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Introduction

Este documento descreve como configurar um Cluster da Call Bridge (CB) no Cisco Meeting
Server (CMS) passo a passo.

Contribuído por Amadeus Ubaldo e Octavio Miralrio, engenheiros do Cisco TAC.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

configuração geral de CMS●

Cliente Secure Shell (SSH).●

Cliente Secure File Transfer Protocol (SFTP)●

Cluster do Banco de Dados do CMS, você pode verificar o exemplo de configuração do
cluster do Banco de Dados

●

Componentes Utilizados

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

CMS versão 3.0●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. 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

Configurações

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216014-how-to-configure-a-database-cluster-of-c.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/conferencing/meeting-server-1000/216014-how-to-configure-a-database-cluster-of-c.html


Etapa 1. Entre na Interface Webadmin do CMS.

Etapa 2. Navegue até Configuration > Cluster. 

Note: Lembre-se de que este menu só será exibido se o cluster de banco de dados já
estiver criado.

Etapa 3. Na seção exibida, insira um nome exclusivo para o Callbridge e envie a alteração.

Note: O nome configurado não deve conter espaços; caso contrário, o processo de cluster
falhará.

Note: A taxa de bits do link de peer e os parâmetros de limite de participantes são opcionais
e você pode deixá-los em branco.

Etapa 4. Repita as etapas 1 a 3 para que todos os servidores CMS com serviço Callbridge façam
parte do cluster Callbridge.

Etapa 5. Navegue até Configuration > Cluster.

Etapa 6. Na tabela Clustered Call Bridges, insira o nome exclusivo de cada parte da Call Bridge
do cluster.

Passo 7. Insira o endereço IP da Call Bridge correspondente no campo Address.

Note: O endereço IP de cada callbridge deve ser o endereço IP do webadmin com a porta
do webadmin, caso não seja o padrão 443.

Etapa 8. O campo Domínio SIP de link de peer pode estar em branco, desde que não haja
dispositivos de controle de chamada entre suas Call Bridges. Se você especificar um Domínio SIP
de link de peer, ele será usado quando você chamar um servidor remoto.

Etapa 9. Selecione Adicionar novo para cada parte da Call Bridge do cluster. A próxima imagem
mostra estes Passos.



Etapa 10. Repita as Etapas 5 a 9 para todas as Call Bridges planejadas para fazer parte desse
cluster, como a imagem:

Verificar

Para verificar se todas as Call Bridges do CMS estão conectadas corretamente ao cluster, acesse
a interface do Webadmin de cada peer e navegue até Configuration>Cluster, valide se o status se
refere a si mesmo como This Call Bridge para o servidor específico que você valida.

Para o restante dos pares listados, o status relatado deve ser connection ative, como mostrado na
imagem:
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