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Introdução

Este documento descreve como Callbridge e os componentes elásticos do protocolo da
Mensagem e da presença (XMPP) de Cisco que encontra o server (CMS) descobrem e se
comunicam um com o otro.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco que encontra o server●

Componente de Callbridge●

Componente XMPP●

Estrutura de uma comunicação do tempo real da Web (WebRTC)●

Componentes Utilizados

CMS 2.5●

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

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



WebRTC é um framework aberto para a Web que permite comunicações do tempo real com um
navegador de Internet. Inclui os blocos de construção fundamentais para as comunicações de alta
qualidade na Web, tal como a rede, áudio e os componentes de vídeo usados na Voz e no vídeo
conversam aplicativos.

Cisco que encontra o componente XMPP do server é exigido a fim juntar-se a uma reunião ou a
um início de uma sessão à plataforma de WebRTC. Quando uma solicitação de login nova chegar
no XMPP do cliente de WebRTC, a conversa XMPP ao Callbridge a fim iniciar a conexão.

Fluxo de sinal

Explicação

Antes que uma solicitação de login chegue no XMPP do usuário de web, o XMPP deve já
ser conectado a um Callbridge.

1.

Nota: A configuração da conexão de Callbridge e XMPP não é explicada neste documento,
para uma referência mais adicional, navega ao documento seguinte: Configurar e integrar o
CMS único e combinado

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/conferencing/meeting-server/213821-configure-and-integrate-cms-single-combi.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/conferencing/meeting-server/213821-configure-and-integrate-cms-single-combi.html


O Callbridge recupera o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) e detalhes de porta
do server XMPP, com base na configuração de programação de /configuration/xmpp da relação
do aplicativo (API) ou na configuração das configurações de servidor da interface da WEB
XMPP.

2.

À revelia o Callbridge tenta conectar ao XMPP na porta 5223, a menos que especificado
explicitamente na configuração de endereço de servidor na interface da WEB da
administração CMS, a fim validar esta informação, navega a CMS > configuração > general.

3.

Em caso das disposições com os server múltiplos XMPP, o campo de endereço do servidor
é saido vazio. Nessa encenação, o Callbridge executa uma consulta para o recorde _xmpp-
component._tcp.example.com SRV. example.com é substituído com a entrada no campo do
domínio.

4.

O Callbridge executa um serviço de rede do domínio (DNS) que a consulta recuperou o
FQDN XMPP.

5.

O Callbridge conecta ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e à porta
retornados.

6.

Um aperto de mão do protocolo de controle de Transmision (TCP) acontece entre Callbridge
e XMPP. Isto significa os Certificados da troca de Callbridge e XMPP.

7.

O certificado XMPP deve incluir o domínio XMPP e o FQDN do server XMPP como entradas
alternativas sujeitas do nome (SAN), a fim evitar erros do certificado.

8.

Uma vez que a conexão é estabelecida, Callbridge envia uma requisição de registro ao
server XMPP com o Callbridge original ID e senha.

9.

Nota: O Callbridge ID e senha deve previamente ser configurado, a configuração destes
ajustes não é o espaço deste documento, porque a referência do futher navega ao
documento seguinte: Configurar e integrar o CMS único e combinado

O server XMPP valida o Callbridge ID e senha e envia para trás uma resposta do sucesso
do registro.

10.

Isto estabelece uma conexão ativa entre o Callbridge e o XMPP.11.
Esta conexão está usada por XMPP quando uma solicitação de login nova chega nela.12.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/conferencing/meeting-server/213821-configure-and-integrate-cms-single-combi.html
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