
Network Address Translation (NAT) linear no
Roteadores RV130 e RV130W VPN 

Para uma exibição video como configurar o NAT linear, visita https://youtu.be/azt7b8hMXHs
  
Objetivo
 

O Network Address Translation (NAT) linear traça endereços IP locais atrás de seu Firewall
aos endereços IP globais. Permitindo os sistemas configurados com endereços IP privados
atrás de um Firewall para parecer ter endereços IP públicos, podem tornar-se visíveis às
redes externas e disponíveis para conexões de entrada.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar o NAT linear no roteador RV130 e
RV130W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV130
 
• RV130W
  

Versão de software
 

• v1.0.1.3
  

Crie o NAT linear
 
Adicionando uma regra linear nova NAT
 

Etapa 1. O log no utilitário de configuração da Web e escolhe o Firewall > NAT linear. A
página linear NAT abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para adicionar uma regra linear nova NAT.
 

 
Etapa 3. Na escala privada comece o campo, incorporam o endereço IP de Um ou Mais

https://youtu.be/azt7b8hMXHs


Servidores Cisco ICM NT começando do intervalo de endereço IP (LAN) privado que você
quer estar disponível às redes públicas.
 

 
Nota: Nota: O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN do roteador não
deve ser incluído na escala que você especifica.
 
Etapa 4. Na escala pública comece o campo, incorporam o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT começando do intervalo de endereço IP (MACILENTO) público.
Este endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é fornecido geralmente por seu
provedor de serviço da Internet. O primeiro endereço IP público que você incorpora será
combinado com o primeiro endereço IP privado você incorporou, o segundo endereço IP
público será emparelhado com o segundo endereço IP privado, e assim por diante.
 

 
Nota: O endereço IP de WAN do roteador não deve ser incluído na escala que você
especifica.
 
Etapa 5. No campo de comprimento da escala, incorpore o número de endereços IP
públicos que devem ser traçados aos endereços privados, dados as escalas privadas e
públicas do começo incorporadas previamente. O comprimento da escala não pode exceder
o número de endereços IP válidos. Para traçar um único endereço, incorpore “1".
 

 
Etapa 6. Na lista de drop-down do serviço, escolha que serviço será aceitado pelo endereço
do IP privado (LAN) quando o tráfego é enviado ao endereço IP público correspondente.
 



 
Nota: Se você quer mudar os serviços disponíveis neste campo, clique o botão dos 
serviços configurar para abrir a página do Gerenciamento do serviço. Para mais informação,
refira o Gerenciamento do serviço do artigo no RV130 e no RV130W.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar sua configuração para sua regra linear NAT.
 

 
Nota: Um máximo de dez ordena pode ser feito.
  

Edição/suprimindo de uma regra linear NAT
 

Etapa1. Verifique a caixa de verificação que corresponde às regras que desejadas você
quer editar ou suprimir.
 

 
Etapa 2. Se você quer editar as regras selecionadas, o clique edita. Se você quer suprimir
das regras selecionadas, clique a supressão. Se você clica a supressão, salte a etapa 4.
 

 
Nota: A supressão de clique fará com que um aviso apareça dizendo que você deve clicar 
para salvar para salvar suas mudanças.
 
Etapa 3. Se você clicou edite, os campos das regras que você selecionou se tornará

ukp.aspx?vw=1&articleid=5005


disponível. Faça todas as alterações necessárias.
 

 
Etapa 4. Clique a salvaguarda para aplicar suas mudanças ou para suprimir das regras
especificadas.
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