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Configuração de parâmetros do apoio NAT no
adaptador do telefone SPA8000 

Objetivo
 

O Network Address Translation (NAT) é um processo que alterar endereços IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT quando no trânsito através de um dispositivo do roteamento
de tráfego com a finalidade de remapping um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT em um cabeçalho do pacote IP.  O NAT é usado para efeitos de segurança para
manter hidden o endereço IP interno para evitar o conflito dos endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT. O objetivo deste documento é configurar parâmetros do apoio
NAT em um Analog Telephone Adapter SPA8000. O NAT apoia o jogo dos parâmetros uma
função importante na configuração do Session Initiation Protocol (SIP) que ajuda à topologia
NAT.
  

Dispositivo aplicável
 

SPA8000
  

Versão de software
 

6.1.12
  

Configuração de parâmetros do apoio NAT
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web como um administrador e escolha o 
início de uma sessão Admin > avançou > Voz > SORVO. A página do SORVO abre:
 



 

 
Etapa 2. Escolha sim do punho ATRAVÉS da lista de drop-down recebida permitir o
adaptador de processar o parâmetro recebido no ATRAVÉS do encabeçamento. Se
ajustado ao nenhum o parâmetro seria ignorado então. O valor padrão é não.
 
Etapa 3. Escolha sim do punho ATRAVÉS da lista de drop-down do rport permitir o
adaptador de processar o parâmetro recebido do rport no ATRAVÉS do encabeçamento. Se
ajustado ao nenhum o parâmetro seria ignorado então. O valor padrão é não.
 
Etapa 4. Escolha sim da inserção ATRAVÉS da lista de drop-down recebida permitir o
adaptador de introduzir o parâmetro recebido da inserção no ATRAVÉS do encabeçamento
de respostas do SORVO, se receber-do IP e ATRAVÉS enviar-pelos valores IP difira. O
padrão é não.
 
Etapa 5. Escolha sim da inserção ATRAVÉS da lista de drop-down do rport permitir o
adaptador de introduzir o parâmetro recebido do rport no ATRAVÉS do encabeçamento de
respostas do SORVO se receber-do IP e ATRAVÉS enviar-pelos valores IP difira. O padrão
é não.
 
Etapa 6. Escolha sim do substituto ATRAVÉS do ADDR utilizar valores de porta NAT-
traçados IP no ATRAVÉS do encabeçamento. O valor padrão é não.
 
Etapa 7. Escolha sim de enviam Resp à lista de drop-down da porta de Src. Esta opção



permite que as respostas sejam enviadas à porta de origem do pedido em vez do ATRAVÉS
enviar-pela porta. O valor padrão é não.
 
Etapa 8. Escolha sim ATURDIR permitem a lista de drop-down de descobrir mapeamentos
NAT. O padrão é não.
 
Etapa 9. Se ATURDIR permite a característica está permitida na etapa 9 e um válido
ATURDE o server está disponível, o adaptador pode executar um NAT-tipo operação da
descoberta quando poria sobre. Contacta configurado aturde o server e o resultado da
descoberta seria relatado em um encabeçamento de advertência em todos os pedidos
subsequentes do REGISTRO. Se o adaptador detectaria um NAT simétrico ou um Firewall
simétrico, o mapeamento NAT seria desabilitado. O valor padrão deste campo é não. Para
ajustar o valor ao yes, escolha sim do teste ATURDIR permitem a lista de drop-down.
 
Etapa 10. No campo do server ATURDIR, incorpore o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT ou o nome de domínio totalmente qualificado do server ATURDIR
para contactar para a descoberta do mapeamento NAT.
 
Etapa 11. Inscreva o server da VOLTA (Traversal usando relés em torno do NAT) no campo
do server da VOLTA. O server da VOLTA permite aplicativos atrás do NAT receber dados.
 
Etapa 12. Inscreva o servidor de autenticação no campo do servidor de autenticação. O
servidor de autenticação é um Authentication Server usado para autenticar o nome de
usuário e senha de um dispositivo.
 
Etapa 13. No campo IP EXT, incorpore o endereço IP externo que substituiria o endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT real do adaptador em todas as mensagens que
parte do SORVO. O valor padrão é 0.0.0.0. Se 0.0.0.0 é entrado, a seguir nenhuma
substituição está executada.
 
Etapa 14. No minuto da porta EXT RTP incorpore o número do mapeamento da porta
externa da porta Min. RTP. O valor padrão para este campo é zero. Se não é zero, a seguir
o número de porta RTP em todas as mensagens que parte do SORVO estaria substituído
para o valor de porta correspondente no intervalo de porta externo RTP.
 
Etapa 15. Incorpore um valor ao campo de Intvl da manutenção de atividade NAT que
fornece o intervalo entre mensagens da manutenção de atividade do NAT-mapeamento. As
mensagens da manutenção de atividade NAT impedem a expiração de mapeamentos NAT
no dispositivo NAT. O valor padrão é de 15 segundos.
 
Etapa 16. O clique submete todas as mudanças para salvar os ajustes.
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