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Configurar a tradução de endereço de porta
(PAT) na série do VPN Router RV320 e RV325 
Objetivo
 

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar a tradução de endereço de porta
(PAT) no Roteadores do RV32x Series VPN.
  

Introdução
 

A PANCADINHA é uma extensão do Network Address Translation (NAT). O NAT é o
processo usado para converter endereços IP privados aos endereços IP públicos. Ajuda a
proteger os endereços IP privados de todos os ataques maliciosos ou descoberta enquanto
os endereços IP privados são mantidos hidden. Permite que os dispositivos múltiplos da
rede de área local (LAN) compartilhem do mesmo IP do público mas de números de porta
diferentes. Isto protege o IPs privado assim como distingue cada dispositivo do outro.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV320 Dual VPN Router MACILENTO
VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

v1.1.0.09
  

Configuração da PANCADINHA
 

Etapa 1.Log dentro ao utilitário de configuração da Web para escolher a instalação > a
tradução de endereço de porta.
 



 
A página da tradução de endereço de porta abre:
 



  
Adicionando a PANCADINHA
 

Etapa 1. O clique adiciona para adicionar um serviço. Este serviço é o protocolo que é
usado para traçar o endereço IP privado com o endereço IP público. 
 

 
Uma fileira nova é adicionada na tabela de tradução de endereço de porta:
 

 
Etapa 2. Escolha o serviço desejado da lista de drop-down do serviço. Este é o serviço em
que a PANCADINHA é executada para converter os endereços IP privados em endereços
IP públicos.
 



 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do dispositivo ou
de um Domain Name que tenha o serviço particular no campo do nome ou do endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Este é o endereço IP de origem em que a
PANCADINHA é executada. 
 

 
Nota: Se você quer adicionar um serviço novo, refira a seção de gerenciamento do serviço.
 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação de status para permitir o serviço. Se você não
verifica o estado, o serviço parece inativo.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Edite a PANCADINHA
 

Etapa1. Se você quer mudar quaisquer ajustes da tradução de endereço de porta, verifique
a caixa de verificação ao lado do serviço apropriado para selecioná-lo.
 



 
Etapa 2. Clique editam e mudam o ajuste necessário.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

PANCADINHA da supressão
 

Etapa1. Se você quer suprimir de qualquer tradução de endereço de porta específica,
verifique a caixa de verificação ao lado do serviço apropriado para selecioná-lo.
 

 
Etapa 2. Supressão do clique.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Gerenciamento de serviço
 

Se você não obtém nenhum serviço específico sob a lista de drop-down do serviço, você
tem que adicionar o serviço desejado. Você pode mesmo mudar a lista do serviço ou
suprimir de todo o serviço específico da lista baseada em sua necessidade.
 
Etapa 1. Gerenciamento do serviço do clique. O indicador da tabela do Gerenciamento do
serviço abre:
 



 
  

Adicionar um serviço
 

Etapa 1. O clique adiciona para adicionar um serviço. Você pode adicionar acima a 30
serviços.
 

 
Uma fileira nova é adicionada:
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Etapa 2. Dê entrada com o nome desejado para o serviço no campo de nome do serviço.
 

 
Etapa 3. Escolha o protocolo desejado da lista de drop-down do protocolo. Este protocolo é
o protocolo de camada de transporte que ajuda a converter os endereços IP privados aos
endereços IP públicos.
 

 
TCP - O Transmission Control Protocol (TCP) é um protocolo de internet orientado conexão
que seja usado para fornecer transferência de dados segura, pedida.
UDP - O User Datagram Protocol (UDP) é um protocolo de internet sem conexão que seja
usado para fornecer transferência de dados rápida, mas NON-seguro e desorganizado.
IPv6 - A versão 6 do protocolo de internet (IPv6) é a versão a mais nova do protocolo de
internet que pode ser usada para acomodar muitos usuários com IP.
 

Etapa 4. Entre em um número de porta que você queira usar como uma porta externa no
campo de porta externa. O número de porta externa é usado para estabelecer a conexão
entre o dispositivo de usuário final da rede pública externo e o dispositivo da PANCADINHA.
 



 
Etapa 5. Entre em um número de porta que você queira usar como uma porta interna no
campo de porta interna. A porta interna é usada para estabelecer uma conexão entre o
dispositivo da PANCADINHA e o dispositivo da rede privada.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Edite o Gerenciamento do serviço
 

Etapa1. Se você quer mudar qualquer ajuste para um serviço específico, verifique a caixa
de verificação ao lado do serviço apropriado para selecionar o serviço apropriado.
 

 
Nota: Você pode editar somente o serviço recém-criado. Você não pode editar um serviço
existente.
 
Etapa 2. Clique editam e mudam o ajuste.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Gerenciamento do serviço da supressão
 



 
Etapa1. Se você quer suprimir de algum serviço específico, verifique a caixa de verificação
ao lado do serviço apropriado para selecionar o serviço apropriado.
 
Nota: Você pode suprimir do único serviço recém-criado. Você não pode suprimir de um
serviço existente.
 
Etapa 2. Supressão do clique.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Conclusão
 

Você agora configurou com sucesso a PANCADINHA no Roteadores do RV32x Series VPN.
 


	Configurar a tradução de endereço de porta (PAT) na série do VPN Router RV320 e RV325
	Objetivo
	Introdução
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configuração da PANCADINHA
	Adicionando a PANCADINHA
	Edite a PANCADINHA
	PANCADINHA da supressão
	Gerenciamento de serviço
	Adicionar um serviço
	Edite o Gerenciamento do serviço
	Gerenciamento do serviço da supressão


	Conclusão


