PBX, ou IP PBX. Isto faria mais eficiente das chamadas internas desde que os
atendimentos entre telefones dentro da empresa não teriam que ser distribuídos para trás
fora da construção e então dentro.
 
Nota importante: O pi da framboesa não é uns produtos suportados de Cisco, este
documento é para propósitos de suporte somente e não é um documento da solução. 
  

Introdução
 

Para que uma empresa conduza o negócio eficaz, os empregados precisam de ter o acesso
a uma rede de voz. Isto facilita uma comunicação entre empregados e seus clientes assim
como permite a empregados a capacidade para comunicar-se internamente. Cada
empregado pode ser fornecido com um telefone da linha terrestre e/ou um celular, mas este
pode obter bastante caro. As empresas escolhem frequentemente estabelecer uma rede de
voz que utilize o protocolo voice over internet (VoIP) pelo contrário.
 
A tecnologia voip permite que você use o Internet para fazer e receber chamadas telefônica
de todo o lugar, a qualquer lugar no mundo com mínimo, eventualmente, cargas
interurbanas. Isto pode ser utilizado em todo o dispositivo que usar o Internet.
 
VoIP pode salvar um dinheiro da empresa ao aumentar a produtividade, a comunicação, e a
satisfação do cliente. Os empregados podem utilizar características diferentes tais como o
roteamento de chamada, a música na posse, e o correio de voz integrado.
 
Uns recursos comuns de VoIP que muitos negócios usem são roteamento de chamada,
igualmente conhecido como um distribuidor de chamada automática. O roteamento de
chamada distribui chamadas recebidas ao próximo agente disponível em vez de enviá-las
ao correio de voz. Isto assegura-se de que as chamadas do cliente estejam respondidas tão
eficientemente como possível. Após horas de negócio, os atendimentos podem ser
enviados diretamente ao correio de voz.
 
Adicionar usuários e promover características são um processo simples, que seja útil
quando seu negócio está expandindo ou suas necessidades mudam. Ao contrário de um
sistema de telefone tradicional, nenhuma fiação cara precisa de ser feita.
 
Para estabelecer uma rede voip, você tem as opções a considerar. Você pode hospedar um
serviço voip para seu próprio sistema de telefone usando KSU, KSU-less, central telefônica



privada (PBX) ou um outro sistema VoIP.
 
Seu orçamento, número de empregados e de lugar, serviços disponíveis em sua área, e
crescimento da empresa se todos forem considerados. O treinamento e o equipamento
adicional, tal como auriculares, podem precisar de estar disponíveis também. VoIP pode
aumentar seu uso dos dados e você pode precisar de levantar sua largura de banda para
esclarecer o tráfego de rede de voz.
 
Você deve igualmente planejar para um backup, o “plano B”, caso que sua rede vai nunca
para baixo. Se você perde a potência, seu sistema VoIP não conectará. Esta Redundância
deve ser executada para restaurar imediatamente seus serviços de telefone e para impedir
a interrupção de sua produtividade de negócios.
 
Neste artigo, nós estaremos distribuindo nosso próprio sistema de telefone usando o
asterisco, um PBX em um pi da framboesa.
 
Nota: Uma vez que você terminou estas etapas e igualmente quereria a capacidade para
chamar de sua rede interna, você precisaria de escolher um provedor de serviços da
telefonia pelo Internet (ITSP).
  

Definições
 

Uma rede de área local virtual (VLAN) permite que você segmente logicamente uma rede de
área local (LAN) em domínios de transmissão diferentes. Nas encenações onde os dados
sensíveis podem ser transmissão em uma rede, os VLAN podem ser criados para aumentar
a Segurança designando uma transmissão a um VLAN específico. Os usuários em um
VLAN específico são únicos que podem alcançar e manipular dados nesse VLAN. Os VLAN
podem igualmente ser usados para aumentar o desempenho reduzindo a necessidade de
enviar transmissões e Multicast aos destinos desnecessários.
 
Todas as portas, são atribuídas à revelia ao VLAN1, assim que uma vez que você
estabelece VLAN diferentes, você precisa de atribuir manualmente a cada um portas ao
VLAN apropriado.
 
Cada VLAN deve ser configurado com um ID de VLAN original (VID) com um valor de 1 a
4094. O dispositivo reserva VID 4095 como o descarte VLAN. Todos os pacotes
classificados ao descarte VLAN são rejeitados no ingresso, e não enviados a uma porta.
 
O Qualidade de Serviço (QoS) permite que você dê a prioridade ao tráfego para aplicativos
diferentes, usuários, ou fluxos de dados. Pode igualmente ser usado para garantir o
desempenho a um nível especificado, assim, afetando o QoS para o cliente. QoS é afetado
geralmente pelos seguintes fatores: tremor, latência, e perda de pacotes. O mais
frequentemente, o vídeo ou VoIP são dados a prioridade porque é o mais afetado por QoS.
 
O central telefônica privada (PBX) é um sistema de switching do telefone que controle
chamadas recebidas e enviadas para usuários internos em uma empresa. Um PBX é
conectado ao sistema de telefone público e distribui automaticamente chamadas recebidas
aos Ramais específicos. Igualmente compartilha e controla de múltiplas linhas. Um sistema
PBX típico da empresa de pequeno porte inclui linhas telefônica externos e internas, um
servidor de computador que controle o interruptor e o roteamento do atendimento, e um
console para o controle manual.
 
Um IP PBX pode fazer tudo que uma empresa de pequeno porte tradicional PBX pode fazer
e mais. Executa o interruptor e a conexão de VoIP assim como de atendimentos da linha
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terrestre. Um sistema PBX IP é executado em uma rede de dados IP, que salvar custos e
minimize o Gerenciamento de redes. Você pode usar Telefones IP, os softphones (que não
exigem nenhum hardware do telefone além de uns auriculares do computador e do
microfone), e a linha terrestre telefona em um sistema de telefone IP PBX.
 
Um pi da framboesa é um computador barato, pequeno, portátil esse funciona como um
computador de área de trabalho.
 
O asterisco é uma estrutura da aberta que possa fazer um computador, tal como um pi da
framboesa, em um servidor de comunicação. Isto permite que você construa seu próprio
sistema de telefone do negócio PBX. Neste artigo, o asterisco usa FreePBX como uma
interface gráfica de usuário (GUI) que controle e controle o asterisco onde você pode
configurar Ramais, usuários, etc.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Router
Potência sobre o interruptor dos Ethernet (PoE)
Pi da framboesa (pi 3 modelos B+, de pi 3, de pi 3, B+, B, e A)
2 ou mais Telefones IP de Cisco SPA/MPP
  

Versão de software
 

14.0.1.20 (FreePBX)
13.20.0 (asterisco)
1.1.1.06 (roteador RV325)
1.1.4.1 (SF220-24P)
7.1.3 (SPA502G)
 

Para configurar a rede de voz básica com pi da framboesa, seguem a diretriz abaixo:
 
Topologia:
 



A imagem para o RasPBX pode ser encontrada aqui. Esta imagem precisa de ser instalada
no pi da framboesa.

Nota: Neste documento, o pi da framboesa com a imagem de RasPBX é configurado já.
Para alcançar o GUI do pi da framboesa, datilografe dentro http://raspbx.local ou o endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do pi da framboesa em seu navegador para
configurar o PBX. O início de uma sessão de FreePBX do padrão é usuário: senha de
admin: admin. Também, o pi da framboesa preconfigured para ter um endereço IP estático.
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Estabelecendo VLAN no roteador

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e navegue ao gerenciamento de porta > à
sociedade de VLAN.

Nota: Isto pode variar segundo o modelo. Neste exemplo, RV325 é usado. Para obter mais
informações sobre de alcançar a página de instalação com base na Web, clique aqui.

http://www.raspberry-asterisk.org/downloads/
http://raspbx.local
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb381-accessing-the-web-based-setup-page-of-cisco-vpn-routers.html


Etapa 2. Verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir o VLAN no roteador.

Etapa 3. Na seção da tabela de vlan, o clique adiciona para criar um ID de VLAN novo.

Etapa 4. Inscreva um número de VLAN no campo do ID de VLAN. O VLAN ID deve estar na
escala 4 4094. Neste exemplo, 200 são usados para dados como o ID de VLAN. Em
seguida, incorpore uma descrição para o VLAN ao campo de descrição. Os dados são
incorporados como o exemplo para a descrição. Clique então a salvaguarda.

Nota: O VLAN 100 para a Voz foi criado à revelia neste roteador. Até quatorze VLAN novos



podem ser criados.

Etapa 5. Para editar um VLAN, verifique a caixa de seleção do VLAN apropriado. Neste
exemplo, o VLAN1, 100, e 200 serão editados. Clique então editam para editar os VLAN.

Etapa 6. (opcional) no inter VLAN que distribui a lista de drop-down, escolhe permitido ou
desabilitado aos pacotes de rota de um VLAN a um outro VLAN. Ter isto permitido é útil
porque os administradores de rede interna poderão alcançar remotamente seus dispositivos
para ajudar a pesquisar defeitos suas edições. Isto reduzirá a época de ter que
constantemente comutar VLAN a fim alcançar os dispositivos.

Deficiente – Representa que a distribuição do inter VLAN é inativa●

Permitido – Representa que a distribuição do inter VLAN é ativa neste VLAN. A distribuição
do inter VLAN distribui os pacotes somente entre aqueles VLAN que a têm permitida.

●

Nota: Neste exemplo, nós estaremos permitindo o inter VLAN que distribui para o ID de
VLAN 1, 100, e 200.



Etapa 7. Escolha a opção desejada da lista de drop-down para a porta de LAN com que
você é conectado e o ajuste deve ser combinado com a porta conectada. Se você é
conectado com a mais de uma porta, porque a cada porta que você está conectado, você
precisa de escolher os mesmos ajustes. O padrão é etiquetado mas para o VLAN1 é sem
etiqueta.

Nota: Se você permite o inter VLAN que distribui na etapa 6, você tem que etiquetar o VLAN
para distinguir o tráfego.

Etiquetado

Representa que a associação entre a porta e o VLAN como etiquetado.●

Etiquetado é usado para determinar que VLAN o tráfego pertence com o ID de VLAN original
quando os vlan múltiplos são criados para a mesma porta.

●

Sem rótulo

Representa que a associação entre a porta e o VLAN é sem etiqueta.●

Está usada quando somente um VLAN é criado e o tráfego está ciente do VLAN. Somente
um VLAN pode ser marcado como o sem etiqueta para cada porta de LAN.

●

Se o VLAN padrão está na porta, deve sempre ser sem etiqueta mesmo se a porta tem vlan
múltiplos.

●

Excluído

Representa que a relação não é um membro do VLAN.●

Se você escolhe esta opção, o tráfego está desabilitado entre o VLAN e a porta.●



Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.

Nota: No roteador, você pode entrar à utilidade com base na Web e navegar a instalação
DHCP > DHCP para configurar os VLAN a uma sub-rede específica que você queira. À
revelia, os VLAN são configurados para estar em uma sub-rede diferente.

Configurando telefones SPA/MPP

Os usuários podem igualmente configurar os telefones para puxar um perfil de um lugar
manualmente configurado do perfil, um lugar encontrado através da opção de DHCP 150,
ou de um server de Cisco EDO. O seguinte é um exemplo de uma configuração manual.

Etapa 1. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SPA/MPP em
seu navegador e navegue ao início de uma sessão Admin e avançou-o então.

Nota: A configuração para o telefone SPA/MPP pode variar segundo o modelo. Neste
exemplo, nós estamos usando o SPA502G. Para encontrar o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT de seu telefone IP, navegue a estado DHCP > DHCP em seu
roteador (pode variar segundo o modelo). Uma outra maneira é pressionar para setup o
botão e navegar à rede em seu Cisco phone (os menus e as opções podem variar segundo
o modelo do telefone).

 



Etapa 2. Navegue para exprimir > Ext 1, a página da extensão abre.

Etapa 3. Na seção do proxy e do registro, datilografe dentro o servidor proxy no campo do
proxy. Neste exemplo, o endereço do pi da framboesa (192.168.3.10) será usado como o
servidor proxy. O VLAN 100 está na sub-rede com 192.168.3.x.

Nota: Você estará configurando o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
pi da framboesa mais tarde neste artigo, se você quer aprender mais clique o link a ser
reorientado a essa seção: Mudando o endereço do pi da framboesa a estar em uma sub-
rede diferente.

Etapa 4. Sob a informação de assinante, entre no nome e no usuário do indicador -



identificação (número de extensão) para a extensão compartilhada. Neste exemplo, nós
estaremos usando a extensão 1003.

Nota: A extensão 1003 já tem sido criada e configurada no pi da framboesa.

Etapa 5. Entre na senha da extensão que você configurou na seção da extensão do pi da
framboesa. Isto é sabido igualmente como o segredo sob a seção da extensão da edição no
pi da framboesa. Neste exemplo, a senha 12345 foi usada.

Nota: A senha 12345 foi usada somente como um exemplo; mais senha complexa é
recomendada.

Etapa 6. Escolha a opção desejada da lista de drop-down do AUTH ID do uso. As opções
são sim e não. Para permitir a autenticação do Session Initiation Protocol (SIP), onde as
mensagens do SORVO podem ser desafiadas a determinar se é autorizada antes que
possam transmitir, escolha sim da lista de drop-down do AUTH ID. Neste exemplo, nós
escolhemos sim.



Etapa 7. Incorpore a extensão que você está tentando configurar para este telefone no
campo do AUTH ID. A autenticação ID é para a autenticação do SORVO.

Etapa 8. Clique então submetem todas as mudanças.

Nota: Passe para trás a etapa 1 de configurar a seção dos telefones SPA/MPP se você tem
mais telefones SPA/MPP a configurar.

Configurando VLAN no interruptor

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e navegue ao gerenciamento de VLAN > criam
o VLAN.

Nota: A configuração pode variar segundo o dispositivo. Neste exemplo, nós estamos
usando o SF220-24P para configurar VLAN.



Etapa 2. O clique adiciona… para criar um VLAN novo.

Etapa 3. Para criar um único VLAN, selecione o botão de rádio VLAN. Dê entrada com o
nome do ID de VLAN e VLAN. Clique então aplicam-se para salvar o VLAN. Neste exemplo,
nós estaremos criando o VLAN 100 para a Voz e os 200 para dados.

Nota: Alguns VLAN são exigidos pelo sistema para o uso de sistema interno, e não podem
consequentemente ser criados incorporando o VID começando e terminando o VID,
inclusivo. Ao usar a função da escala, o número máximo de vlan que você pode criar
imediatamente são 100.



Nota: Repita etapa 2 se você precisa de criar um outro único VLAN.

Estabelecendo a Voz VLAN no interruptor

Etapa 1. Entre à configuração da Web e navegue ao gerenciamento de VLAN > à Voz VLAN
> propriedades.

Nota: Configurar a auto Voz VLAN aplicará automaticamente ajustes de QoS para a Voz
VLAN e dará a prioridade ao tráfego de voz.

Etapa 2. Sob o status administrativo, incorpore o VLAN que é ser a Voz VLAN no campo do
ID de VLAN da Voz. Neste exemplo, o VLAN 100 é entrado para ser a Voz VLAN.

Nota: Mudanças no ID de VLAN da Voz, classe de serviço (causa CoS)/802.1p, e/ou de
Differentiated Service Code Point (DSCP) o dispositivo para anunciar a Voz administrativa
VLAN como uma Voz estática VLAN. Se ativação da Voz VLAN da opção a auto provocada
pela Voz externo VLAN é selecionada, a seguir os valores padrão precisam de ser
mantidos. Neste exemplo, CoS/802.1p é deixado enquanto o padrão de 5 e de DSCP é
deixado como um padrão de 46.



Etapa 3. O clique aplica-se para salvar seus ajustes.

Configurando ajustes da relação no interruptor

As relações, as portas física no interruptor, podem ser atribuídas a um dos seguintes
ajustes:

Geral: a porta pode suportar todas as funções como definido na especificação do IEEE
802.1Q. A relação pode ser um membro etiquetada ou do sem etiqueta de uns ou vários
VLAN.

●

Acesso: Pode somente ter um VLAN configurado na relação e pode somente levar um VLAN.●

Tronco: Pode levar o tráfego dos vlan múltiplos sobre um link único e permitir que você
estenda VLAN através da rede.

●

Dot1p-Tunnel: põe a relação no modo de QinQ. Isto permite o usuário de usar seus próprios
arranjos VLAN (PVID) através da rede de provedor. O interruptor reagirá do modo de QinQ
quando tem umas ou várias portas dot1p-tunnel.

●

Etapa 1. Entre à configuração da Web e navegue aos ajustes do gerenciamento de VLAN >
da relação.



Etapa 2. Selecione o modo da relação para o VLAN. Neste exemplo, nós estaremos
configurando o pi da framboesa (porta: FE3) a ser uma porta de acesso.

Step3. Clique então editam… para editar a relação.

Etapa 4. No campo de modo da relação VLAN, escolha o acesso configurar a relação como
um membro do sem etiqueta de um único VLAN.



Etapa 5. O clique aplica-se para salvar seus ajustes.

Configurando a sociedade do vlan da porta no interruptor

Uma vez que os VLAN são criados, você precisa de atribuir VLAN às portas que você
deseja anexar.

Etapa 1. Entre à configuração da Web e navegue à sociedade do gerenciamento de VLAN >
do vlan da porta.



Etapa 2. Na tabela da sociedade do vlan da porta, selecione a relação que você quer
configurar a sociedade de VLAN. Neste exemplo, nós estaremos configurando o pi da
framboesa (porta: FE3) a estar no VLAN 100.

Nota: Todos os dispositivos da Voz serão configurados já à Voz VLAN que você selecionou
na Voz VLAN da fundação na seção do interruptor.

Etapa 3. O clique junta-se ao VLAN… para alterar a porta que você quer configurar VLAN.

Etapa 4. Selecione 1UP e clique < para remover o VLAN1 da relação na seção seleta VLAN.
Somente 1 VLAN sem etiqueta pode ser adicionado à relação quando é uma porta de
acesso.



Etapa 5. Selecione 100 e clique > para adicionar o VLAN sem etiqueta à relação.

Etapa 6. O clique aplica-se para salvar seus ajustes.



Etapa 7. Selecione a porta da relação que é conectada ao roteador no campo da relação.
Neste exemplo, a porta GE1 é selecionada.

Etapa 8. Escolha o VLAN que será adicionado à interface selecionada e para clicar então >



para os adicionar na seção seleta VLAN. Neste exemplo, nós estaremos selecionando o
VLAN 100 e os 200.

Etapa 9. O clique aplica-se para salvar seus ajustes.

Nota: Uma repartição nos Telefones IP pode ser exigida para que o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT mude à sub-rede correta.

Mudando o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT do pi da framboesa a estar em uma sub-rede diferente

Etapa 1. Conecte a seu pi da framboesa pelo Shell Seguro (ssh) ou conecte seu pi da
framboesa a um monitor do computador. Neste exemplo, nós estaremos usando o SSH
para configurar o pi da framboesa.

Nota: A porta no interruptor para seus computador/portátil precisará de estar no mesmo
VLAN que o pi da framboesa e configurado como uma porta de acesso ao estabelecer
ajustes da relação. Veja por favor configurar ajustes da relação em um interruptor e
configurar a sociedade do vlan da porta na seção do interruptor deste artigo para rever.
Certifique-se de que seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT está na
mesma rede que seu pi SSH da framboesa nele. Se seu dispositivo não está na mesma
rede que o pi da framboesa, use um endereço IP estático e mude manualmente seu
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para estar na mesma rede ou você
pode datilografar dentro o comando ipconfig /release e o ipconfig/renova no comando
prompt obter um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT novo. Os clientes
SSH podem variar segundo seu sistema operacional. Neste exemplo, a massa de vidraceiro
foi usada ao SSH no pi da framboesa. Para mais detalhes sobre o SSH, clique aqui.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html


Etapa 2. Datilografe dentro o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de seu
pi da framboesa no campo do nome de host (ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT). Neste exemplo, 192.168.1.10 é entrado.

Nota: Você pode usar a tabela DHCP no roteador para encontrar o endereço do pi da
framboesa. Neste documento, este pi da framboesa preconfigured para ter um endereço IP
estático.



Etapa 3. Incorpore 22 como o número de porta no campo de porta. A porta 22 é a porta
padrão para o protocolo SSH.



Etapa 4. No tipo de conexão: a seção, clica o botão de rádio SSH para escolher o SSH
como seu método de conexão com o interruptor. Clique então aberto para começar a
sessão.



Etapa 5. Incorpore o nome de usuário e senha do RasPBX ao campo do início de uma
sessão como e de senha.

Nota: O usuário padrão: raiz e a senha padrão: framboesa

Etapa 6. Para mudar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de seus
Ethernet para ser um endereço IP estático, datilografe dentro o [netmask] do netmask do [IP



address] do eth0 do ifconfig. Neste exemplo, nós estaremos usando 192.168.3.10 e o
netmask de 255.255.255.0

netmask 255.255.255.0 de 192.168.3.10 do eth0 do ifconfig

Nota: Você estará desligado da sessão quando você muda o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT. A fim conectar de volta ao pi da framboesa, seu
computador/portátil precisa de estar na mesma sub-rede como o pi da framboesa
(192.168.3.x).

Etapa 7. Conecte de volta a seu pi da framboesa usando o endereço IP estático que foi
configurado na etapa 6. Neste exemplo, nós usamos 192.168.3.10 para conectar para trás.

Nota: Certifique-se de que seus computador/portátil está na mesma sub-rede como o pi da
framboesa assim como o VLAN. Se seus computador/portátil está no mesmo VLAN que o pi
e você da framboesa não têm o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
correto, você pode ir a seu comando prompt e para datilografar dentro o ipconfig /release e
o ipconfig /renew para pedi-lo então um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT ou novo pode configurar seu dispositivo para ter um endereço IP estático nas
propriedades dos Ethernet.



Etapa 8. Na linha de comando, datilografe dentro a rota adicionam o [Router IP address of
subnet] gw do padrão para adicionar um gateway padrão.

Nota: você pode usar o comando route ver a tabela de roteamento.

a rota adiciona o padrão gw 192.168.3.1



Conclusão

Você deve agora com sucesso ter estabelecido uma rede de voz básica. Para verificar isto,
pegare um dos telefones SPA/MPP e você deve ouvir um tom de discagem. Neste
documento, um dos telefones SPA/MPP tem a extensão 1002 e outra tem 1003. Você deve
poder chamar a extensão 1003 ao usar a extensão que 1002 SPA/MPP telefonam.
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