
Configurar o Network Address Translation (NAT)
linear na série do VPN Router RV320 e RV325 

Objetivo
 

O NAT linear é o processo esse mapas um endereço IP privado interno a um endereço IP
público externo. Isto ajuda a proteger os endereços IP privados de todo o ataque malicioso
ou descoberta enquanto os endereços IP privados são mantidos hidden. No Roteadores do
RV32x Series VPN, você pode traçar um único endereço IP privado (endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT LAN) a um único endereço IP público (endereço IP de
WAN), ou uma escala dos endereços IP privados a uma escala dos endereços IP públicos.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar um a um NAT no Roteadores do
RV32x Series VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Configuração de NAT linear
 
Permita o NAT
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação > NAT linear. A
página linear NAT abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo linear NAT para permitir
o NAT linear.
 



  
Adicionar o NAT linear
 

Etapa 1. O clique adiciona para adicionar uma entrada nova.
 

 
Etapa 2. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT começando da
escala de endereço IP privado que você quer traçar aos endereços IP públicos na escala
privada começa o campo.
 

 
Nota: Seja cuidadoso quando você incorpora um endereço IP privado porque você não pode
usar o endereço IP de gerenciamento do roteador. O endereço IP de gerenciamento é
usado para conectar diretamente com o dispositivo.
 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT começando da



escala de endereço IP público que o provedor de serviço do Internet (ISP) o fornece na 
escala pública começa o campo.
 
Nota: Seja cuidadoso incorporar o endereço IP público de modo que não inclua o endereço
IP de WAN do roteador.
 
Etapa 4. Incorpore o comprimento da escala ao campo de comprimento da escala, isto
conta o número de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para traçar. O
comprimento do intervalo máximo é 256.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Edite o NAT linear
 

Etapa1. Para editar todo o campo, verifique a caixa de verificação ao lado do NAT linear
específico para selecionar a entrada.
 

 
Etapa 2. O clique edita.
 

 
Etapa 3. Mude os campos necessários para editar o NAT linear específico.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.



Supressão NAT linear
 

 
Etapa1. Para suprimir de todo o NAT linear, verifique a caixa de verificação ao lado do NAT
linear específico para selecionar a entrada.
 
Etapa 2. Supressão do clique.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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