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Verificarea NAT 

Obiective 

Configurati, verificati si analizati NAT-ul static, NAT-ul dinamic si NAT cu overloading 

Scenariu. 

Translația adresei de rețea nu este inclusă momentam în topologia rețelei companiei. A fost decis de a configura 
anumite dispozitive pentru a folosi servicii NAT pentru a se conecta la un server de mail. 

Înainte de a implementa NAT live pe rețea, îl faceți prototip folosind un program de simulare de rețea. 

Resurse 

 Software-ul Packet Tracer 

 Software de procesare sau prezentare a cuvintelor 

Instrucțiuni 

Step 1: Creați o topologie de rețea foarte mică, folosind Packet Tracer, incluzând cel puțin: 

a. Două routere 1941 interconectate 

b. Două switchuri LAN, unul pentru fiecare router 

c. Un server de mail conectat la LAN pe un router 

d. Un PC sau laptop, conectate la LAN-ul de pe celălalt router  

Step 2: Adresați topologia. 

a. Folosiți adresarea privată pentru toate rețelele, hosturile și echipamentele. 

b. Adresarea DHCP a calculatorului sau laptopului este opțională. 

c. Adresarea statică a serverului de mail este obligatorie. 

Step 3: Configurați un protocol de rutare pentru rețea. 

Step 4: Validați conectivitatea întregii rețele fără servicii NAT. 

a. Dați ping de la un capăt al tehnologiei pentru a vă asigura că rețeaua funcționează în totalitate. 

b. Depanați și corectați orice probleme care împiedică întreaga conectivitate a rețelei. 

Step 5: Configurați serviciile NAT pe orice router de pe calculator sau laptop la serverul de 

mail. 

Step 6: Produce output validand operatiile NAT in reteaua simulata. 

a. Folosiți comenzile show ip nat statistics, show access-lists și show ip nat translations pentru a 
aduna informații despre funcționarea NAT pe un router. 

b. Copiați sau salvați screenshot-urile topologiei și informațiile rezultatului într-un document de procesare 
sau prezentare a cuvintelor.  

Step 7: Explicați design-ul și output=ul NAT unui alt grup sau în clasă. 


