
Configurando o NAT e o NAT estático no RV160
e no RV260 
Objetivo

Este documento mostra-lhe como configurar o Network Address Translation (NAT) e o NAT
estático no RV160 e no RV260.

Introdução

Em uma rede, cada dispositivo é atribuído seu próprio endereço IP interno. Seguem
frequentemente um teste padrão 10.x.x.x, 172.16.x.x – 172.31.x.x, ou 192.168.x.x. Estes
endereços são somente visíveis dentro de uma rede, entre dispositivos, e são considerados
privado. Há milhões de lugar que puderam ter o mesmo pool dos endereços IP internos que
seu negócio. Não importa, eles é usado somente dentro de sua própria rede privada tão lá é
nenhum conflito.

Somente os endereços do Wide Area Network (WAN) podem falar entre si através do
Internet. Cada endereço MACILENTO tem que ser original. Para que dispositivos dentro de
uma rede a poder enviar e receber a informação sobre o Internet, você deve ter um roteador
na borda de sua rede que pode conduzir o Network Address Translation (NAT).

Um roteador recebe um endereço MACILENTO através de um provedor de serviço do
Internet (ISP). O roteador vem com capacidade NAT que toma o tráfego que sae da rede,
traduz o endereço privado ao endereço MACILENTO público, e o envia para fora através do
Internet. Faz o reverso ao receber o tráfego.

Isto estabeleceu-se porque não há bastante endereços permanentes do IPv4 disponíveis
para todos os dispositivos no mundo. O benefício do NAT é que fornece a segurança
adicional eficazmente escondendo a rede interna inteira atrás desse endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT de um público exclusivo.

Os endereços IP internos ficam frequentemente o mesmos, mas se desconectados por um
tempo, configurado uma determinada maneira, ou restauração ao padrão de fábrica, não
pode. Você pode configurar o endereço IP interno para ficar o mesmos configurando o
protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) estático no RV160 e no RV260.

Os endereços IP públicos não estão garantidos para ficar o mesmo qualquer um, a menos
que você pagar para ter um endereço IP público estático com seu ISP. Muitas empresas
pagam por este serviço assim que seus empregados e clientes têm mais conexão confiável
a seus server (Web, correio, VPN, etc.).

O NAT estático traça uma tradução um a um dos endereços IP privados aos endereços IP
públicos. Cria uma tradução fixa de endereços privados aos endereços públicos. Isto
significa que você precisaria uma quantidade igual de endereços públicos como endereços
privados. Isto é útil quando um dispositivo precisa de ser acessível fora da rede.

Para aprender como configurar a política NAT no RV160 e no RV260, clique aqui.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Policy_NAT_on_the_RV160_and_RV260.html


Dispositivos aplicáveis

•        RV160

•        RV260

Versão de software

•        1.0.0.13

Sumário

1. Configurando o Network Address Translation (NAT)

2. Configurando o NAT estático

3. Conclusão

Configurando o Network Address Translation (NAT)

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web de seu roteador. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco.

Etapa 2. Navegue ao Firewall > à tradução de endereço de rede.



Etapa 3. Na tabela NAT, a verificação permite o NAT de permitir o NAT para aquelas
relações. O NAT é permitido à revelia.

Etapa 4. O clique aplica-se para salvar seus ajustes.



Configurando o NAT estático

Etapa 1. Navegue ao Firewall > ao NAT estático. A página do NAT estático abre.

Etapa 2. Na tabela do NAT estático, clique o ícone positivo para adicionar um NAT estático.



Etapa 3. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir o NAT estático. Iss
está habilitado por padrão.

Etapa 4. Incorpore a escala de endereço IP interno começando que você traçará a WAN
público. Neste exemplo, nós escolheremos somente um endereço IP privado a ser traçado a
um único endereço IP público. 192.168.2.100 é inscrito na escala do IP privado começa o
campo.

Nota: Você pode entrar no intervalo de endereço IP começando de uma rede de área local
virtual (VLAN) para traçar um VLAN inteiro a um único endereço IP público ou um VLAN a
uma escala dos endereços IP públicos.

Etapa 5. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT começando da
escala de endereço IP de WAN fornecida por seu ISP. Você pode traçar um VLAN a um
único ou a um intervalo de endereço que seja fornecido pelo ISP. Neste exemplo, nós
estaremos incorporando um único endereço IP público a que o endereço IP privado trace.

Nota: Não inclua o endereço IP de WAN do roteador nesta escala.



Etapa 6. No campo de comprimento da escala, incorpore o número de endereços IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT à escala. O comprimento da escala não deve exceder o
número de endereços IP válidos. Para traçar um único endereço, incorpore 1. A escala é de
1-30.

Etapa 7. Selecione o tipo de serviço da lista de drop-down aplicar-se para o NAT estático.
Neste exemplo, nós estaremos usando o valor padrão do HTTP.

Etapa 8. Selecione a relação que você quer usar da lista de drop-down. Nós estaremos
escolhendo WAN como nossa relação.

Etapa 9. O clique aplica-se.



Etapa 10. (opcional) se você quer configurar ou adicionar um serviço novo, clica o botão do
Gerenciamento do serviço….

Etapa 11. (opcional) que a página do Gerenciamento do serviço abre. Na tabela do serviço,
clique o ícone positivo para adicionar um serviço novo ou para selecionar uma fileira e para
clicar a almofada e a pena para configurar o serviço existente. Os seguintes campos são:

•       Nome do aplicativo – Nome do serviço do aplicativo

•       Protocolo – Selecione o protocolo da camada 4 que o serviço usa da lista de drop-down.

•       Mova o tipo protocolo IP Start/ICMP – Entre nos números de porta reservados para este
serviço. A escala é de 1-65535.

•       Extremidade da porta – Último número da porta, reservado para este serviço. A escala é
de 1-65535.

O clique (opcional) de etapa 12 aplica-se para fazer suas mudanças.



Conclusão

Você deve agora com sucesso ter configurado o NAT e o NAT estático no RV160 e no
RV260.
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