
Ajustes da tradução de endereços da rede
avançada (NAT) em dispositivos da segurança
integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

O Network Address Translation (NAT) traduz um endereço IP privado na rede de área local
(LAN) a um endereço IP público. Traduz então um IP address público a um IP address da
LAN privada. As regras avançadas NAT podem identificar os endereços e as portas
baseados em endereços de rementente e destinatário. Este artigo explica como configurar
ajustes avançados NAT em dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Versão de software
 

• 1.1.14
  

Ajustes avançados NAT
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha o Firewall > o NAT >
avançou o NAT. A página avançada NAT abre:
 

 
Etapa 2. Na tabela avançada das regras NAT, o clique adiciona para adicionar uma regra
avançada nova NAT. A regra avançada NAT - Adicionar/edite o indicador aparece.
 



 
Etapa 3. No campo de nome, dê entrada com um nome para a regra.
 
Etapa 4. No campo da possibilidade, clique um dos seguintes botões de rádio:
 

• Em — Esta opção cria a regra e permite-a.
 
• Fora de — Esta opção cria a regra mas não a permite.
 

Etapa 5. No da lista de drop-down, escolha uma interface WAN ou um VLAN como uma
fonte de tráfego para que os endereços e move é traduzida. Algum traduz os endereços e
as portas baseados em toda a fonte.
 
Etapa 6. No à lista de drop-down, escolha uma interface WAN ou um VLAN como um
destino para o tráfego para que os endereços e move é traduzido. Algum traduz os
endereços e as portas baseados em todo o destino.
 
Nota: Se o endereço de destino original e o endereço de destino traduzido são diferentes,
você deve escolher alguns porque o VLAN ou a interface WAN exata do endereço de
destino traduzido não são sabidos.
 
Etapa 7. Da lista de drop-down do endereço de fonte original, escolha o endereço de fonte
original que deve ser traduzida. Você pode escolher uma configuração existente ou criar sua
própria configuração. Para criar um endereço novo, refira a subseção, criam um endereço
novo.
 
Etapa 8. Da lista de drop-down do endereço de destino original, escolha o endereço de
destino original que deve ser traduzida. Você pode escolher uma configuração existente ou
criar sua própria configuração. Para criar um endereço novo, refira a subseção, criam um
endereço novo.
 
Etapa 9. Da lista de drop-down dos serviços do original, escolha o objeto original do serviço
que deve ser traduzida. Você pode escolher um serviço existente que esteja disponível ou
criar seu próprio serviço. Para saber criar um serviço novo, refira a subseção, criam um



serviço novo.
 
Etapa 10. Da lista de drop-down traduzida do endereço de origem, escolha o endereço a
que o endereço de fonte original traduz. Você pode escolher uma configuração existente ou
criar sua própria configuração. Para criar um endereço novo, refira a subseção, criam um
endereço novo.
 
Etapa 11. Da lista de drop-down traduzida do endereço de destino, escolha o endereço a
que o endereço de destino original traduz. Você pode escolher uma configuração existente
ou criar sua própria configuração. Para criar um endereço novo, refira a subseção, criam um
endereço novo.
 
Etapa 12. Da lista de drop-down traduzida dos serviços, escolha o objeto do serviço a que o
objeto original do serviço traduz. Você pode escolher um serviço existente que esteja
disponível ou criar seu próprio serviço. Para criar um serviço novo, refira a subseção, criam
um serviço novo.
 
Etapa 13. Clique em OK. A página avançada NAT reabre:
 

 
Etapa 14. Click Save.
  

Crie o endereço novo
 



 
 
Etapa 1. Para criar sua própria escala de endereço, escolha criam um endereço novo da 
lista de drop-down e o indicador do endereço/serviço aparece.
 

 
Etapa 2. Dê entrada com o nome para o objeto do endereço no campo de nome.
 
Etapa 3. Escolha o tipo de endereço e incorpore a informação correspondente
 

• Host — Incorpore o IP address do host ao campo do IP address, que define um host
único por seu IP address.
 
• Escala — Incorpore o IP address começando ao campo começando do IP address e o
endereço do término no campo do IP address do término. Define uma escala dos IP
address.
 
• Rede — Incorpore o IP address da sub-rede ao campo do IP address e a máscara de
sub-rede no campo do netmask. Com um endereço e uma máscara de rede, um grupo
inteiro de endereços pode ser definido ao mesmo tempo.
 



Etapa 4. APROVAÇÃO do clique para salvar a configuração. A regra avançada NAT -
Adicionar/edite o indicador reaparece.
  

Crie o serviço novo
 

 
Etapa 1. Para criar um serviço novo, escolha criam um serviço novo da lista de drop-down
dos serviços do original. O indicador do endereço/serviço aparece.
 

 
Etapa 2. Dê entrada com o nome do serviço no campo de nome.
 
Etapa 3. Escolha o protocolo da gota-para baixo do protocolo
 

• TCP — Inscreva o número de porta começando no começo do intervalo de porta e o
número de porta do término no campo da extremidade de intervalo de porta. O
Transmission Control Protocol (TCP) é um protocolo de transporte no TCP/IP que se
assegura de que a mensagem esteja enviada exatamente.
 
• UDP — Inscreva o número de porta começando no campo do começo do intervalo de



porta e o número de porta do término no campo da extremidade de intervalo de porta. O
User Datagram Protocol (UDP) é um protocolo dentro do conjunto de protocolos TCP/IP
que está usado no lugar do TCP quando uma entrega confiável não é exigida.
 
• ambos (TCP/UDP) — Inscreva o número de porta começando no campo do começo do
intervalo de porta e o número de porta do término no campo da extremidade de intervalo
de porta. Usa o TCP e o UDP.
 

Etapa 4. APROVAÇÃO do clique para salvar a configuração. A regra avançada NAT -
Adicionar/edite o indicador reaparece.
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