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Introduction

Este documento descreve como configurar e habilitar o serviço da Web Bridge no Cisco Meeting
Server (CMS) versão 3.0.

Contribuído por Jefferson Madriz e Octavio Miralrio, engenheiros do Cisco TAC.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Domain Name System (DNS)●

configuração geral de CMS●

Solicitação de assinatura de certificado (CSR)●

Cliente Secure Shell (SSH)●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

CMS versão 3.0 ●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico.All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration.Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de
qualquer comando.

Configurar

Etapa 1. Atribua a interface ao Web Bridge. 



Nota: A configuração do Web Bridge 3 e Call Bridge to Web Bridge (c2w), usa os arquivos
de certificado de cadeia completa e não o arquivo de certificado do servidor como nas
convenções anteriores do Cisco Meeting Server.

Acesso à CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) do CMS com o
cliente SSH de preferência.

1.

Configure o Web Bridge 3 para ouvir na interface a e na porta 443. Execute o próximo
comando:

2.

webbridge3 https listen a:443

Configure o serviço Web Bridge 3 com a chave de certificado e o arquivo de certificado de
cadeia completa gerados. Execute o próximo comando:

3.

webbridge3 https certs singleCert.key mxcbundle.crt

O Web Bridge 3 suporta o redirecionamento HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure),
se desejado. Para ativá-lo, execute o próximo comando:

4.

webbridge3 http-redirect enable

Etapa 2. Configuração da conexão c2w.

Configure a conexão Call Bridge to Web Bridge 3 (c2w) para ouvir na Interface a e na porta
999.

1.

webbridge3 c2w listen a:9999

Configure a interface c2w para usar o certificado do servidor, a chave privada e o arquivo de
certificado de cadeia completa gerados.

2.

webbridge3 c2w certs singleCert.key mxcbundle.pem

Configure a interface c2w para confiar no certificado Call Bridge, use o arquivo de certificado
de cadeia completa gerado.

3.

webbridge3 c2w trust mxcbundle.pem

Ative o serviço Web Bridge 34.

webbridge3 enable

Confirme se a saída são mensagens SUCCESS, como mostrado na imagem:5.

Etapa 3. Defina o Web Bridge 3 na Call Bridge.



A Call Bridge deve ser instruída sobre onde se conectar ao Web Bridge e como verificar o
certificado apresentado pela interface c2w. Isso exige a configuração do MMP (Mainboard
Management Processor) e da API (Application Programing Interface, Interface de programação de
aplicativos).

Configure o Call Bridge para confiar na interface c2w do Web Bridge 3, use o arquivo de
certificado de cadeia completo atribuído à interface c2w do Web Bridge 3.

1.

callbridge trust c2w mxcbundle.pem

Crie um objeto API em /api/v1/webBridges. 2.
Efetue login na interface do Administrador da Web do Meeting Server e selecione
Configuration > API:

3.

Use a caixa de entrada Filtro, digite webBridges para filtrar a exibição de lista, como
mostrado na imagem:

4.

Selecione a área próxima a webBridges.5.
Selecione Criar novo para criar um novo objeto WebBridge.6.

Insira o campo url, use o formato c2w://:9999 com o valor FQDN usado no certificado CMS,
como mostrado na imagem:

7.



Na interface do Web Admin, selecione Configuration > General.8.
Na configuração URI do Web Bridge, configure o URL HTTPS para o seu Servidor de
Reunião.

9.



Selecione Submit para salvar as alterações.10.

Verificar

Abra uma sessão SSH para o CMS.1.
Execute o comando webbridge3 para exibir a configuração.2.

Na interface do Web Admin, selecione Status > Geral e valide se não há alarmes em
Condições de falha.

3.
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