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Introdução

Este original descreve o projeto do servidor de Web ECE e mostra como resolver alguns dos
problemas mais comuns relativos a IIS.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Bate-papo da empresa e email (ECE)●

Internet Information Services de Microsoft (IIS)●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

ECE 11.6, 12.0●

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. 

Arquitetura do servidor de Web

O ECE 11.6 e 12.0 é baseado na versão 8.5 IIS. O servidor de Web ECE usa IIS para trabalhar
como um server da parte frontal, server de aplicativo ECE trabalha como um servidor backend. O
trabalho principal do servidor de Web ECE é indicar o índice do local (dobrador C:\ECE\eService
do padrão) e o server de aplicativo é responsável da lógica, a interação entre o utilizador final e o



índice indicado. O server de aplicativo ECE trabalha conjuntamente com o servidor de Web, onde
um indica e outro interage.

Todo o tráfego de entrada vai à parte frontal. Isto significa que precisa de escutar a porta 80/443,
com base nos emperramentos do local (gerenciador de IIS > website padrão > os
emperramentos)

Nota: Este é o visualização padrão quando uma comunicação com o servidor de Web é
somente através do HTTP. As instruções detalhadas em como ativar HTTPS podem ser
encontradas no Guia de Instalação e Configuração ECE, configuração de SSL do capítulo.

O HTTP trabalha como um protocolo da pedido-resposta entre um cliente e um server, onde o
cliente seja um web browser. Tudo começa quando o navegador submete um pedido do HTTP ao
server; que o pedido está processado pelo servidor de Web ECE, obtém a resposta do base de
dados ECE e retornos como uma resposta HTTP ao cliente.

O fluxo de dados básico HTTP aqui é web browser > servidor de Web ECE (IIS) > server de
aplicativo ECE > servidor de base de dados ECE (MS SQL). Os servidores de Web podem ser
configurados atrás do equilibrador da carga.

Dica: No ambiente ECE nós sugerimos para manter o servidor de Web e/ou a libra ECE no
DMZ.



Interações do server do App

Como o servidor de Web reorienta o pedido ao server APP?

ApplicationHost.config é o arquivo da raiz da configuração de IIS. Inclui definições de todos os
locais, pedidos, diretórios virtuais e associações do aplicativo, assim como padrões globais para
os ajustes do servidor de Web.

O arquivo ApplicationHost.config pode ser encontrado no dobrador
%WINDIR%\system32\inetsrv\config

Quando o componente do servidor de Web ECE é instalado, o processo de instalação faz
mudanças, com base em exigências ECE aos arquivos principais de IIS, que é
ApplicationHost.config. Como parte da instalação, cria dois aplicativos. Primeiro é o aplicativo de
sistema que tem todo o índice relativo para dividir 0. E o aplicativo padrão que se relaciona para
dividir 1. Que inclui o console admin, o agente claro, o console de supervisor, os relatórios e etc.
Em ECE 12.x o agente claro é criado enquanto parte de um aplicativo separado e nos clientes
12.x pode o usar na produção sem fineza.



Estes ajustes são adicionados pelo instalador ECE a ApplicationHost.config para os aplicativos:

        <sites>

            <site name="Default Web Site" id="1">

                <application path="/">

                    <virtualDirectory path="/" physicalPath="%SystemDrive%\inetpub\wwwroot" />

                </application>

                <application path="/system" applicationPool="DefaultAppPool">

                    <virtualDirectory path="/" physicalPath="C:\ECE\eService" />

                    <virtualDirectoryDefaults

userName="CC\ipccadmin"password="[enc:AesProvider:hzS/wGBY0K6+gZcYgQstzLqbstl1v71LMBwdPyPZyUM476

9Txc4kCGpDgX3xc96L:enc]" />

                </application>

                <application path="/default" applicationPool="DefaultAppPool">

                    <virtualDirectory path="/" physicalPath="C:\ECE\eService" />

                    <virtualDirectoryDefaults userName="CC\ipccadmin"

password="[enc:AesProvider:0LYLPJwWZjuKhRHe2WLBa1Ysk8Zj8hiPqUbqzkVRKKI=:enc]" />

                </application>

                <application path="/desktop" applicationPool="DefaultAppPool">



                    <virtualDirectory path="/" physicalPath="C:\ECE\eService" />

                    <virtualDirectoryDefaults userName="CC\ipccadmin"

password="[enc:AesProvider:VtxnHOSTlS2xo1er82ROFEAyC4PeF5a9qnasmaR+WOg=:enc]" />

                </application>

                <bindings>

                    <binding protocol="http" bindingInformation="*:80:" />

                    <binding protocol="https" bindingInformation="*:443:" sslFlags="0" />

                </bindings>

            </site>

O instalador ECE toma sobre tudo, você não deve fazer todas as mudanças de configuração
manual no console de gerenciamento IIS. Se não há nenhuma mudança, tudo trabalha como
esperado.

Esta é a disposição inteira do dobrador eService que está disponível sob o diretório de instalação
C:\ECE\eService

O sytem dá o acesso ao dobrador inteiro eService porque há os componentes múltiplos que
devem ser alcançáveis de IIS para a funcionalidade do aplicativo correto.



o escaninho contém toda a iniciação/arquivos startup●

a configuração contém todos os arquivos de configuração●

o log contém os logs do tempo real do aplicativo●

Os dobradores preliminares que são usados por IIS são moldes e Web.

moldes usados para cada pedido que vem ao ponto de entrada (o molde do bate-
papo/rechamada)

●

Web usada para alguns pedidos ao console de web (admin, sistema, ferramentas, etc.)●

Todos os outros pedidos da plataforma são segurados pela reorientação. Por exemplo, quando
você usa a disponibilidade de agente do pedido API
(ECE_webserver_name/system/egain/chat/entrypoint/agentAvilability/1000) o IIS usa as regras da
reescrita da reorientação URL para reorientar esse pedido à porta de server de aplicativo 9001
ECE:

Depende da versão ECE, as regras da reescrita são armazenadas no arquivo
ApplicationHost.config ou em Web.configfiles que são ficados situados em %SystemDrive% \
inetpub \ wwwroot. Neste arquivo, você pode ver a seção do <rewrite> que contém esta definição
da regra.

O instalador toma da seção da reescrita, mas às vezes estes dados podem ser alterados e em
consequência, os moldes do bate-papo ou os API não trabalham corretamente. De modo que seja
o primeiro lugar que deve ser verificado quando você vir tais sintomas.

Configuração do servidor do App

Em uma solução não-redundante, o server de aplicativo não exige nenhuma personalização. O
instalador PRE-distribui e configura o sistema só. Mas na Alta disponibilidade (HA) do
desenvolvimento, o ECE pode ser instalado com WEB múltipla e serveres de aplicativo. Em tal
caixa para cada servidor de Web no desenvolvimento deve ser instalado um mapa separado do
server de aplicativo (1 a 1).

Como você identifica que server de aplicativo é associado com que servidor de Web?

A maneira mais rápida verificar isto é abrir o arquivo de configuração que é ficado situado no
servidor de Web e verificar o parâmetro worker.default.host:



C:\ECE\eService\installation\egain - de encaixe \ workers.properties

Encabeçamentos de resposta HTTP em IIS

Os encabeçamentos de resposta HTTP são pares do nome-valor de cordas enviadas para trás de
um server com o índice que você pediu. São usados tipicamente para transferir a informação
técnica como como um navegador deve pôr em esconderijo satisfeito, que tipo de índice é, o
software são executado no server e em mais. Cada vez mais, os encabeçamentos de resposta
HTTP são a pessoa que validou pelo cliente para render as respostas que vêm dentro do server.
Pode ser um pedido ou uns requisitos dinâmicos estáticos.

No ECE cada aplicativo tem-no é propriedades originais dos encabeçamentos de respostas
HTTP. Todos os pedidos que vierem ao servidor de Web têm este encabeçamento pelo padrão:



X-UA-compatível é uma etiqueta do meta do modo do original que reserve escolher que versão
de Internet Explorer a página deve ser rendida como. Força o navegador a render como os
padrões dessa versão específica (até à data de IE 9).

Em alguns casos o instalador não adiciona o encabeçamento X-UA-compatível durante a
instalação. Isso pode acontecer devido às permissões da conta que se usaram durante a
instalação. Como uma ação alternativa, este parâmetro pode ser adicionado manualmente.

Cuidado: Não deve haver nenhuns outros encabeçamentos.

Autorização do gerenciador de IIS

No caso quando o server de aplicativo é em serviço, mas em você não possa atravessar o server
de aplicativo e a página IIS dá um erro, ele pode ser útil verificar os ajustes da autorização IIS.
Pode-se ser que a conta que foi usada durante a instalação não pode ler o dobrador eService.

Se você seleciona seu pool do aplicativo no gerenciador de IIS e escolhe as configurações
básicas, você vê este indicador:



Aqui o instalador especifica o nome de usuário e senha que tem privilégios completos executar
operações no caminho padrão. Assegure-se de que a identidade do pool do aplicativo tenha o
acesso de leitura ao caminho físico pelo botão seleto dos ajustes do teste…. Se você vê um ícone
amarelo ao lado da autenticação ou da autorização você deve verificar as credenciais e as
permissões da conta.

Também, pode ser uma encenação quando você move o servidor de Web da rede local para o
DMZ. Caso que se o usuário de domínio atual não é existente no DMZ, as credenciais do novo
usuário devem ser atualizadas aqui também. Pode ser um usuário de domínio ou um admin local.
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