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Packet Tracer - Configurare NAT-ului Static  

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Testați Accesul fără NAT 

Pasul2: Configurați NAT Static 

Partea 3: Testați Accesul cu NAT 

Scenariu 

În rețele configurate IPv4, clienții și serverele folosesc adresare privată. Înainte ca pachetele cu adresare 
privată să poată trece pe Internet, trebuie translatate la adresare publică. Serverelor care pot fi accesate din 
afara organizației le sunt de obicei atribuite atât o adresă IP statică privată cât și una publică. În această 
activitate, veți configura NAT static astfel încât dispozitivele exterioare pot accesa serverul interior și adresa 
lui publică. 

Part 1: Testați Accesul fără NAT 

Step 1: Încercați să vă conectați la Server1 folosind Modul Simulation. 

a. Din PC1 sau L1, încercați să vă conectați la pagina web Server1 la 172.16.16.1. Folosiți browser-ul web 
pentru a naviga la Serverul 1 la 172.16.16.1. Încercările ar trebui să eșueze. 

b. Din PC1, dați ping la interfața R1 S0/0/0. Ping ar trebui să se realizeze cu succes. 

Step 2: Vizualizați tabela de rutare R1 și running-config. 

a. Vizualizați configurarea curentă a lui R1. Observați că nu sunt comenzi cu referire la NAT. 

b. Verifiați dacă tabela de intrare conține intrări cu referire la adresele IP utilizate de PC1 și L1. 

c. Verificați dacă NAT nu este utilizat de R1. 

R1# show ip nat translations 
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Part 2: Configurați NAT Static 

Step 1: Configurați intrările NAT statice. 

Consultați Topologia. Creați o translatare de NAT static pentru a asocia adresa internă pentru Server1 cu cea 
externă. 

Step 2: Configurați interfețele. 

Configurați interfețele interne și externe corecte 

Part 3: Testați Accesul cu NAT 

Step 1: Verificați conectivitatea la pagina web de pe Server1. 

a. Deschideți prompt-ul de comandă pe PC1 sau L1, încercați să dați ping la adresa publică pentr Server1. 
Ping-urile ar trebui să se realizeze cu succes. 

b. Verificați că PC1 și L1 pot accesa pagina web de pe Server1. 

Step 2: Vizualizați translatările NAT. 

Folosiți următoarele comenzi pentru a verifica configurarea statică NAT: 

show running-config 

show ip nat translations 

show ip nat statistics 

 


