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Introdução

Este original descreve as etapas configurational para o Firewall ASA em um desenvolvimento de
Expressway com o NIC dual permitido para o fluxo de WebRTC.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento de Firewall de Cisco ASA (ferramenta de segurança adaptável de Cisco)●

Conhecimento administrativo de server de Expressway●

Conhecimento administrativo de CMS (Cisco que encontra o server)●

Compreensão do aplicativo CMS WebRTC de Cisco●

Tradução de Endereço de Rede (NAT)●

Passagem usando retransmissões em torno do NAT (TURN)●

Componentes Utilizados

Este documento não está restrito a versões específicas de software e hardware, no entanto, os
requisitos mínimos de versão de software devem ser atendidos.

Servidor Expressway●

Server CMS●

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 Apoio

O suporte de proxy de WebRTC foi adicionado a Expressway da versão X8.9.2, que permite
usuários dos fora-locais de consultar a Cisco que encontra a ponte da Web do server. 

Os clientes externos e os convidados podem controlar ou juntar-se a coSpaces CMS sem a
necessidade de todo o software a não ser um web browser apoiado. A lista de navegadores
suportados pode ser encontrada aqui. 

O server de Expressway-e pode ser configurado com escolhe, ou interfaces de rede duplas
(consequentemente tendo um par de internamente e o externo-revestimento NIC). Nas versões
mais adiantadas de Expressway, ter um NIC dual com NAT estático não era um requisito
imperativo. Quando a característica de WebRTC sobre Expressway foi levantada, começou exigir
um NAT estático ser configurado, mesmo na encenação do NIC dual permitido no server de
Expressway-e. A versão de software X12.5.3 de Expressway é planejada conter um rework da
lógica do código, que remove esta exigência em quase todas as encenações
configurational. Refira a requisição de aprimoramento CSCve37570 para mais informação.

Nota: Quando Expressway-e na configuração do NIC dual com NAT estático está usado
como o server da VOLTA para o tráfego de WebRTC, e o único trajeto dos media de
funcionamento é o candidato do relé no CMS e no cliente de WebRTC, o server da VOLTA
está enviando pacotes RTP fisicamente para fora a seu próprio IP address do NAT estático.
É por isso a reflexão NAT deve ser configurada no firewall externo. 

Cuidado: O desenvolvimento do conjunto de Expressway-e com os server múltiplos da
VOLTA ativados atrás do mesmo NAT continua a exigir a reflexão NAT ser configurado. 

Nota Técnica

Se você gostaria de aprender mais sobre o GELO, DE GIRAR e ATURDIR processos, olhe por
favor o GELO/VOLTA da apresentação da vida de Cisco/ATURDIR o curso - BRKCOL-2986

Esta sessão fornece o fundo técnico e as introspecções em Traversal usando o relé NAT
(VOLTA) e o estabelecimento interativo da Conectividade (GELO). Explica como estes são
usados no portfólio da Colaboração com alguma atenção extra no exemplo do uso no móbil e no
Acesso remoto (MRA). Participantes nesta sessão aprendida porque a VOLTA é precisada e
como o GELO encontra o trajeto ótimo dos media. Pesquisar defeitos a orientação foi discutida, e
as ferramentas da utilidade disponíveis junto com melhores prática foram demonstradas.

Configurar

Este capítulo esboça os passos requerido para configurar a reflexão NAT no Firewall ASA na
encenação do server de Expressway-e com NIC dual permitido. O tráfego de retorno que volta do
Firewall a Expressway (depois que reflexão) tem como o endereço de origem o endereço IP

/content/37/4/en/what-versions-of-browsers-and-devices-do-we-support-for-cisco-meeting-app-for-webrtc-version-110-cisco-meeting-server-version-23x.html?highlight=browser#content
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve37570
https://www.ciscolive.com/global/on-demand-library.html?search=ICE#/session/1532112868751001tKFF
https://www.ciscolive.com/global/on-demand-library.html?search=ICE#/session/1532112868751001tKFF


público do server, de onde o pedido veio (para combinar as permissões da VOLTA). 

Nota: Os Firewall mistrust tipicamente os pacotes que têm o mesmo IP address da fonte e
do destino. Você deve configurar seu firewall externo para permitir a reflexão NAT para o IP
address público do Expressway-e.

Diagrama de Rede

Esta imagem fornece um exemplo de um fluxo do general WebRTC, na encenação de
Expressway o NIC dual permitido:

Esta imagem fornece um exemplo das conexões flui e as portas exigidas para ela proxy da Web
para CMS WebRTC:
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