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C A P Í T U L O  1
Requisitos do Sistema

Este documento fornece os requisitos do sistema para Cisco WebEx Meetings Serve, Versão 2.0.

• Requisitos Gerais do Sistema, página 1

• Sistema Operacional, Navegador e Outros Requisitos, página 5

• Requisitos Mínimos de Hardware, página 10

• Recursos Consumidos pelo Cisco WebEx Meetings Server e pelo Organizador ESXi, página 11

• Sistema de 50 Usuários, página 12

• Sistema de 250 Usuários, página 16

• Sistema de 800 Usuários, página 20

• Sistema de 2000 Usuários, página 23

• Matriz da Capacidade do Sistema, página 27

Requisitos Gerais do Sistema
O Cisco WebEx Meetings Server é automaticamente compatível com os servidores Cisco UCS que atendem
ou excedem as especificações.

A tabela a seguir sugere que você implante o seu armazenamento interno em uma configuração RAID.
Para obter mais informações, consulte a seção "Instalando o VMware vSphere ESXi e Configurando o
Armazenamento" do Guia de Planejamento do Cisco WebEx Meetings Server em
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.
Também, repare que, por razões de brevidade, usamos o acrônimo IRP para proxy reverso da Internet.

Observação
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Quando você fizer uma atualização do Cisco WebEx Meeting Server Versão 1.x para a Versão 2.0, o host
ESXi (servidor Cisco UCS) onde a máquina de Administração virtual está localizada é exigido 1,5 TB de
espaço livre em disco. Consulte a seção desde documento que descreve os sistemas de usuários de tamanhos
diferentes, que começa com o Sistema de 50 Usuários, na página 12. Para a atualização, você terá dois
conjuntos de máquinas virtuais existentes ao mesmo tempo na sua rede; as máquinas virtuais originais
executando a Versão 1.x e as máquinas virtuais de atualização a Versão 2.0. Para obter mais detalhes,
consulte "Atualizando o Sistema" no Guia de Administração.

Importante

Notas dos RequisitosMódulo

• Servidor rack UCS da Cisco da "Série C" ou equivalente
ao blade da "Série B".

• Deve suportar o conjunto de instruções "AES-NI".

• processador com GHz 2.4 ou mais rápido

Servidor host e processadores

Esses requisitos se aplicam ao NIC entre os organizadores ESXi
(para as máquinas virtuais do Cisco WebEx Meetings Server) e
o comutador Ethernet e não para a interface de rede externa.

• Mínimo 1 NIC físico para configuração não redundante.
Consulte a Sistema de 50 Usuários, na página 12 seção
para necessidades especiais, onde o proxy reverso da
internet (IRP) e a máquina virtual da Administração
compartilham um host.

• As configurações redundantes devem ter todas as interfaces
NIC duplicadas ("teamed" ou "bonded") e conectadas à
matriz de comutação independente.

• Recomende umNIC adicional para a rede de gerenciamento
VMware (opcional).

Interfaces de rede

• Mínimo de 4 drives em uma configuração RAID 10 ou
RAID 5

• Mínimo de 1,5 TB de armazenamento utilizável para novas
instalações de sistema

• Quando você atualiza da Cisco WebEx Meeting Server
versão 1.x para a Versão 2.0, seus hosts ESXi requererão
de 172 GB a 1118 GB de espaço libre em disco. Consulte
a seção desde documento que descreve os sistemas de
usuários de tamanhos diferentes, que começa com o Sistema
de 50 Usuários, na página 12.

• Opcional segunda matriz para ESXi

As máquinas virtuais devem utilizar o thick
provisioning para armazenamento.

Observação

Armazenamento interno (DAS) para
organizadores ESXi onde as máquinas
virtuais internas são implantadas
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Notas dos RequisitosMódulo

• Mínimo de duas unidades em uma configuração RAID-1

• Mínimo de 300 GB de armazenamento útil

• Pode usar as mesmas configurações que as máquinas
virtuais internas

As máquinas virtuais devem utilizar o thick
provisioning para armazenamento.

Observação

Armazenamento interno (DAS) para
organizadores ESXi onde as máquinas
virtuais de IRP são implantadas

• Pode ser utilizado como um substituto para a DAS. A Cisco
recomenda a alocação da mesma quantidade de espaço de
armazenamento.

• Recomendado apenas para implantações onde a equipe de
suporte tem experimentado o monitoramento e o ajuste de
desempenho SAN.

Você assume a responsabilidade por
adicionar armazenamento adicional nas
novas exigências do VMware e no
crescimento futuro do sistema.

Observação

• Apenas Ethernet (FCoE) Fiber Channel (FC) ou Fiber
Channel acima de 10 Gb.

• Os requisitos de desempenho são os mesmos como para a
DAS.

• A latência total máxima admissível, conformemedida pelo
vSphere, é de 20 ms. Para obter mais informações, consulte
a seção Armazenamento em http://docwiki.cisco.com/wiki/
UC_Virtualization_Supported_Hardware#Storage.

• Espaço total necessário para as máquinas virtuais: A soma
dos recursos de armazenamento reservados para cada
máquina virtual do sistema CWMS.

As máquinas virtuais devem utilizar o thick
provisioning para armazenamento.

Observação

Armazenamento SAN
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Notas dos RequisitosMódulo

• Pode ser utilizado como um substituto para a DAS ou SAN.
A Cisco recomenda a alocação da mesma quantidade de
espaço de armazenamento.

• Recomendado apenas para implantações onde a equipe de
suporte tem experiência no monitoramento e ajuste de
desempenho SAN.

Você assume a responsabilidade por
adicionar armazenamento adicional nas
novas exigências do VMware e no
crescimento futuro do sistema.

Observação

• Fibra canal (FC), Rede de Arquivo do Sistema (NFS), ou
apenas SCSI. Para obter mais informações, consulte http:/
/docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_
System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_
SAN.2FNAS.

• Os requisitos de desempenho são os mesmos como para a
DAS.

• A latência total máxima admissível, conformemedida pelo
vSphere, é de 20 ms. Para obter mais informações, consulte
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_
Supported_Hardware#Storage.

• Espaço total necessário para as máquinas virtuais: A soma
dos recursos de armazenamento reservados para cada
máquina virtual do sistema CWMS.

• O servidor de arquivos deve suportar o vStorage APIs for
Array Integration (VAAI) e usar o thick provisioning.

Embora o esquema de provisionamento
padrão para o armazenamentoNAS seja thin
provisioning, as máquinas virtuais devem
utilizar o thick provisioning para
armazenamento. Para habilitar o thick
provisioning para implantação com
armazenamento NAS, o fornecedor de
armazenamento forneceu o plug-in para as
necessidades VAAI a serem instaladas em
todos os servidores UCS usados na
implantação do Cisco WebEx Meetings
Server.

Observação

Armazenamento NAS

   Requisitos do Sistema do Cisco WebEx Meetings Server Versão 2.0
4

Requisitos do Sistema
Requisitos Gerais do Sistema

http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_SAN.2FNAS
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_SAN.2FNAS
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_SAN.2FNAS
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Storage_System_Design_Requirements#General_Guidelines_for_SAN.2FNAS
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_Hardware#Storage
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_Hardware#Storage


Notas dos RequisitosMódulo

• Versões vSphere 5.0, 5.0 Update 1 ou 5.1.

• Licenças vSphere:

◦ 5.0 ou 5.0 Update 1: Licença vSphere Enterprise Plus
sistemas de 800 e 2000 usuários. Licença vSphere
Standard para sistemas de 50 e 250 usuários.

◦ 5.1: Licença vSphere Enterprise para sistemas de 800
e 2000 usuários. Licença vSphere Standard para
sistemas de 50 e 250 usuários.

• Uma licença VMware por soquete de processador.

• vCenter Server 5.0, 5.0 Update 1 ou 5.1.

• O vCenter pode ser co-residente com o Cisco WebEx
Meetings Server, proporcionando os requisitos de memória
e de processador que são adicionados aos requisitos do
sistema.

As configurações co-residentes do vCenter são suportadas
para sistemas de 50 usuários e 250 de usuários somente.

• A co-residência com produtos Cisco Unified
Communications no mesmo organizador físico ESXi não
é suportada.

• A co-residência commáquinas virtuais sem o CiscoWebEx
Meetings Server no mesmo organizador físico ESXi não é
suportada.

Hypervisor

• Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) de um
servidor de e-mail que o sistema usará para enviar e-mails.

• Número de porta — o valor padrão do número de porta
SMTP é 25 ou 465 (número de porta SMTP seguro).

Servidor de e-mail

Sistema Operacional, Navegador e Outros Requisitos
Esta seção lista os requisitos suportados para os usuários finais organizarem e acessarem as reuniões.

Dispositivos móveis

• Apple iPhones usando iOS 6.0 ou posterior

• Apple iPads usando iOS 6.0 ou posterior

• Dispositivos móveis usando Android 2.1 ou posterior
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Você não pode gravar uma reunião WebEx que foi agendada ou começou com um iPhone ou iPad.Observação

Ferramentas de Produtividade WebEx

Esta versão do Cisco WebEx Meetings Server suporta a última versão das Ferramentas de Produtividade
WebEx, que pode ser encontrado na página downloads do seu site Cisco WebEx Meetings Server. Se você
estiver atualizando para esta versão e tem uma versão mais antiga das Ferramentas de produtividade instalada,
a versão antiga ainda funcionará para agendar e iniciar reuniões mas não irá suportar as últimas funcionalidades
WebEx. Recomendamos que você carregue o .msi mais recente para uma ótima experiência.

Sistema Operacional Windows

Sistemas Operacionais Suportados

• Windows XP SP3

• Windows Vista (32 bits/64 bits)

• Windows 7 (32 bits/64 bits)

• Windows 8 (32 bits/64 bits)

Requisitos de hardware

• Intel Core2 Duo CPU 2.XX GHz ou processador AMD (2 GB de RAM recomendado)

Navegadores testados

• Internet Explorer: 8 e 10 (32 bits/64 bits)

O IE 11 foi testado somente no Windows 7 SP1Observação

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Google Chrome: 23 - 31

Integração com o Microsoft Outlook

• Microsoft Outlook 2007 SP2 e posterior

• Microsoft Outlook 2010 (edições de 32 bits e 64 bits, todos os Service Packs)

• Microsoft Outlook 2013

A tabela a seguir descreve quais versões doMicrosoft Outlook são suportadas em quais sistemas operacionais.
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Windows 8
(somente no modo
de área de trabalho)

Windows 7VistaWindows XP SP3Versão do Microsoft
Outlook
(Cliente/servidor
Exchange)

NYYYOutlook
2007/Exchange
2007

YYYYOutlook 2010 (32
bits)/ Exchange
2007

YYYYOutlook 2010 (32
bits)/ Exchange
2010

YYYYOutlook 2010 (64
bits)/ Exchange
2007

YYYYOutlook 2010 (64
bits)/ Exchange
2010

YYNNOutlook 2013/
Exchange 2010

YYNNOutlook 2010/
Exchange 365
hospedado

YYNNOutlook 2013/
Exchange 2013

YYNNOutlook 2013/
Exchange 365
hospedado

Clientes de Mensagens Instantâneas Suportados

• Lync 2010 (32 bits)

• Lync 2013 (32 bits)

• Microsoft Office Communicator 2007

• Microsoft Office Communicator 2007 R2

A tabela a seguir descreve quais versões dos clientes de mensagens instantâneas compatíveis são suportados
em cada sistema operacional.
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Windows 8Windows 7Windows XP SP3Versão do Serviço de
mensagens instantâneas

YYYCommunicator 2007

YYYCommunicator 2007 R2

YYNLync 2010 (32 bits)

YYNLync 2013 (32 bits)

Integração com o Cisco Jabber para Windows

• Cisco Jabber para Windows 9.2.6

• Cisco Jabber para Windows 9.6.1

• Suporta Cisco WebEx Meetings Server com LDAP/Diretório ativo de integração.

Jabber para Windows 9.2.6 suporta integração com Cisco WebEx Meetings Server 1.5 e sites posteriores
que estão configurados para SAML 2.0 de registro único (SSO). Versões anteriores do Jabber paraWindows
não suportam registro único.

Restrição

Nem todas as versões do Cisco Jabber ou das plataformas suportam a integração com o CiscoWebExMeetings
Server. Para obter informações sobre a integração comCiscoWebExMeetings Server, consulte o Cisco Jabber
para documentação do Windows em http://www.cisco.com/en/US/products/ps12511/tsd_products_support_
series_home.html.

Requisitos do Navegador e Meeting Client

• JavaScript e cookies habilitados

• Active X habilitado e desbloqueado para Microsoft Internet Explorer (recomendado)

• Java 6 e 7 (para navegadores da web que suportam Java)

• Plug-ins Cisco WebEx habilitados (para Chrome 32* e posterior e Firefox 27* e posterior)
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Devido as mudanças de políticas do Google e Mozilla, iniciando com Chrome 32* e Firefox 27*, os
usuários podem precisar ativar manualmente o plug-in WebEx ao usar esses navegadores para entrar em
uma reunião WebEx ou reproduzir a gravação de uma reunião WebEx. Mais informações e instruções
podem ser encontradas em nossas Perguntas frequentes sobre Entrando em uma reuniãoWebEx no Chrome
e Firefox.

*As versões exatas do Chrome e Firefox que são impactadas por essa política não foram finalizadas até
a publicação deste documento.

Se você estiver usando um navegador que não seja as versões especificadas do Chrome ou Firefox e tiver
Java habilitado, o aplicativo CiscoWebExMeetings fará automaticamente o download para o seu sistema
na primeira vez que iniciar ou entrar em uma reunião. A Cisco recomenda que você instale a atualização
mais recente da sua versão Java.

Observação

Sistema Operacional Mac

Sistemas Operacionais Suportados

• Mac OS X 10.6 Snow Leopard

• Mac OS X 10.7 Lion

• SO Mac X 10.8 Mountain Lion

Navegadores testados

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Apple Safari: 6

• Google Chrome: 23 - 31

Requisitos do Navegador e Meeting Client

• Processador Intel (512 MB de RAM ou mais recomendado)

• JavaScript e cookies habilitados

• Plug-ins habilitados no Safari

• Plug-ins Cisco WebEx habilitados (para Chrome 32* e posterior e Firefox 27* e posterior)
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Devido as mudanças de políticas do Google e Mozilla, iniciando com Chrome 32* e Firefox 27*, os
usuários podem precisar ativar manualmente o plug-in WebEx ao usar esses navegadores para entrar em
uma reunião WebEx ou reproduzir a gravação de uma reunião WebEx. Mais informações e instruções
podem ser encontradas em nossas Perguntas frequentes sobre Entrando em uma reuniãoWebEx no Chrome
e Firefox.

*As versões exatas do Chrome e Firefox que são impactadas por essa política não foram finalizadas até
a publicação deste documento.

Se você estiver usando um navegador que não seja as versões especificadas do Chrome ou Firefox e tiver
Java habilitado, o aplicativo CiscoWebExMeetings fará automaticamente o download para o seu sistema
na primeira vez que iniciar ou entrar em uma reunião. A Cisco recomenda que você instale a atualização
mais recente da sua versão Java.

Observação

Requisitos Mínimos de Hardware
O uso de CPU, memória, Ethernet e os requisitos de disco rígido são descritos na seção para o tamanho do
sistema. Selecione entre os seguintes tamanhos:

• Sistema de 50 Usuários, na página 12

• Sistema de 250 Usuários, na página 16

• Sistema de 800 Usuários, na página 20

• Sistema de 2000 Usuários, na página 23

Tabela 1: Exemplo de modelos de organizadores e versões vSphere necessárias

Suporte virtualExemplo de modelo UCSTamanho da Implantação

• Edição Padrão vSphere ESXi 5.1

• Edição Padrão vSphere ESXi 5

• UCS C220 M3

• UCS B200 M3

50 Usuários

• Edição Padrão vSphere ESXi 5.1

• Edição Padrão vSphere ESXi 5

• UCS C240 M3

• UCS B200 M3

250 usuários

• Edição Enterprise vSphere ESXi 5.1

• Edição Enterprise Plus vSphere ESXi 5

• UCS C460 M2

• UCS B440 M2

• UCS B420 M3

800 Usuários
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Suporte virtualExemplo de modelo UCSTamanho da Implantação

• Edição Enterprise vSphere ESXi 5.1

• Edição Enterprise Plus vSphere ESXi 5

• UCS C460 M2

• UCS B440 M2

• UCS B420 M3

2000 usuários

A co-residência com o vCenter é suportada com implantações de sistemas de 50 e 250 usuários somente.
A co-residência com produtos CiscoUnified Communications nomesmo organizador físico não é suportada.

Observação

É possível utilizar modelos mais antigos do hardware UCS com o seu sistema, mas para uma melhor
experiência do usuário, utilize o hardware listado na tabela. Por exemplo, você pode utilizar o UCS C220
M3 em um sistema de 250 usuários se você já tiver o hardware disponível.

Observação

Para sistema de 800 e 2000 usuários, não recomendamos instalar máquinas virtuais adicionais num host
DMZ. Isto pode resultar num aumento de perda de informação e latência notável nos conectores de mídia.

Observação

O servidor UCS C460 M2 não possui uma unidade de backup de bateria (BBU), então você deve definir
as políticas de cache de gravação para escrever através. Consulte "Definindo o Cache de Gravação em
um Controlador RAID" nos Requerimentos de Sistema do Cisco WebEx Meetings Server em
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html para obter mais
informações.

Observação

Os configurações co-residentes suportadas são descritas nestas seções:

• Sistema de 50 Usuários, na página 12

• Sistema de 250 Usuários, na página 16

Recursos Consumidos pelo Cisco WebEx Meetings Server e
pelo Organizador ESXi

O Cisco WebEx Meetings Server é implantado em uma ou mais máquinas virtuais em organizadores ESXi.
Os recursos de memória e CPU e o espaço de armazenamento são consumidos pelo Cisco WebEx Meetings
Server e pelo ESXi (Componente VMware que permite a virtualização no servidor físico UCS da Cisco).
Dependendo do tamanho do sistema, o vCenter e várias máquinas virtuais podem funcionar no mesmo servidor
UCS da Cisco.
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O Cisco WebEx Meetings Server usa "reserva de recursos" para suas máquinas virtuais para garantir a
escalabilidade do sistema. Outras cargas de trabalho do VMware não tiram a CPU e outros recursos fora das
máquinas virtuais. Os requisitos mínimos para cada tamanho de sistema inclui recursos suficientes para
suportar:

• A qualidade contínua do serviço para o Cisco WebEx Meeting Server no uso do pico do sistema
(capacidade máxima).

• VMware ESXi.

• VMware vCenter (quando co-residente).

Para os requisitos do vCenter Server, consulte http://kb.vmware.com e procure pelas "Melhores Práticas
de Instalar o vCenter Server 5.0" ou "Melhores Práticas de Instalar o vCenter Server 5.1", respectivamente.

• Fotos instantâneas VMware da máquina virtual (exclua estas o mais breve possível, caso contrário, você
pode experimentar grave degradação de desempenho).

Espaço extra de disco é necessário para as fotos instantâneas, uma vez que algumas fotos instantâneas
podem ser tão grandes como a máquina virtual original. Em alguns casos, o vSphere pode excluir as
fotos instantâneas para criar espaço de armazenamento, comprometendo a capacidade de reverter para
as fotos instantâneas anteriores.

• Utilização do Servidor UCS da Cisco ao longo do ciclo de vida normal do servidor.

Os requisitos de hardware especificados no arquivo OVA são os requisitos mínimos que são necessários
para implantar o Cisco WebEx Meetings Server. Estes requisitos não incluem qualquer CPU, memória
ou requisitos de armazenamento do VMware vCenter ou do ESXi.

Lembrar

Os requisitos para os Servidores UCS da Cisco, como listados nas tabelas a seguir, incluem requisitos do
Cisco WebEx Meetings Server 2.x, VMware ESXi 5.0 e 5.1 e vCenter 5.0 e 5.1 (em configurações de
co-residência suportadas). Certifique-se de comprar o hardware com as especificações definidas nas tabelas
a seguir.

Importante

A co-residência, outra além das configurações listadas nas tabelas a seguir, não é suportada. Se você
ignorar as exigências do nosso sistema, as máquinas virtuais talvez não consigam inicializar. A implantação
das máquinas virtuais pode parar a partir das primeiras telas do produto durante a implantação do OVA
vCenter.

Cuidado

Sistema de 50 Usuários
Isto é um esquema de um diagrama de um sistema com 50 usuários. O diagrama ilustra duas versões de uma
implantação de 50 usuários. Se você planeja adicionar um sistema de HA, as máquinas virtuais são exibidas
como as máquinas virtuais "redundantes". Se você não quer HA, apenas implante o sistema primário.
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A tabela a seguir lista os requisitos mínimos de hardware para os organizadores ESXi (servidores Cisco UCS)
no seu sistema. As duas últimas colunas mostram a quantidade de espaço livre em disco necessária para a
instalação do Cisco WebEx Meeting Server Versão 2.0, e o espaço livre necessário quando você atualiza do
CiscoWebExMeeting Server Versão 1.x para a Versão 2.0 utilizando o seu servidor Cisco UCS. Para requisitos
gerais, consulte Requisitos Gerais do Sistema, na página 1.

Para mais informações sobre os requisitos de largura de banda, consulte a seção Requisitos de Largura de
Banda de Rede no Guia de Planejamento do Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 em .http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html

Como as necessidades de recursos para o ESXi 5.1 são maiores do que para o ESXi 5.0, a Cisco exige
núcleos de CPU adicionais para um sistema implantado no vSphere ESXi 5.1.

Observação

A co-residência com o vCenter é compatível com uma implantação de sistema de 50 usuários como
configurada na tabela a seguir.

Observação

Para informações IOPS, consulte a sessão "Vantagens de Implantar o seu sistema no VMware vSphere"
do Guia de Planejamento do Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 em .http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html

Observação

Para resumir, utilizamos o acrônimo IRP para o proxy reverso da Internet na tabela a seguir.Observação
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Espaço livre para
armazenamento em disco
rígido requerido para
atualizar de 1.x para 2.0

Requisitos de
Armazenamento
em Disco
Rígido para
Novas
Instalações

Portas EthernetMemória
(GB)

Núcleo do
processador

Máquinas
Virtuais no
organizador
ESXi (Servidor
UCS da Cisco)

1118 GB1,5 TB,
mínimo de
7.200 RPM

• 2 para a
máquina virtual
de admin,
incluindo 1 se o
NIC teaming
for usado para
redundância

• 1 recomendado
para o
gerenciamento
de rede ESXi

24
• 4 (ESXi
5.0)

• 6 (ESXi
5.1)

Admin

1078 GB

Este
quadro
está
baseado
no
pressuposto
de que
você tenha
configurado
vCenter
com 40
GB.

Observação

1,5 TB,
mínimo de
7.200 RPM

• 2 para a
máquina virtual
de admin,
incluindo 1 se o
NIC teaming
for usado para
redundância

• 1 para vCenter

• 1 recomendado
para o
gerenciamento
de rede ESXi

36
• 8 (ESXi
5.0)

• 10 (ESXi
5.1)

Admin e
vCenter
(corresidentes)

172 GB300 GB;
mínimo de
7.200 RPM

• 2 para a
máquina virtual
de IRP,
incluindo 1 se o
NIC teaming
for usado para
redundância

• 1 recomendado
para o
gerenciamento
de rede ESXi

12
• 4 (ESXi
5.0)

• 6 (ESXi
5.1)

IRP
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Espaço livre para
armazenamento em disco
rígido requerido para
atualizar de 1.x para 2.0

Requisitos de
Armazenamento
em Disco
Rígido para
Novas
Instalações

Portas EthernetMemória
(GB)

Núcleo do
processador

Máquinas
Virtuais no
organizador
ESXi (Servidor
UCS da Cisco)

990 GB1,5 TB,
mínimo de
7.200 RPM

• 2 para a
máquina virtual
de admin,
incluindo 1 se o
NIC teaming
for usado para
redundância

• 2 para a
máquina virtual
de IRP,
incluindo 1 se o
NIC teaming
for usado para
redundância

• 1 recomendado
para o
gerenciamento
de rede ESXi

368Admin e IRP
(corresidentes)

950 GB

Este
quadro
está
baseado
no
pressuposto
de que
você tenha
configurado
vCenter
com 40
GB.

Observação

1,5 TB,
mínimo de
7.200 RPM

• 2 para a
máquina virtual
de admin,
incluindo 1 se o
NIC teaming
for usado para
redundância

• 2 para a
máquina virtual
de IRP,
incluindo 1 se o
NIC teaming
for usado para
redundância

• 1 para vCenter

• 1 recomendado
para o
gerenciamento
de rede ESXi

4012Admin e IRP e
vCenter (todos
corresidentes)
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Se você pretende usar um sistema de HA, compre os mesmos requisitos e quantidades de hardware como
o sistema primário.

Observação

Recursos Reservados pelas Máquinas Virtuais em um Sistema de 50 Usuários

Esta seção ilustra quanta mídia as máquinas virtuais usam e é dirigido para aqueles com conhecimento avançado
em VMware. Os recursos da CPU são especificados como vCPUs (núcleos) e MHz (ciclos de CPU). O
VMware VMkernel utiliza ciclos MHz para controlar o agendamento da CPU.

Os recursos de memória são especificados pelo máximo de memória e pela memória reservada. A memória
reservada não é compartilhada com outras máquinas virtuais no mesmo servidor físico UCS da Cisco.

Os recursos de disco (armazenamento) são controlados em duas áreas distintas. Durante a compilação OVA,
os tamanhos das partições do sistema de arquivos do CentOS determinam o tamanho mínimo do disco. Em
segundo lugar, o vCenter controla o máximo de espaço em disco disponível.

Os números nesta tabela não incluem os recursos para o VMware ESXi e vCenter. Consulte Recursos
Consumidos pelo Cisco WebEx Meetings Server e pelo Organizador ESXi, na página 11.

Importante

Discos (GB)Memória
Reservada/Memória
Total2(GB)

CPU1(MHz)CPU Virtual
(vCPU)

Tipo de Máquina Virtual

41812/1480004Admin

1284/480004Proxy Reverso da Internet

1 Número obtido pela multiplicação do número de CPUs físicas com a velocidade do chip da CPU (MHz). O hyperthreading não está incluído neste cálculo. (A
CPU física deve ter uma velocidade de clock de 2.4 GHz ou mais rápido).

2 As máquinas virtuais com funcionalidade de mídia têm memória adicional, não reservada; Memória = Reservada/Total

Se você tentar implantar umamáquina virtual sem o número mínimo de vCPUs, então a implantação OVA
da máquina virtual irá falhar. Se você tentar implantar uma máquina virtual sem o MHz mínimo total, a
máquina virtual não ligará.

Observação

Sistema de 250 Usuários
Isto é um esquema de um diagrama de um sistema com 250 usuários. Se você planeja adicionar um sistema
de HA, as máquinas virtuais são exibidas como as máquinas virtuais "redundantes". Se você não quer HA,
apenas implante o sistema primário.
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A tabela a seguir lista os requisitos mínimos de hardware para os organizadores ESXi (servidores Cisco UCS)
no seu sistema. As duas últimas colunas mostram a quantidade de espaço livre em disco necessária para a
instalação do Cisco WebEx Meeting Server Versão 2.0, e o espaço livre necessário quando você atualiza do
CiscoWebExMeeting Server Versão 1.x para a Versão 2.0 utilizando o seu servidor Cisco UCS. Para requisitos
gerais, consulte Requisitos Gerais do Sistema, na página 1.

Para mais informações sobre os requisitos de largura de banda, consulte a seção Requisitos de Largura de
Banda de Rede no Guia de Planejamento do Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 em .http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html

A corresidência com o vCenter é compatível com uma implantação de sistema de 250 usuários como
configurada na tabela a seguir.

Observação

Para informações IOPS, consulte a sessão "Vantagens de Implantar o seu sistema no VMware vSphere"
do Guia de Planejamento do Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 em .http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html

Observação

Para resumir, utilizamos o acrônimo IRP para o proxy reverso da Internet na tabela a seguir.Observação
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Espaço livre para
armazenamento em disco
rígido requerido para atualizar
de 1.x para 2.0

Requisitos
de
Armazenamento
em Disco
Rígido para
Novas
Instalações

Portas EthernetMemória
(GB)

Núcleo
do
processador

Máquinas
Virtuais no
organizador ESXi
(Servidor UCS da
Cisco)

990 GB1,5 TB,
mínimo de
7.200 RPM

• 2 para Mídia
e
Administração,
incluindo 1
se o NIC
teaming for
usado para
redundância

• 1
recomendado
para o
gerenciamento
de rede ESXi

5212Administração e
mídia

950 GB

Este quadro
está baseado no
pressuposto de
que você tenha
configurado
vCenter com40
GB.

Observação

1,5 TB,
mínimo de
7.200 RPM

• 2 para Mídia
e
Administração,
incluindo 1
se o NIC
teaming for
usado para
redundância

• 1
recomendado
para o
gerenciamento
de rede ESXi

• 1 para
vCenter

5616(Admin e mídia)
e vCenter
(corresidentes)
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Espaço livre para
armazenamento em disco
rígido requerido para atualizar
de 1.x para 2.0

Requisitos
de
Armazenamento
em Disco
Rígido para
Novas
Instalações

Portas EthernetMemória
(GB)

Núcleo
do
processador

Máquinas
Virtuais no
organizador ESXi
(Servidor UCS da
Cisco)

172 GB300 GB;
mínimo de
7.200 RPM

• 2 para IRP,
incluindo 1
se o NIC
teaming for
usado para
redundância

• 1
recomendado
para o
gerenciamento
de rede ESXi

3612IRP

Se você pretende usar um sistema de HA, compre os mesmos requisitos e quantidades de hardware como
o sistema primário.

Observação

Recursos Reservados pelas Máquinas Virtuais em um Sistema de 250 Usuários

Esta seção ilustra quanta mídia as máquinas virtuais usam e é dirigido para aqueles com conhecimento avançado
em VMware. Os recursos da CPU são especificados como vCPUs (núcleos) e MHz (ciclos de CPU). O
VMware VMkernel utiliza ciclos MHz para controlar o agendamento da CPU.

Os recursos de memória são especificados pelo máximo de memória e pela memória reservada. A memória
reservada não é compartilhada com outras máquinas virtuais no mesmo servidor físico UCS da Cisco.

Os recursos de disco (armazenamento) são controlados em duas áreas distintas. Durante a compilação OVA,
os tamanhos das partições do sistema de arquivos do CentOS determinam o tamanho mínimo do disco. Em
segundo lugar, o vCenter controla o máximo de espaço em disco disponível.

Os números nesta tabela não incluem os recursos para o VMware ESXi e vCenter. Consulte Recursos
Consumidos pelo Cisco WebEx Meetings Server e pelo Organizador ESXi, na página 11.

Importante

Discos (GB)Memória
Reservada/Memória
Total4(GB)

CPU3(MHz)CPU Virtual
(vCPU)

Tipo de Máquina Virtual

41816/1680004Admin
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Discos (GB)Memória
Reservada/Memória
Total4(GB)

CPU3(MHz)CPU Virtual
(vCPU)

Tipo de Máquina Virtual

12813/2316,4808Mídia

1286/616,4808Proxy Reverso da Internet

3 Número obtido pela multiplicação do número de CPUs físicas com a velocidade do chip da CPU (MHz). O hyperthreading não está incluído neste cálculo. (A
CPU física deve ter uma velocidade de clock de 2.4 GHz ou mais rápido).

4 As máquinas virtuais com funcionalidade de mídia têm memória adicional, não reservada; Memória = Reservada/Total

Se você tentar implantar umamáquina virtual sem o número mínimo de vCPUs, então a implantação OVA
da máquina virtual irá falhar. Se você tentar implantar uma máquina virtual sem o MHz mínimo total, a
máquina virtual não ligará.

Observação

Sistema de 800 Usuários
Isto é um diagrama esquemático de um sistema de 800 usuários. Se você planeja adicionar um sistema de
HA, as máquinas virtuais são exibidas como as máquinas virtuais "redundantes". Se você não quer HA, apenas
implante o sistema primário.

A tabela a seguir lista os requisitos mínimos de hardware para os organizadores ESXi (servidores Cisco UCS)
no seu sistema. As duas últimas colunas mostram a quantidade de espaço livre em disco necessária para a
instalação do Cisco WebEx Meeting Server Versão 2.0, e o espaço livre necessário quando você atualiza do
CiscoWebExMeeting Server Versão 1.x para a Versão 2.0 utilizando o seu servidor Cisco UCS. Para requisitos
gerais, consulte Requisitos Gerais do Sistema, na página 1.

Para mais informações sobre os requisitos de largura de banda, consulte a seção Requisitos de Largura de
Banda de Rede no Guia de Planejamento do Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 em .http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html
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A co-residência com o vCenter não é compatível com uma implantação de sistema de 800 usuários.Observação

Para informações IOPS, consulte a sessão "Vantagens de Implantar o seu sistema no VMware vSphere"
do Guia de Planejamento do Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 em .http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html

Observação

Para resumir, utilizamos o acrônimo IRP para o proxy reverso da Internet na tabela a seguir.Observação

Espaço livre
para
armazenamento
em disco rígido
requerido para
atualizar de 1.x
para 2.0

Requisitos de
Armazenamento
em Disco
Rígido para
Novas
Instalações

Portas EthernetMemória
(GB)

Núcleo
do
processador

Máquinas Virtuais no
organizador ESXi (Servidor
UCS da Cisco)

990 GB1,5 TB;
mínimo de
10.000 RPM

• 2 para Mídia e
Administração,
incluindo 1 se o
NIC teaming for
usado para
redundância

• 1 recomendado
para o
gerenciamento de
rede ESXi

8040Administração e mídia
(combinado)

172 GB300 GB;
mínimo de
7.200 RPM

• 2 para IRP,
incluindo 1 se o
NIC teaming for
usado para
redundância

• 1 recomendado
para o
gerenciamento de
rede ESXi

3640IRP
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Se você pretende usar um sistema de HA, compre os mesmos requisitos e quantidades de hardware como
o sistema primário.

Observação

Para sistemas com 800 usuários, não recomendamos a instalação de máquinas virtuais adicionais em um
host DMZ. Isto pode resultar num aumento de perda de informação e latência notável nos conectores de
mídia.

Observação

Recursos Reservados pelas Máquinas Virtuais em um Sistema de 800 Usuários

Esta seção ilustra quanta mídia as máquinas virtuais usam e é dirigido para aqueles com conhecimento avançado
em VMware. Os recursos da CPU são especificados como vCPUs (núcleos) e MHz (ciclos de CPU). O
VMware VMkernel utiliza ciclos MHz para controlar o agendamento da CPU.

Os recursos de memória são especificados pelo máximo de memória e pela memória reservada. A memória
reservada não é compartilhada com outras máquinas virtuais no mesmo servidor físico UCS da Cisco.

Os recursos de disco (armazenamento) são controlados em duas áreas distintas. Durante a compilação OVA,
os tamanhos das partições do sistema de arquivos do CentOS determinam o tamanho mínimo do disco. Em
segundo lugar, o vCenter controla o máximo de espaço em disco disponível.

Os números nesta tabela não incluem recursos para o VMware ESXi. Consulte Recursos Consumidos
pelo Cisco WebEx Meetings Server e pelo Organizador ESXi, na página 11.

Importante

Discos (GB)Memória
Reservada/Memória
Total6(GB)

CPU5(MHz)CPU Virtual
(vCPU)

Tipo de Máquina Virtual

41816/1620,60010Admin

12814/4460,80030Mídia

12810/1041,20020Proxy Reverso da Internet

5 Número obtido pela multiplicação do número de CPUs físicas com a velocidade do chip da CPU (MHz). O hyperthreading não está incluído neste cálculo. (A
CPU física deve ter uma velocidade de clock de 2.4 GHz ou mais rápido).

6 As máquinas virtuais com funcionalidade de mídia têm memória adicional, não reservada; Memória = Reservada/Total

Se você tentar implantar umamáquina virtual sem o número mínimo de vCPUs, então a implantação OVA
da máquina virtual irá falhar. Se você tentar implantar uma máquina virtual sem o MHz mínimo total, a
máquina virtual não ligará.

Observação
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Sistema de 2000 Usuários
Isto é um esquema de um diagrama de um sistema com 2.000 usuários.

A tabela a seguir lista os requisitos mínimos de hardware para os organizadores ESXi (servidores Cisco UCS)
no seu sistema. As duas últimas colunas mostram a quantidade de espaço livre em disco necessária para a
instalação do Cisco WebEx Meeting Server Versão 2.0, e o espaço livre necessário quando você atualiza do
CiscoWebExMeeting Server Versão 1.x para a Versão 2.0 utilizando o seu servidor Cisco UCS. Para requisitos
gerais, consulte Requisitos Gerais do Sistema, na página 1.

Para mais informações sobre os requisitos de largura de banda, consulte a seção Requisitos de Largura de
Banda de Rede no Guia de Planejamento do Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 em .http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html

Se você planeja adicionar um sistema de HA, as máquinas virtuais são exibidas como as máquinas virtuais
"redundantes". Se você não quer HA, apenas implante o sistema primário.

A co-residência com o vCenter não é compatível com uma implantação de sistema de 2000 usuários.Observação

Para informações IOPS, consulte a sessão "Vantagens de Implantar o seu sistema no VMware vSphere"
do Guia de Planejamento do Cisco WebEx Meetings Server Versão 1.5 em .http://www.cisco.com/en/US/
products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html

Observação

Para resumir, utilizamos o acrônimo IRP para o proxy reverso da Internet na tabela a seguir.Observação
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Espaço livre
para
armazenamento
em disco rígido
requerido para
atualizar de 1.x
para 2.0

Requisitos de
Armazenamento
em Disco
Rígido para
Novas
Instalações

Portas EthernetMemória
(GB)

Núcleo
do
processador

Máquinas Virtuais no
organizador ESXi (Servidor
UCS da Cisco)

990 GB1,5 TB;
mínimo de
10.000 RPM

• 2 para Mídia1 e
Administração,
incluindo 1 se o
NIC teaming for
usado para
redundância

• 1 recomendado
para o
gerenciamento de
rede ESXi

8040Mídia1 e administração
(combinado)

768 GB1TB;mínimo
de 10.000
RPM

• 2 para Mídia2 e
Web1, incluindo 1
se o NIC teaming
for usado para
redundância

• 1 recomendado
para o
gerenciamento de
rede ESXi

8040Mídia2 e web1 (combinado)

768 GB1TB;mínimo
de 10.000
RPM

• 2 para Mídia3 e
Web2, incluindo 1
se o NIC teaming
for usado para
redundância

• 1 recomendado
para o
gerenciamento de
rede ESXi

8040Mídia3 e Web2 (combinado)
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Espaço livre
para
armazenamento
em disco rígido
requerido para
atualizar de 1.x
para 2.0

Requisitos de
Armazenamento
em Disco
Rígido para
Novas
Instalações

Portas EthernetMemória
(GB)

Núcleo
do
processador

Máquinas Virtuais no
organizador ESXi (Servidor
UCS da Cisco)

172 GB300 GB;
mínimo de
7.200 RPM

• 2 para IRP,
incluindo 1 se o
NIC teaming for
usado para
redundância

• 1 recomendado
para o
gerenciamento de
rede ESXi

3640IRP

990 GB1,5 TB;
mínimo de
10.000 RPM

• 2 para Mídia e
Administração,
incluindo 1 se o
NIC teaming for
usado para
redundância

• 1 recomendado
para o
gerenciamento de
rede ESXi

8040Mídia e administração
(combinado) para HA

896 GB1TB;mínimo
de 10.000
RPM

• 2 para Web,
incluindo 1 se o
NIC teaming for
usado para
redundância

• 1 recomendado
para o
gerenciamento de
rede ESXi

8040Web para HA
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Espaço livre
para
armazenamento
em disco rígido
requerido para
atualizar de 1.x
para 2.0

Requisitos de
Armazenamento
em Disco
Rígido para
Novas
Instalações

Portas EthernetMemória
(GB)

Núcleo
do
processador

Máquinas Virtuais no
organizador ESXi (Servidor
UCS da Cisco)

172 GB300 GB;
mínimo de
7.200 RPM

• 2 para IRP,
incluindo 1 se o
NIC teaming for
usado para
redundância

• 1 recomendado
para o
gerenciamento de
rede ESXi

3640IRP para HA

Para sistemas com 2000 usuários, não recomendamos a instalação de máquinas virtuais adicionais em um
host DMZ. Isto pode resultar num aumento de perda de informação e latência notável nos conectores de
mídia.

Observação

Recursos Reservados pelas Máquinas Virtuais em um Sistema de 2000 Usuários

Esta seção ilustra quanta mídia as máquinas virtuais usam e é dirigido para aqueles com conhecimento avançado
em VMware. Os recursos da CPU são especificados como vCPUs (núcleos) e MHz (ciclos de CPU). O
VMware VMkernel utiliza ciclos MHz para controlar o agendamento da CPU.

Os recursos de memória são especificados pelo máximo de memória e pela memória reservada. A memória
reservada não é compartilhada com outras máquinas virtuais no mesmo servidor físico UCS da Cisco.

Os recursos de disco (armazenamento) são controlados em duas áreas distintas. Durante a compilação OVA,
os tamanhos das partições do sistema de arquivos do CentOS determinam o tamanho mínimo do disco. Em
segundo lugar, o vCenter controla o máximo de espaço em disco disponível.

Os números nesta tabela não incluem recursos para o VMware ESXi. Consulte Recursos Consumidos
pelo Cisco WebEx Meetings Server e pelo Organizador ESXi, na página 11.

Importante

Discos (GB)Memória
Reservada/Memória
Total8(GB)

CPU7(MHz)CPU Virtual
(vCPU)

Tipo de Máquina Virtual

41816/1620,60010Admin

12814/4460,80030Mídia
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Discos (GB)Memória
Reservada/Memória
Total8(GB)

CPU7(MHz)CPU Virtual
(vCPU)

Tipo de Máquina Virtual

12816/1620,60010Web

12810/1041,20020Proxy Reverso da Internet

7 Número obtido pela multiplicação do número de CPUs físicas com a velocidade do chip da CPU (MHz). O hyperthreading não está incluído neste cálculo. (A
CPU física deve ter uma velocidade de clock de 2.4 GHz ou mais rápido).

8 As máquinas virtuais com funcionalidade de mídia têm memória adicional, não reservada; Memória = Reservada/Total

Se você tentar implantar umamáquina virtual sem o número mínimo de vCPUs, então a implantação OVA
da máquina virtual irá falhar. Se você tentar implantar uma máquina virtual sem o MHz mínimo total, a
máquina virtual não ligará.

Observação

Matriz da Capacidade do Sistema
Pontos Chave:

• Um dos pressupostos básicos para a informação apresentada na tabela a seguir é de que haja pelo menos
duas pessoas que participem de uma reunião.

• As conexões de reuniões simultâneas são definidas como o número de pessoas participando de uma
reunião em um determinado momento. Por exemplo, em um sistema de 50 usuários, o máximo de
conexões de reuniões simultâneas pode ser composto de cinco reuniões simultâneas, em que cada uma
tem um total de 10 pessoas na reunião (ou seja, um organizador e nove participantes).

• Depois que o númeromáximo de participantes da reunião for alcançado em qualquer momento, o sistema
não permite que outros usuários iniciem ou participem das reuniões. Deste número máximo de
participantes da reunião (2000, 800, 250 ou 50 pessoas), apenas metade desses usuários pode usar o
vídeo. O vídeo é definido como enviando ou recebendo, ou seja, os usuários podem estar utilizando o
vídeo da webcam WebEx ou a opção de compartilhamento de arquivos de vídeo que permite que os
usuários compartilhem um vídeo.

• O compartilhamento do desktop não é considerado vídeo. Isso significa que, com um sistema de 250
usuários, 250 pessoas podem compartilhar os seus desktops durante as reuniões em um determinado
momento.

Os números na tabela abaixo representam a capacidade de concepção para o sistema Cisco WebEx Meetings
Server. Operar o sistema em uma capacidademaior do que essas especificadas pode resultar em uma experiência
de usuário degradada e pode resultar em instabilidade no sistema. A Cisco reserva o direito de reforçar os
limites de capacidade nesses níveis.
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Tabela 2: Matriz da Capacidade do Sistema

NotasSistema
de 50
Usuários

Sistema
de 250
Usuários

Sistema
de 800
Usuários

Sistema
de 2000
Usuários

Capacidade do Sistema

O número de pessoas que participam em
reuniões simultâneas em um determinado
momento.

502508002000Máximo de Conexões
Simultâneas de Reunião
(Áudio, vídeo e os
usuários da Internet)

A capacidade do sistema é a mesma como
exibida no lado esquerdo,
independentemente de quais combinações
das seguintes características são usadas:

• Codecs de áudio G.711, G.722, G.729

• Teleconferência IPv4 ou IPv6

• Criptografia de áudio TLS/SRTP

502508002000Máximo de conexões
simultâneas de áudio
(Chamadas telefônicas
de teleconferência e
conexão de voz
utilizando o computador
dos clientes da reunião)

Estes números mostram o número máximo
de conexões simultâneas de reunião (ou
usuários) autorizado a usar o
compartilhamento de vídeo ao mesmo
tempo. Quando o número de usuários
compartilhando vídeo em reuniões
simultâneas atingir esse limite, os usuários
convidados para as reuniões simultâneas
restantes poderão participar da reunião, mas
as janelas de vídeo serão desativadas.

O compartilhamento do
desktop não é considerado
vídeo.

Observação

251254001000Máximo de Vídeos
Simultâneos e Usuários
Compartilhando
Arquivos de Vídeo

Esses números mostram o número máximo
de participantes que podem participar de uma
reunião.

50100100100Máximo de participantes
de uma reunião para
implementações não HA

Esses números mostram o número máximo
de participantes que podem participar de uma
reunião.

50100250250Máximo de participantes
de uma reunião para
implementações HA

Este é o número total de reuniões que podem
usar a funcionalidade Gravação ao mesmo
tempo.

31340100Máximo de reuniões que
podem ser gravadas
simultaneamente
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NotasSistema
de 50
Usuários

Sistema
de 250
Usuários

Sistema
de 800
Usuários

Sistema
de 2000
Usuários

Capacidade do Sistema

Este é o número total de sessões de
reprodução de gravação que podem ocorrer
simultaneamente. Refere-se as gravações
que estão salvas no seu sistema de
armazenamento e não inclui as gravações
que são baixadas para os desktops dos
usuários.

Essas sessões de reprodução
não estão incluídas nas
conexões de reuniões
simultâneas no sistema.

Observação

1263200500Máximo de sessões
simultâneas de
reprodução de gravação

Esse número inclui usuários ativos e
inativados.

400,000400,000400,000400,000Número máximo de
perfis de usuários

O número de reuniões separadas que pode
estar ativas ao mesmo tempo.

251254001000Máximo de reuniões
simultâneas

Este é o númeromédio de usuários que pode
discar para uma reunião durante um período
de tempo de um segundo. Depois que o
sistema chegar a esse número, os próximos
usuários a discarem na reunião podem
enfrentar uma espera de alguns segundos
adicionais antes de se conectarem à reunião.

13820Taxa Máxima de
Chamada (chamadas/por
segundo)

Este é o númeromédio de usuários que pode
iniciar sessão simultaneamente no site
WebEx durante um período de tempo de um
segundo. Depois que o sistema chegar a esse
número, os próximos usuários que iniciarem
a sessão no siteWebEx podem enfrentar uma
espera de alguns segundos adicionais antes
de poderem participar de uma reunião.

1
pessoa
por
segundo

3
pessoas
por
segundo

8
pessoas
por
segundo

20
pessoas
por
segundo

Número Máximo de
Registros Únicos
Simultâneos

Utilizando o nosso sistema de teste na sua
largura de banda máxima, esta é a máxima
largura de banda que o sistema de teste pode
lidar. Para mais informações sobre a
utilização de largura de banda, consulte a
seção Requisitos de largura de banda de rede
no capítulo Topologia de rede para o sistema
do Guia de Planejamento. Você também
pode consultar o Documento sobre largura
de banda de rede WebEx.

125
Gbps

625
Mbps

2 Gbps5 GbpsNúmero máximo
agregado de utilização da
banda larga
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Para novas instalações do Servidor de Reuniões Cisco WebEx Versão 2.0, os hosts ESXI (servidor Cisco
UCS) com uma máquina de Administração virtual requerem 1,5 TB de espaço livre no disco. Os hosts
ESXi (servidor Cisco UCS) sem uma máquina de Administração virtual requerem 1 TB de espaço livre
no disco. Quando você estiver atualizando da Versão 1.x para a Versão 2.0 do Servidor de Reuniões Cisco
WebEx utilizando o seu servidor Cisco UCS existente, o hosts ESXi precisarão de 1118 GB de espaço
livre no disco caso o servidor UCS possua apenas a máquina de Administração virtual (sistema primário
ou HA) ou 990 GB de espaço livre no disco se o servidor UCS possua uma máquina virtual de
Administração e uma de Mídia (sistema primário ou HA). O espaço em disco pode ser local (DAS) ou
externo (SAN ou NAS). Pra mais detalhes, veja a seção "Recursos Utilizados pelo Servidor de Reuniões
Cisco WebEx e o Host ESXi" nos Requisitos de Sistema.

Observação
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C A P Í T U L O  2
Matriz de Integração do Cisco WebEx Meetings
Server

Este documento fornece informações da integração do Cisco WebEx Meetings Server com o Cisco Unified
Communications e a compatibilidade da extremidade do áudio.

• Integração do Cisco Unified Communications, página 31

• Compatibilidade da Extremidade de Áudio, página 31

Integração do Cisco Unified Communications
Compatibilidade com o Cisco Unified Communications Manager

O Cisco WebEx Meetings Server é compatível com as seguintes versões do Cisco Unified Communications
Manager:

• 10.0

• 9.1

• 9.0

• 8.6

• 7.1

Compatibilidade da Extremidade de Áudio
Você pode usar qualquer extremidade com base em padrões de áudio que se conecta ao Cisco Unified
CommunicationsManager para participar de uma reuniãoWebEx no sistema de conferência. As extremidades
de áudio suportadas incluem os Telefones IP da Cisco, extremidades do Telepresence e os dispositivos PSTN,
como telefones celulares e telefones fixos. Muitas extremidades de áudio suportam a conectividade de áudio
e de vídeo. No entanto, apenas a conectividade de áudio para o Cisco WebEx Meetings Server é suportada.
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Para permitir que usuários de fora da organização participem de reuniões WebEx usando dispositivos
PSTN, a sua empresa deve implantar Gateways Analógicos para VoIP, tais como Roteadores de Serviços
Integrados (ISR) da Cisco.

Observação

Para uma lista de telefones IP do Cisco Unified suportados pelo Cisco Unified Communications Manager e
de pacotes de dispositivos disponíveis para cada modelo, consulte http://www.cisco.com/en/US/docs/
voice_ip_comm/cucm/compat/devpack_comp_mtx.html#wp262585.
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