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Configurar a tradução de endereço da rede
estática (NAT) no roteador do RV34x Series 

Objetivo
 

A tradução de endereço da rede estática (NAT) é usada para conservar endereços IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Permite que as redes do IP privado com endereços
IP não registrados conectem ao Internet. O NAT traduz (não globalmente -) os endereços
originais privados na rede interna em endereços legais antes que estejam enviados a uma
outra rede. Os locais que já têm endereços IP registrados para clientes em uma rede interna
podem querer esconder aqueles endereços do Internet de modo que os hacker não possam
diretamente atacar clientes. Com endereços de cliente hidden, um grau de segurança é
estabelecido. 
 
Com tradução dinâmica NAT e de endereço público (PANCADINHA), cada host usa um
endereço ou uma porta diferente para cada tradução subsequente. Porque o endereço
traçado é o mesmo para cada conexão consecutiva com o NAT estático, e uma regra de
tradução persistente existe, o NAT estático permite que os anfitriões na rede de destino
iniciem o tráfego a um host traduzido
 
Este documento aponta mostrar-lhe como configurar o NAT estático no roteador do RV34x
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.11
  

Configurar o NAT estático
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha o Firewall > o NAT
estático.
 



 
Etapa 2. Na tabela do NAT estático, o clique adiciona para criar uma entrada nova.
 

 
Etapa 3. Na escala do IP privado comece o campo, incorporam o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT começando do intervalo de endereço IP a ser traçado à
escala pública.
 
Nota: Para este exemplo, 192.168.2.100 é usado.
 

 
Etapa 4. No público a escala IP que começa o campo, incorpore o intervalo de endereço IP
começando fornecido pelo provedor de serviço do Internet (ISP).
 
Nota: Para este exemplo, 182.132.7.128 é usado.
 

 
Etapa 5. Incorpore o número de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT a
ser traçados ao endereço IP público no campo de comprimento da escala.
 
Nota: O comprimento da escala não deve exceder o número de endereços IP válidos. Para
este exemplo, 7 é usado.
 



 
Etapa 6. Da lista de drop-down IP dos serviços, escolha o tipo de serviço ou o protocolo
aplicar-se ao NAT estático.
 
Nota: Para este exemplo, todo o tráfego é escolhido.
 

 
Passo 7. Da lista de drop-down das relações, escolha uma fonte ou uma porta traçar o NAT
estático.
 
Nota: Escolha a porta aonde o serviço de Internet está entrando. Para este exemplo, o
WAN1 é escolhido.
 



 
Etapa 8. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
 

 
Etapa 9. (opcional) para adicionar protocolos aos ajustes do Gerenciamento do serviço,
clica aqui. 
 
Etapa 10. (opcional) para salvar a configuração ao arquivo de configuração de inicialização,

vai à página de configuração da cópia/salvaguarda ou clica o ícone na parcela
superior da página.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado o NAT estático no roteador do RV34x Series.
 

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5532
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