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Introdução

Este original descreve as implementações de rede diferentes de onde se exige para permitir uma
comunicação da rede de área local (LAN) entre os anfitriões que procuram seus endereços IP
públicos atrás de uma ferramenta de segurança adaptável (ASA).

Pré-requisitos

Requisitos



A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Configuração de NAT básica de Cisco ASA, versão 8.3 e mais recente.  ●

Configuração de NAT, versão 8.2 e mais velho básicos de Cisco ASA.●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

ASA5500 e ASA5500-X Series.●

Versão ASA 8.3 de Cisco e acima.●

Versão ASA 8.2 de Cisco e mais velho.●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Problema: Uma comunicação LAN entre os anfitriões que
procuram seus endereços IP públicos atrás de um ASA

Na próxima seção, você pode ver três exemplos de topologia que mostram este requisito de
comunicação para permitir uma comunicação LAN entre os anfitriões que procuram seus
endereços IP públicos atrás de um ASA.

Exemplo 1. O host de origem PC-A está conectado à relação interna ASA, quando
o server do teste do host de destino for conectado à relação DMZ.



Exemplo 2. A fonte e os host de destino PC-A e o server do teste são conectados
ao mesmos relação do interior ASA.



Exemplo 3. A fonte e os host de destino PC-A e o server do teste são conectados à
relação interna ASA, mas atrás de um outro dispositivo da camada 3 (poderia ser
um roteador ou um switch multicamada).



Note: O server do teste nas três imagens tem uma tradução de endereço da rede estática
(NAT) configurada no ASA, esta tradução NAT estática é aplicado da parte externa à
interface interna correspondente a fim permitir que o server do teste seja alcançável da
parte externa com o endereço IP público 64.100.0.5, a seguir este é traduzido ao endereço
IP privado interno do server do teste. 

Solução

A fim permitir que o host de origem PC-A alcance o destino teste o server com seu endereço IP
público em vez do privado, nós precisam de aplicar duas vezes uma configuração de NAT. Duas
vezes a configuração de NAT ajuda-nos a traduzir ambos, os endereços IP de origem e de
destino dos pacotes quando o tráfego passa com o ASA.



Aqui os detalhes da configuração duas vezes nat exigida para cada topologia:

Exemplo 1. O host de origem PC-A está conectado à relação interna ASA, quando
o server do teste do host de destino for conectado à relação DMZ.

Configuração

Duas vezes NAT para as versões ASA 8.3 e mais atrasado:

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-172.16.1.5

host 172.16.1.5

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,dmz) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

172.16.1.5

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.



WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Duas vezes NAT para as versões ASA 8.2 e mais velho:

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-172.16.1.5

host 172.16.1.5

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,dmz) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

172.16.1.5

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Troubleshooting

Versões 8.3 e mais recente da saída do projétil luminoso do pacote:

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-172.16.1.5

host 172.16.1.5

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,dmz) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

172.16.1.5

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Versões 8.2 da saída do projétil luminoso do pacote e mais velho:

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-172.16.1.5

host 172.16.1.5

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,dmz) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

172.16.1.5

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.



Capturas de pacote de informação:

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-172.16.1.5

host 172.16.1.5

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,dmz) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

172.16.1.5

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Exemplo 2. A fonte e os host de destino PC-A e o server do teste são conectados
ao mesmos relação do interior ASA.



Configuração 

Duas vezes NAT para as versões ASA 8.3 e mais atrasado:

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-10.1.1.6

host 10.1.1.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.1.1.6



NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Duas vezes NAT para as versões ASA 8.2 e mais velho:

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-10.1.1.6

host 10.1.1.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.1.1.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Note: A intenção principal da tradução NAT para o endereço IP de origem de 10.1.1.5 ao
endereço IP 10.1.1.1 da interface interna ASA, é forçar as respostas que vêm do host
10.1.1.6 retornar ao ASA, isto está exigida altamente a fim evitar o roteamento assimétrico e
permitir  que  o  ASA  processe todo  o  tráfego  entre  os  host  interessados,  se  nós  não
traduzimos o endereço IP de origem como nós fizemos neste exemplo, a seguir o ASA
obstruirá o tráfego interessado devido ao roteamento assimétrico.

Troubleshooting

Versões 8.3 e mais recente da saída do projétil luminoso do pacote:

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-10.1.1.6

host 10.1.1.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.1.1.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Versões 8.2 da saída do projétil luminoso do pacote e mais velho:

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-10.1.1.6



host 10.1.1.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.1.1.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Capturas de pacote de informação:

object network obj-10.1.1.5

host 10.1.1.5

object network obj-10.1.1.6

host 10.1.1.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.1.1.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.1.1.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Exemplo 3. A fonte e os host de destino PC-A e o server do teste são conectados à
relação interna ASA, mas atrás de um outro dispositivo da camada 3 (poderia ser
um roteador ou um switch multicamada).



Configuração 

Duas vezes NAT para as versões ASA 8.3 e mais atrasado:

object network obj-10.2.2.5

host 10.2.2.5

object network obj-10.3.3.6

host 10.3.3.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.2.2.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-



10.3.3.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Duas vezes NAT para as versões ASA 8.2 e mais velho:

object network obj-10.2.2.5

host 10.2.2.5

object network obj-10.3.3.6

host 10.3.3.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.2.2.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.3.3.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Note: A intenção principal da tradução NAT para o endereço IP de origem de 10.1.1.5 ao
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da interface interna ASA (10.1.1.1) é
forçar as respostas que vêm do host 10.1.1.6 retornar ao ASA, isto está exigida altamente a
fim evitar o roteamento assimétrico e permitir que o ASA processe todo o tráfego entre os
host interessados, se nós não traduzimos o endereço IP de origem como nós fizemos neste
exemplo, a seguir o ASA obstruirá o tráfego interessado devido ao roteamento assimétrico.

Troubleshooting

Versões 8.3 e mais recente da saída do projétil luminoso do pacote:

object network obj-10.2.2.5

host 10.2.2.5

object network obj-10.3.3.6

host 10.3.3.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.2.2.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.3.3.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Versões 8.2 da saída do projétil luminoso do pacote e mais velho:

object network obj-10.2.2.5

host 10.2.2.5



object network obj-10.3.3.6

host 10.3.3.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.2.2.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.3.3.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Capturas de pacote de informação:

object network obj-10.2.2.5

host 10.2.2.5

object network obj-10.3.3.6

host 10.3.3.6

object network obj-64.100.0.5

host 64.100.0.5

nat (inside,inside) source static obj-10.2.2.5 interface destination static obj-64.100.0.5 obj-

10.3.3.6

NOTE: After this NAT is applied in the ASA you will receive a warning message as the following:

WARNING: All traffic destined to the IP address of the outside interface is being redirected.

WARNING: Users may not be able to access any service enabled on the outside interface.

Informações Relacionadas

Manual de configuração ASA 8.3: Condição prévia para duas vezes o NAT●

Manual de configuração ASA 8.4: DNS e NAT●

ASA Pre-8.3 a 8.3 exemplos da configuração de NAT●

/content/en/us/td/docs/security/asa/asa83/configuration/guide/config/nat_rules.html#wp1099660
/content/en/us/td/docs/security/asa/asa84/configuration/guide/asa_84_cli_config/nat_overview.html#wp1090556
https://community.cisco.com/t5/security-documents/asa-pre-8-3-to-8-3-nat-configuration-examples/ta-p/3116375
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