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Introdução

Este documento descreve o comportamento inesperado da tradução de endereço de rede
dinâmica (NAT) com tráfego NON-Pattable em dispositivos IOS®.

Problema

O tráfego NON-Pattable cria metade-entradas na tabela de traduções NAT em caso do NAT
dinâmico. Estas entradas levantam como um risco de segurança desde que trabalham para parte-
à-dentro do tráfego.

Configuração de NAT:

ip nat pool ATT_FIBER 10.10.10.1 10.10.10.6 netmask  255.255.255.248

ip nat inside source list GUEST_SUBNET pool ATT_FIBER overload

ip nat inside source list OFFICE_SUBNETS pool ATT_FIBER overload

ip access-list extended OFFICE_SUBNETS

 deny   ip 172.16.26.0 0.0.0.127 any

 permit ip 172.16.8.0 0.0.1.255 any

ip access-list extended GUEST_SUBNET

 permit ip 172.16.26.0 0.0.0.127 any

udp 10.10.10.1:49370    172.16.9.9:49370      192.168.1.1:53      192.168.1.1:53

udp 10.10.10.1:49535    172.16.9.9:49535      192.168.2.2:53    192.168.2.2:53

tcp 10.10.10.1:53133    172.16.9.9:53133      192.168.3.3:80     192.168.3.3:80

tcp 10.10.10.1:56311    172.16.9.9:56311      192.168.4.4:5816    192.168.4.4:5816

--- 10.10.10.1         172.16.9.9            ---                   ---

As meias entradas são criadas em certos casos onde há um mapeamento do interior - > exterior
ou quando o pacote é iniciado do interior - > fora.

Quando o roteador for configurado para a sobrecarga NAT (tradução de Addess da porta (a
PANCADINHA)) e o tráfego NON-pattable bate o roteador, entradas do ligamento NON-pattable
obtém criado para este tráfego. Conduz a este tipo da entrada na tabela NAT:

ip nat pool ATT_FIBER 10.10.10.1 10.10.10.6 netmask  255.255.255.248

ip nat inside source list GUEST_SUBNET pool ATT_FIBER overload

ip nat inside source list OFFICE_SUBNETS pool ATT_FIBER overload



ip access-list extended OFFICE_SUBNETS

 deny   ip 172.16.26.0 0.0.0.127 any

 permit ip 172.16.8.0 0.0.1.255 any

ip access-list extended GUEST_SUBNET

 permit ip 172.16.26.0 0.0.0.127 any

udp 10.10.10.1:49370    172.16.9.9:49370      192.168.1.1:53      192.168.1.1:53

udp 10.10.10.1:49535    172.16.9.9:49535      192.168.2.2:53    192.168.2.2:53

tcp 10.10.10.1:53133    172.16.9.9:53133      192.168.3.3:80     192.168.3.3:80

tcp 10.10.10.1:56311    172.16.9.9:56311      192.168.4.4:5816    192.168.4.4:5816

--- 10.10.10.1         172.16.9.9            ---                   ---

Esta entrada do ligamento consome um endereço inteiro do pool. Neste exemplo, 10.10.10.1 é
um endereço de um pool sobrecarregado.

Isso significa que um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do Inside Local
obtém o limite ao IP do Outside Global que é similar ao NAT estático. Devido a isto, até que a
entrada atual obtenha cronometrada para fora, os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT novos do Inside Local não podem usar este endereço IP global. Toda a tradução criada
para este ligamento é 1--1 às traduções em vez da sobrecarga.

Solução

A fim resolver esta edição, você pode usar mapas de rotas com NAT dinâmico.  Com mapas de
rotas, o NAT não criará metade-entradas nem usará a sobrecarga da relação em vez da
sobrecarga do pool. Os emperramentos NON-pattable não são criados em caso da sobrecarga da
relação.
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