
Configurar parâmetros do apoio do Network
Address Translation (NAT) em Telefones IP do
SPA300/SPA500 Series 

Objetivo
 

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização usado para criar, para
controlar, e terminar sessões em um IP baseou a rede. 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 Network Address Translation (NAT) altera o IP address quando se cruzar através de um
dispositivo do roteamento de tráfego nos cabeçalhos do pacote IP. Fornece a Segurança
para esconder o endereço IP interno da vista. 
 
O objetivo deste original é explicar como configurar parâmetros do apoio NAT no SPA300 e
em Telefones IP do SPA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Telefone IP do SPA300 Series
 
• Telefone IP do SPA500 Series
  

Configuração dos parâmetros do apoio NAT
 

Nota: No telefone IP real SPA300 ou de SPA500 Series, para ajustar o protocolo de
sinalização como o SORVO, use as chaves de navegação para ir ao SORVO da
administração do dispositivo > dos ajustes > do protocolo de sinalização do Controle de
chamadas.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o início de uma sessão Admin
> avançou > Voz > SORVO. A página dos parâmetros do SORVO abre:
 



 
Etapa 2. Enrole para baixo a área de parâmetros do apoio NAT.
 

 
Etapa 3. Escolha sim ou não do punho ATRAVÉS da lista de drop-down recebida. Se você
escolhe sim o telefone IP usará o IP address quando obtém todos os parâmetros recebidos
na ATRAVÉS do encabeçamento. O padrão é não.
 



Etapa 4. Escolha sim ou não do punho ATRAVÉS da lista de drop-down do rport. Se
você escolhe sim o telefone IP usará a porta UDP quando obtém todos os parâmetros do
rport na ATRAVÉS do encabeçamento. O padrão é não.
 
Etapa 5. Escolha sim ou não da inserção ATRAVÉS da lista de drop-down recebida. Se
você escolhe sim introduzirá os parâmetros recebidos no ATRAVÉS do encabeçamento
quando há uma diferença no meio receber-do IP e ATRAVÉS enviar-PELO IP. O padrão é
não.
 
Etapa 6. Escolha sim ou não da inserção ATRAVÉS da lista de drop-down do rport. Se
você escolhe sim introduzirá os parâmetros do rport no ATRAVÉS do encabeçamento
quando há uma diferença no meio receber-do IP e ATRAVÉS enviar-PELO IP. O padrão é
não.
 
Etapa 7. Escolha sim ou não do substituto ATRAVÉS da lista de drop-down do ADDR. Se
você escolhe sim um IP NAT-traçado estará usado no ATRAVÉS do encabeçamento. O
padrão é não.
 
Etapa 8. Escolha sim ou não da emissão Resp à lista de drop-down da porta de Src. Se
você escolhe sim as respostas estarão enviadas à porta de origem do pedido em vez do
ATRAVÉS enviar-pela porta. O padrão é não.
 
Etapa 9. Escolha sim ou não ATURDIR permite a lista de drop-down. Se você escolhe sim,
STUN estará usado para descobrir o mapeamento NAT. O padrão é não. 
 
Etapa 10. Escolha sim ou não do teste ATURDIR permite a lista de drop-down. Se você
escolhe sim o telefone IP operar-se-á como um NAT-tipo operação. O telefone IP contactará
com o server ATURDIR e relatará um encabeçamento de advertência em todos os pedidos
do registro. O padrão é não.
 
Etapa 11. Incorpore o IP address ou o Domain Name do server ATURDIR ao campo do 
server ATURDIR. Isto ajuda o NAT a traçar através da conexão com o server ATURDIR.
 
Etapa 12. Incorpore o endereço IP externo ao campo IP EXT para usar-se no lugar do IP
address real do telefone IP. O padrão está vazio.
 
Etapa 13. Incorpore o número mínimo do mapa da porta externa ao campo mínimo da porta
EXT RTP para usar-se no lugar da porta privada UDP do telefone IP. O padrão está vazio.
 
Etapa 14. Incorpore o intervalo máximo aos segundos entre dois pacotes usados à
manutenção de atividade no campo de Intvl da manutenção de atividade NAT. O padrão é
15.
 
Etapa 15. O clique submete todas as mudanças para salvar os ajustes.
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