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Introdução

Este documento descreve as regras de Roteamento IP em Acano ou Cisco que encontra server
do server (CMS). Os server de Acano ou CMS podem ter as interfaces múltiplas configuradas,
cada um com seu próprio gateway padrão.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Componentes CMS:  WebBridge (WB)Traversal usando relés em torno do server NAT
(VOLTA)CallBridge (CB)

●

Roteamento IP básico●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em Cisco que encontra o server na versão 2.3.x.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de fundo



A única limitação aqui é que as relações diferentes na necessidade do 4-port Switch de estar em
sub-redes diferentes como de outra maneira você podem terminar acima com questões de
roteamento em sua instalação. Como uma exceção ao esse, os server do hardware X que têm
uma relação ADMIN são permitidos ter esta relação ADMIN na mesma sub-rede como uma das
outras relações (A/B/C/D) como descrito no CMS instale o guia e mostra nesta nota.

Nota: Nenhuma duas relações de Cisco que encontram o server não devem ser postas na
mesma sub-rede. A única exceção é que a relação ADMIN de um server físico das X-séries
de Acano pode estar na mesma sub-rede como uma das outras relações (à D) e é
provavelmente uma distribuição comum.

Você pode ser executado em uma situação onde você precise de conhecer a lógica do
roteamento quando você receberia pedidos do emperramento em seu componente de servidor da
VOLTA por exemplo verificar de que relação a resposta é mandada.

Que Roteamento IP ordena se aplica em server Acano/CMS?

A lógica de Roteamento IP depende sobre se a conexão é User Datagram Protocol (UDP) ou
Transmission Control Protocol (TCP) na natureza.
No caso do TCP, se é uma nova conexão ou uma resposta a um de entrada, você pode encontrar
que a lógica de Roteamento IP é aplicável a seu caso com o uso do fluxograma na imagem.

Resposta da conexão TCP de entrada

O server Acano/CMS responde para uma conexão TCP de entrada na relação própria em que o
pedido é recebido (porque há já uma conexão de TCP).

Conexão de TCP de partida ou alguns pacotes de UDP de partida

Para ambas as encenações, estas regras de Roteamento IP são seguidas conforme este
fluxograma (assim como a primeira etapa para respostas da conexão TCP de entrada).

Nota: A lógica aplica-se à criação de pacotes de UDP de partida novos ou àquelas
mandadas em resposta aos pacotes recebidos.

https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/Installation/Cisco-Meeting-Server-2-0-Installation-Guide-for-Virtualized-Deployments.pdf
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