
Adicionar a transmissão da porta no Analog
Telephone Adapter SPA122 

Objetivo
 

A transmissão da porta ajusta-se - acima dos serviços públicos em sua rede, tal como
servidores de Web, servidores FTP, server do email, ou outros aplicativos de Internet
especializados. Permite que determinados aplicativos de rede sejam alcançados sobre o
Internet que são conectados remotamente dentro de uma rede privada. Usa uma porta
externa e uma porta interna para enviar os dados. O administrador pode usar esta
característica para executar um Server do HTTP público dentro de uma LAN privada. O
objetivo deste artigo é explicar como configurar a porta que envia manualmente no
adaptador do telefone SPA122.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Analog Telephone Adapter SPA122
  

Versão de software
 

• v1.1.0
  

Transmissão da porta
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação de rede > o
aplicativo > a transmissão da porta. A página da transmissão da porta abre.
 

 

 
Etapa 2. O clique adiciona a entrada para adicionar uma entrada nova para a transmissão
da porta.
 
Nota: Há dois tipos de transmissão da porta, de transmissão da porta única e de



transmissão do intervalo de porta.
  

Transmissão da porta única
 

 
 
Etapa 1. Escolha a transmissão da porta única do tipo lista de drop-down da transmissão da
porta. Porta única que envia para a frente o tráfego para uma porta especificada sobre ao
mesmos ou a uma porta alternativa no servidor de destino no LAN.
 

 
 
Etapa 2. Escolha um aplicativo padrão da lista de drop-down do nome do aplicativo. Os
aplicativos padrões são FTP, telnet, S TP, DNS, TFTP, finger, HTTP, POP3, NNTP, e
SNMP.
 
Nota: Escolha adicionam um novo nome da para baixo-lista da gota para incorporar um
aplicativo que não esteja na lista. Então, dê entrada com o nome do aplicativo novo. Se o
administrador escolhe o aplicativo padrão, os campos como dão entrada com um nome,
porta externa, porta interna e o protocolo é predeterminado.
 
Economizador de tempo: Se o administrador escolhe um aplicativo padrão em etapa 2 então
mova-se para pisar 6.
 



 
 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do aplicativo de Internet na entrada um campo de nome.
 

 
 
Etapa 4. Entre na porta interna que você deseja enviar no campo de porta interna, e na
porta a que você desejam o enviar no campo de porta externa.
 

 
 
Etapa 5. O campo do protocolo representa que protocolo os USOS de porta enviar e
receber os dados. Escolha o protocolo apropriado da lista de drop-down do protocolo. As
opções possíveis são TCP, UDP, ou TCP e UDP.
 



 
 
Etapa 6. Incorpore o endereço IP estático do server ao campo do endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT. 
 

 
Passo 7. Verifique a caixa de verificação permitida para permitir o aplicativo que é definido.
 
Etapa 8. O clique submete-se. As mudanças são configuradas e o dispositivo é atualizado.
  

Transmissão do intervalo de porta
 

     
 

Etapa 1. Escolha a transmissão do intervalo de porta da lista de drop-down da transmissão
da porta. Intervalo de porta que envia para a frente o tráfego de uma faixa de porta às
mesmas portas no servidor de destino no LAN.



 
 
Etapa 2. Dê entrada com o nome do aplicativo de Internet na entrada um campo de nome.
 

 
 
Etapa 3. Incorpore o começo e termine os números de porta que são usados pelo server ou
pelo aplicativo de Internet no começo - termine campos de porta.
 

 
 
Etapa 4. O campo do protocolo representa que protocolo os USOS de porta enviar e
receber os dados. Escolha o protocolo apropriado da lista de drop-down do protocolo. As
opções possíveis são TCP, UDP, ou TCP e UDP.
 



 
 
Etapa 5. Incorpore o endereço IP estático do server ao campo do endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT.
 

 
 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação permitida para permitir o aplicativo que é definido.
 
Etapa 7. O clique submete-se. As mudanças são configuradas e o dispositivo é atualizado.
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