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Introdução

Este documento descreve como fornecer um arquivo de configuração de grupo aos clientes de
desktop do Jabber na ausência de um dispositivo da estrutura dos serviços de cliente (CSF).

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento destes assuntos:

Cisco Jabber Windows●

Cisco CallManager●

Componentes Utilizados

Cisco Jabber Windows 10.x e 11.x●

Versão do CallManager da Cisco 10.x e acima●

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 sua rede está viva, certifique-se de que você compreende o
impacto potencial de toda a alteração de configuração.

Configurar

Um arquivo de configuração de grupo está usado tipicamente a fim testar uma alteração de
configuração antes que esteja aplicado ao arquivo global XML. O arquivo de teste é anexado ao
arquivo do campo do apoio de Cisco do dispositivo CSF sob a seção de configuração específica
do produto e o arquivo é transferido arquivos pela rede então ao servidor TFTP. Mas para as



disposições do modo do Jabber IM-Only ou do Deskphone, o uso de uma configuração de grupo
não são possível devido à ausência do campo do apoio de Cisco. Em tais encenações, o arquivo
bootstrap.properties pode ser usado para anexar o arquivo de configuração de grupo.

Note: O serviço TFTP de Cisco deve ser reiniciado cada vez que um arquivo novo XML é
transferido arquivos pela rede a fim se assegurar de que esteja transferido pelo cliente do
Jabber.

A fim ligar o arquivo de configuração de grupo ao bootstrap.properties arquive:
Navegue aos sistemas de C:\ProgramData\Cisco \ Jabber de Cisco e abra o arquivo
bootstrap.properties.

1.

Adicionar ConfigurationFile: group-jabber-config.xml na parte inferior e salvar a.2.
Transfira arquivos pela rede o arquivo novo do xml a todos os servidores TFTP no conjunto.3.
Reinicie o servidor TFTP.4.
Restaure o cliente e o início de uma sessão do Jabber outra vez.5.

Tip: A fim confirmar se o arquivo novo está disponível no servidor TFTP, entre em http:// <IP
ou FQDN do server>:6970/group-jabber-config.xml ou https:// <IP ou FQDN do
server>:6972/group-jabber-config.xml e da batida entram. O conteúdo de arquivo é indicado
se está disponível. Se não é indicado, a seguir as possibilidades são que ou o arquivo tem
um erro de sintaxe ou o reinício do serviço TFTP não está feito corretamente.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A fim confirmar que o cliente do Jabber transferiu o arquivo do xml:
Entre no cliente do Jabber e recolha uns relatórios do problema. Navegue para ajudar >
problema do relatório.

1.

Extraia o relatório e procure estas linhas no arquivo de jabber.log.2.

DEBUG [0x000010f0] [pters\config\ConfigStoreManager.cpp(165)] [ConfigService-ConfigStoreManager]

[CSFUnified::ConfigStoreManager::getValue] - key : [ConfigurationFile] skipLocal : [0]  value:

[group-jabber-config.xml]

success: [true] configStoreName: [BootstrapConfigStore]

INFO  [0x00000d78] [adapters\config\TftpConfigStore.cpp(492)] [ConfigService-TftpConfigStore]

[CSFUnified::TftpConfigStore::attemptTftpFileDownload] - *-----*

Downloading file from: https://10.106.92.196:6972/group-jabber-config.xml with a timeout of 10

seconds.

Esta linha é uma indicação de uma transferência bem sucedida do arquivo.

INFO  [0x00000d78] [ls\src\http\BasicHttpClientImpl.cpp(452)] [csf.httpclient]

[csf::http::executeImpl] - *-----*

HTTP response code 200 for request #12 to https://10.106.92.196:6972/group-jabber-config.xml

3. Uma outra maneira de confirmar a Disponibilidade do arquivo é verificar o <username> de
C:\Users\ \ AppData \ vaguear \ Cisco \ comunicações unificadas \ Jabber \ CSF \ lugar da
configuração \ esconderijo para ver se há o arquivo cachedTFTPConfigStore.xml. Abra este
arquivo com um editor de texto para ver que o índice é exato.

https://10.106.92.196:6972/group-jabber-config.xml
https://10.106.92.196:6972/group-jabber-config.xml


Note: Número de porta 6972 dos usos do cliente do Jabber e https para o pedido da
transferência se a versão CUCM é 11 e acima. Para versões 10 e anterior CUCM, envia um
pedido HTTP à porta 6970. Assim, a transferência URL varia nos logs baseados na versão
CUCM.

Troubleshooting

Esta seção fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos sua
configuração.

Assegure-se de que o arquivo de configuração esteja livre dos erros de sintaxe antes que você o
transfira arquivos pela rede aos servidores TFTP. Há umas formas múltiplas fazê-lo e uma das
maneiras as mais fáceis é transferir arquivos pela rede o índice do arquivo a
https://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp. Alternativamente, use o procedimento dado
como a ponta a fim confirmar isto. Se o arquivo tem erros de sintaxe, a seguir o cliente do Jabber
não poderá analisá-lo gramaticalmente embora que transfere com sucesso. Neste caso, o arquivo
cachedTFTPConfigStore.xml não é considerado no trajeto que é mencionado.

https://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp
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