
Configurando a política NAT no RV160 e no
RV260 
Objetivo

Este documento mostra-lhe como configurar a tradução de endereços da rede de política
(NAT) no RV160 e no RV260.

Introdução

O Network Address Translation (NAT) opera sobre um roteador e permite redes do IP
privado com endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT nonregistered de
conectar ao Internet. Um roteador atuaria como um agente entre a rede local e o Internet
(rede pública), assim que significa que o NAT traduz os endereços privados (rede interna)
em um único endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do público exclusivo
que represente o grupo de computador completo a qualquer coisa fora de sua rede. Isto
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. As ajudas
NAT igualmente conservam o uso dos endereços do IPv4 devido a um problema chave da
prostração do IPv4.

A política NAT permite que você identifique o endereço público para a tradução de
endereços especificando o endereço de rementente e destinatário em uma lista de acesso
extendida. Uma de muitas maneiras que a política NAT pode ser usada é traçar endereços
IP privados múltiplos aos endereços IP de WAN diferentes.

Neste documento, nós configuraremos a política NAT criando dois VLAN novos (VLAN2 e
VLAN10) e anexando os a dois endereços IP de WAN diferentes. Você pode especificar as
portas de origem e de destino. A política NAT permite que você crie regras flexíveis NAT
para usuários avançados. Compreenda por favor as capacidades da característica e de seu
caso do uso antes de configurar as regras. Os ajustes inválidos podem ser aceitados mas
não podem trabalhar. Para a maioria de usuários, recomenda-se usar pelo contrário a
transmissão ou o NAT estático da porta.

Para aprender como configurar o NAT e o NAT estático no RV160 e no RV260, clique aqui.

Dispositivos aplicáveis

•        RV160

•        RV260

Versão de software

•        1.0.0.13

Configuração de VLAN

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_NAT_and_Static_NAT_on_the_RV160_and_RV260.html


Etapa 1. O log na página de configuração da Web e navega a LAN > configurações de vlan.
Neste exemplo, nós estaremos criando o VLAN2 e o VLAN10. Cada um dos VLAN estará
em uma sub-rede diferente depois do formato de 172.16.x.x/24.

Etapa 2. Clique o ícone positivo para criar um VLAN novo.

Etapa 3. Dê entrada com o ID de VLAN (a escala é 1-4093) e um nome.

Etapa 4. Verifique a caixa de seleção permitida para permitir o Roteamento Inter-Vlan e o
Gerenciamento de dispositivos. Neste exemplo, nós somente estaremos permitindo o



Roteamento Inter-Vlan. Ter o Roteamento Inter-Vlan permitido é útil porque os
administradores de rede interna poderão alcançar remotamente seus dispositivos para
ajudar a pesquisar defeitos suas edições. Isto reduzirá a época de ter que constantemente
comutar VLAN a fim alcançar os dispositivos.

Etapa 5. Incorpore um endereço do IPv4 e a máscara de sub-rede. Neste exemplo, nós
estaremos incorporando 172.16.2.60/24.

Nota: O campo da máscara de sub-rede automóvel ajustará à máscara de sub-rede que
você incorporou ao/campo.

Etapa 6. No tipo DHCP para o IPv4, nós estaremos deixando-o como enfermos. Isto
desabilita o server do IPv4 DHCP no VLAN.

Passo 7. Na seção do endereço/comprimento de prefixo do IPv6, entre de um prefixo e um
comprimento de prefixo do IPv6. Nós estaremos usando o prefixo e o comprimento de



prefixo do IPv6 do padrão, fec0:1:: como o prefixo e os 64 como o comprimento de prefixo.

Nota: Neste exemplo, o resto das opções será mantido em configurações padrão.

Etapa 8. O clique aplica-se.

Nota: Se você quer criar mais VLAN, passe para trás a etapa 1 da seção de configuração de
VLAN. Para esta demonstração, nós criamos um outro VLAN. VLAN10 com um endereço do
IPv4 de 172.16.3.60/24 e um prefixo de endereço do IPv6 de fec0:2::/64.

Configuração de NAT da política

Etapa 1. Navegue ao Firewall > à política NAT.



Etapa 2. Clique o ícone positivo para adicionar uma regra nova da política NAT.

Etapa 3. Dê entrada com o nome para a regra nova da política NAT.



Etapa 4. A verificação permite de permitir a regra da política.

Etapa 5. No do campo da relação, selecione a relação da lista de drop-down de que o
tráfego está vindo. Neste exemplo, nós estaremos selecionando o VLAN1.



Etapa 6. No para conectar o campo, selecione onde da relação está saindo. Neste exemplo,
nós estaremos selecionando WAN como para conectar.

Nota: A tradução de endereço de rede dinâmica (DNAT) é um formulário aumentado do
NAT que envolve o roteador que traduz o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT mas não o número de porta. Esta aproximação dinâmica é usada traçando os endereços
de um grande número computadores internos a alguns endereços IP roteável. Para o
DNAT, você deve ajustar-se “para conectar” como alguns.

Passo 7. Na seção de endereço de origem, selecione alguns ou use um grupo IP novo para
criar um endereço novo. Selecione então uma opção da lista de drop-down traduzida do
endereço de origem. Nós estaremos selecionando alguns como nossos endereço de fonte
original e IP de WAN como o endereço IP público traduzido para nosso VLAN1.

Nota: Salte a etapa 11 se você selecionou o uso um o grupo IP novo.



Etapa 8. O clique aplica-se para adicionar a regra nova da política NAT.

Nota: Os campos do endereço de destino e do serviço são saidos como o padrão.

Etapa 9. Repita etapas 2-6 para o VLAN seguinte. Nós estaremos configurando o VLAN2
para ter um endereço IP de WAN diferente.



Etapa 10. Selecione alguns como o endereço de fonte original e use um grupo IP novo
como a opção traduzida do endereço de origem da lista de drop-down.

Etapa 11. Um indicador de grupo IP novo da criação aparecerá. Dê entrada com um nome
para o grupo IP MACILENTO.

Nota: Uma mensagem indicará “um grupo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT deve ter pelo menos um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
grupo.” Isto é configurado na próxima etapa.



Etapa 12. Clique o ícone positivo para adicionar um único IP, sub-rede do endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, ou intervalo de endereço IP. Para este exemplo, nós
estaremos selecionando o único IP da lista de drop-down porque nós queremos traduzir o
VLAN a um único endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

Etapa 13. Nos detalhes do endereço coloque, entre no segundo endereço IP de WAN que
você tem.

Etapa 14. APROVAÇÃO do clique para criar o grupo IP novo.



Etapa 15. O clique aplica-se para adicionar a regra nova da política NAT.

Nota: Se você tem mais VLAN a adicionar que exige o endereço IP de WAN novo, repita
etapas 9-15.

Etapa 16. O clique aplica-se para aplicar a configuração.



Conclusão

Você deve agora com sucesso ter configurado a política NAT. O tráfego que sai de cada um
dos VLAN deve aparecer como um endereço IP de WAN diferente. Este é um exemplo de
um caminho possível de configurar a política NAT.
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