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Introdução

Este original descreve como configurar o tráfego TCP do Server Load Balancing do Network
Address Translation (NAT) no Roteadores do ® do Cisco IOS.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este original não é restringido à versão de software e hardware específica. Este original aplica a
todo o Cisco o Roteadores e o Switches que executam o Cisco IOS.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma
configuração cancelada (do padrão). Se sua rede está viva, certifique-se de que você
compreende o impacto potencial do comando any.

Informações de fundo

Propósito



Os usuários que alcançam o servidor local do Internet exterior alcançarão o server usando uma
único URL ou IP address, porém o dispositivo NAT é usado para carregar a parte o tráfego de
usuário aos server idênticos múltiplos com o índice espelhado.

Descrição

Os usuários externos A e B alcançam os índices do servidor de Web com o endereço IP visível
exterior 172.16.2.3 (IP address virtual dos server). O roteador NAT traduz o tráfego destinado
para 172.16.1.3 aos endereços IP 10.1.1.1 internos, a 10.1.1.2 e a 10.1.1.3 em uma forma
redonda de Robin e para a frente a ele ao servidor respectivo. Cada sessão nova iniciada do
usuário externo é traduzida ao IP address seguinte do servidor físico.

Configurar

Diagrama da rede

Etapas

O USER-Um inicia uma conexão de TCP com endereço IP 172.16.2.3 do servidor virtual.1.
O roteador NAT, em cima de receber o pedido de conexão, cria uma entrada da tradução
NAT que atribua o IP address disponível seguinte do servidor real (por exemplo, 10.1.1.1).

2.

O roteador NAT substitui o endereço IP de destino com o endereço IP real atribuído e para a
frente o pacote.

3.

O server recebe o pacote e responde de volta à fonte.4.



O roteador NAT recebe o pacote retornado do server e executa a consulta da tabela NAT. O
roteador traduz então o endereço de origem ao IP address do servidor virtual (172.16.2.3) e
para a frente ao pacote.

5.

O USER-b inicia uma sessão de TCP com endereço IP 172.16.2.3 virtual do server. Em
cima de receber o pedido de conexão, o roteador NAT traduz este ao IP address disponível
seguinte do servidor real (por exemplo, 10.1.1.2) e então para a frente o pacote ao server.

6.

Desde que o NAT estático é bidirecional no outro sentido, o destino do pacote será traduzido. Ao
fazer este formulário do NAT, é provocado enviando pacotes de TCP. Enviar o Internet Control
Message Protocol (ICMP) não pôde provocar a tradução NAT.

O tráfego não-TCP é dirigido ao primeiro endereço no pool.

Ao contrário da fonte interna NAT da estática e da PANCADINHA interna da fonte da estática, o
roteador não responde aos inquéritos ARP sobre o endereço global, a menos que esse endereço
não for atribuído a sua relação. Consequentemente, pôde ser necessário adicionar-lo a uma
relação como o secundário. Não é possível reorientar portas com este método da tradução (por
exemplo, 80 e 1087). As portas devem combinar.

Note: O IP address do conjunto NAT não precisa de ser mesmo que o IP address da
interface externa. A fim ilustrar o mesmos, o exemplo usa um IP address de um bloco
diferente 172.16.2.x do que a sub-rede real 172.16.1.x IP da relação.

Defina um conjunto de endereço que contém os endereços dos servidores reais.
ip nat pool NATPOOL 10.1.1.1 10.1.1.3 prefix-length 24 type rotary

1.

Defina uma lista de acesso que permita o endereço do Virtual Server.
access-list 1 permit host 172.16.2.3

2.

Permita uma tradução dinâmica de endereços de destino internos.
ip nat inside destination list <ACL name> pool <Pool Name>

ip nat inside destination  list 1 pool NATPOOL

3.

Defina as interfaces interna e externa de NAT. 
ip nat inside destination list <ACL name> pool <Pool Name>

ip nat inside destination  list 1 pool NATPOOL

Os endereços IP 10.1.1.1, 10.1.1.2 e 10.1.1.3 estarão distribuídos agora em uma
forma giratória quando alguém tenta alcançar o IP address 172.16.2.3

4.

Verificar

A fim verificar isto, sessões de TCP múltiplas do initiatie dos host exteriores ao IP address virtual.
Debugar a tradução NAT IP/IP que da mostra a saída nat da tradução pode ser usada para a
verificação.

ip nat inside destination list <ACL name> pool <Pool Name>

ip nat inside destination  list 1 pool NATPOOL

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta



configuração.

Limitações

Não pode detectar se um servidor interno no grupo falha. Isto significa que o Cisco IOS
sempre enviará o tráfego aos server no grupo, apesar de seu status operacional.

●

Não pode determinar cargas reais dos servidores internos, assim que não pode executar o
Balanceamento de carga eficientemente.

●
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