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Introduction

Os servidores de aplicativos do Cisco Unified Web Interaction Manager (Unified WIM) geralmente
residem em uma rede interna da empresa, o que significa que um servidor Web externo é
necessário para sessões de bate-papo com clientes na Internet. O acesso a sistemas de arquivos
compartilhados e servidores de banco de dados (DB) em uma intranet corporativa é geralmente
proibido a partir de servidores Web externos em uma zona desmilitarizada (DMZ). Isso significa
que o componente do servidor Web do Cisco Unified E-Mail Interaction Manager (Unified EIM) e
do WIM não pode ser instalado usando o instalador.

Este documento descreve como configurar manualmente um servidor Web localizado em uma
DMZ.

Prerequisites

Requirements



Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

Instalação do Unified WIM - Todos os componentes do Unified WIM necessários devem ser
instalados e verificados em servidores localizados na intranet corporativa.

●

Requisitos de DNS - Um registro de DNS externo deve ser criado para o(s) servidor(es) Web
externo(s). Se houver vários servidores Web externos, o registro DNS externo deve
corresponder a um balanceador de carga.

●

Requisitos de firewall - O firewall externo (entre a Internet e a DMZ) deve ser configurado
para permitir acesso na porta 80 para o nome do host no registro DNS externo. O firewall
interno (entre o DMZ e a intranet corporativa) deve ser configurado para permitir acesso nas
portas 15006, 15007 e 15008.

●

Todos os componentes do Unified WIM necessários devem ser instalados e verificados em
servidores localizados na intranet corporativa.

Componentes Utilizados

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

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. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Informações de Apoio

Para essa discussão, supõe-se que o site configurado seja o "Site padrão". As etapas
necessárias para criar um site não estão incluídas neste documento.

Configurar o site padrão

Estas seções descrevem como configurar o Site Padrão no IIS para o Cisco Unified WIM. Essas
etapas devem ser executadas em cada servidor Web externo na instalação do Unified WIM.

Instalar arquivos para o servidor de arquivos

Como o compartilhamento de arquivos no servidor de arquivos não pode ser acessado da DMZ,
os arquivos no servidor de arquivos devem ser instalados manualmente em cada servidor Web
externo.

Conclua estes passos:

No servidor de arquivos, crie um arquivo ZIP da pasta Cisco_Home > eService.1.
Copie o arquivo ZIP para cada servidor Web externo.2.
Em cada servidor Web externo, crie uma pasta chamada Cisco (por exemplo, C:\Cisco).3.

/c/pt_br/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
/c/pt_br/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


Em cada servidor Web externo, descompacte o arquivo ZIP na pasta criada na Etapa 3, de
modo que o caminho resultante seja C:\Cisco\eService.

4.

Instalar arquivos para o filtro ISAPI JBoss

Descompacte o jEFI.zip no diretório inicial do site da Web padrão (normalmente,
C:\Inetpub\wwwroot). Isso resulta em C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis. Verifique se esta pasta contém
estes arquivos:

isapi_redirect.dll●

isapi_redirect.properties●

uriworkermap.properties●

workers.properties●

Atualizar isapi_redirect.properties

O arquivo de configuração do filtro JBoss ISAPI isapi_redirect.properties contém uma
propriedade especificando onde um arquivo de log está localizado. O valor desta propriedade
deve ser atualizado para refletir a localização deste arquivo de log em uma unidade local.

Conclua estes passos para atualizar este valor:

Localize a propriedade log_file.1.
Se necessário, substitua C:\Cisco pelo nome do caminho da pasta criada na Etapa 3 de
Instalar arquivos para o servidor de arquivos.

2.

Substitua hostname.egain.net pelo nome de host totalmente qualificado do servidor Web
externo.

3.

Repita essas etapas em cada servidor Web externo.

Atualizar trabalhadores.properties

O arquivo de configuração do filtro JBoss ISAPI workers.properties contém três propriedades que
especificam o nome de host totalmente qualificado para um servidor de aplicativos JBoss. Cada
servidor Web externo deve ser emparelhado com um servidor de aplicativos JBoss diferente. O
valor desta propriedade deve ser atualizado para refletir o nome do host para o servidor de
aplicativos JBoss apropriado.

Conclua estes passos para atualizar estes valores:

Para a propriedade worker.default.host, substitua appserver.egain.net pelo nome de host
totalmente qualificado para o servidor de aplicativos JBoss apropriado.

1.

Para a propriedade worker.pushlet.host, substitua appserver.egain.net pelo nome de host
totalmente qualificado para o servidor de aplicativos JBoss apropriado.

2.

Para a propriedade worker.live.host, substitua appserver.egain.net pelo nome de host
totalmente qualificado para o servidor de aplicativos JBoss apropriado.

3.

Repita essas etapas em cada servidor Web externo.

Configurar o site padrão

Conclua estes passos:

Clique com o botão direito do mouse em Default Web Site e escolha Properties no menu1.



suspenso.
Na guia Diretório inicial, verifique os valores para estes campos:Para Caminho local,
verifique se o valor é C:\Inetpub\wwwroot.Para o pool de aplicativos, verifique se o valor é
DefaultAppPool.

2.

Adicione mapeamentos de aplicativos para estas extensões no site
padrão:.controller.egain.jsp

3.

Clique em Configuration... para abrir a janela Application Configuration.4.
Para cada mapeamento de aplicativo:Clique em Adicionar para abrir a janela
Adicionar/Editar mapeamento de extensão.Digite C:\Inetpub\wwwroot\jboss-
iis\isapi_redirect.dll para o executável.Insira um dos ramais listados acima para o
ramal.Digite GET,HEAD,POST,TRACE para os verbos.Verifique se Script engine está
marcado.Verifique se Verify that file exists (Verificar se o arquivo existe) está
desmarcado.

5.



Na guia Site, verifique se o valor do campo de endereço IP é Todos não atribuídos. Isso é
válido desde que o site padrão seja o único site

6.



configurado.
Na guia Filtros ISAPI, Adicionar... um filtro ISAPI com estes valores de campo:jpatri-iis para
o nome do filtroC:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis\isapi_redirect.dll para o

7.



executável
Na guia Cabeçalhos HTTP, adicione estes Tipos MIME no Site da Web
Padrão:

8.



Criar diretórios virtuais

Conclua estes passos:

Crie estes diretórios virtuais no Web Site Predefinido:<partition_name> - O nome da partição
especificado ao instalar o aplicativo (por exemplo, "default").sistemachefe-iisHá um
assistente que solicita as informações necessárias para criar um diretório virtual. O
assistente é composto pela seguinte sequência de

1.



telas:
Na tela Virtual Diretory Alias, insira o nome do diretório virtual que está sendo criado (por
exemplo, "system" ou "jpatri-

is").

2.

Na tela Web Site Content Diretory, insira o nome absoluto da pasta eService criada em Install
Files for File Server (por exemplo, C:\Cisco\eService) ao criar os diretórios virtuais
"<partition_name>" ou "system" e digite C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis ao criar o diretório

3.



virtual "jpatri-is".
Na tela Permissões de acesso ao diretório virtual, aceite a configuração padrão (somente
permissão de

"leitura").

4.



Configurar diretórios virtuais

Conclua estes passos:

Clique com o botão direito do mouse em <partition_name>, system ou jpatris-iis diretórios
virtuais e selecione Properties no menu suspenso.

1.

Na guia Diretório virtual, altere o valor das permissões Executar para Scripts e2.



Executáveis.
Na guia Documentos, a lista de páginas de conteúdo padrão deve conter apenas uma
entrada para os diretórios virtual do sistema e da <partition_name>:<partition_name>.asp
para o diretório virtual <partition_name>system.asp para o diretório virtual do

sistema

3.



Para o diretório virtual jpatri-is, a lista de páginas de conteúdo padrão deve estar vazia.
Verifique se a caixa de seleção Ativar página de conteúdo padrão não está

selecionada.

4.

Crie a extensão de serviço da Web "jefão-is"

Conclua estes passos para criar a extensão de serviço da Web do chefe-is:

Selecione a pasta Extensão do Serviço Web.1.
Selecione o link Add a new Web service extension ....2.
Digite jpatris-iis para o nome do ramal.3.
Digite C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis\isapi_redirect.dll para os arquivos necessários.4.
Marque a caixa de seleção Definir status da extensão como Permitido.5.



Advertência conhecida

Como o compartilhamento de arquivos é localizado no servidor Web na DMZ, qualquer alteração
no aplicativo (por exemplo, usuários que fazem alterações no dicionário adicionando ou excluindo
palavras) precisa ser propagada manualmente do sistema de arquivos para cada servidor Web na
DMZ. O mesmo deve ser feito quando são aplicados patches ao servidor de arquivos.

Como prática recomendada, certifique-se de que esses diretórios sejam sincronizados
automaticamente todas as noites:

compartimento●

config●

l10n●

META-INF●

relatórios●

web●

webtemp●

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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