
Configuração linear das regras do Network
Address Translation (NAT) em RV120W e em
RV220W 

Objetivo
 

O NAT linear é uma maneira de fazer sistemas atrás de um Firewall configurado com
endereços IP privados para parecer ter endereços IP públicos. Nas situações onde o
provedor de serviço do Internet (ISP) fornece somente um endereço IP público a um
subscritor em um momento e se o subscritor gostaria de enviar e receber pacotes nas
máquinas múltiplas que têm endereços IP privados, o NAT linear é útil e faz com que os IP
address privados apareçam como IP address públicos. Desta maneira cada máquina pode
ficar conectada ao Internet e não tem que ter addrss IP do público próprio. O NAT linear
pode trabalhar com escalas IP para que as redes ou os anfitriões produzam o mesmo
resultado.
 
O objetivo deste documento é configurar o NAT linear no RV120W e no RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Adicionar/edite/configuração linear regra da supressão NAT
 
Adicionar uma regra NAT
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha ajustes do Firewall > do
avanço > NAT linear. A página linear NAT abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona. Adicionar/edita o indicador linear da configuração de NAT 
aparece:
 



 
Etapa 3. Incorpore o primeiro endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da
escala de endereço IP privado à escala privada começam o campo.
 
Etapa 4. Incorpore o primeiro endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da
escala de endereço IP público à escala pública começam o campo.
 
Etapa 5. Incorpore o comprimento da escala para traçar um a um endereços privados ao
endereço público até a escala dada. O comprimento da escala é um valor numérico que
possa ser escala entre 1 a 254.
 
Etapa 6. Escolha um serviço da lista de drop-down do serviço que é controlada pela regra
do Firewall que deve ser adicionada.
 
Nota: Se o serviço não está já na lista, o clique configura serviços para criar seu próprio
serviço.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Edite uma regra NAT
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha ajustes do Firewall > do
avanço > NAT linear. A página linear NAT abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada que você deseja editar.
 



 
Etapa 3. O clique edita e adicionar/edita a janela de configuração linear aparece:
 

 
Etapa 4. Incorpore o primeiro endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da
escala de endereço IP privado à escala privada começam o campo.
 
Etapa 5. Incorpore o primeiro endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da
escala de endereço IP público à escala pública começam o campo.
 
Etapa 6. Incorpore o comprimento da escala para traçar um a um endereços privados ao
endereço público até a escala dada. O comprimento da escala é um valor numérico que
possa ser escala entre 1 a 254.
 
Etapa 7. Escolha um serviço da lista de drop-down do serviço que é controlada pela regra
do Firewall que deve ser adicionada.
 
Nota: Se o serviço não está já na lista, o clique configura serviços para criar seu próprio
serviço.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Suprima de uma regra NAT
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha ajustes do Firewall > do
avanço > NAT linear. A página linear NAT abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada que você deseja suprimir.
 

 
Etapa 3. A supressão do clique e a regra NAT são suprimidas.
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