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Notas de versão do Cisco WebEx Meetings Server
Estas notas de versão descrevem novos requisitos, funcionalidades, restrições e advertências para todas as
versões do Cisco WebEx Meetings Server 2.6. Estas notas de versão são atualizadas a cada lançamento de
manutenção, mas não de correções ou hotfixes. Observe que cada versão de manutenção inclui as
funcionalidades, requisitos, restrições e correções de problemas (bugs) das versões anteriores, salvo indicação
em contrário. Antes de instalar o CiscoWebExMeetings Server, recomendamos que você revise este documento
para obter informações sobre problemas que podem afetar seu sistema.

Para baixar o software mais recente para este produto, vá para a seguinte URL: http://software.cisco.com/
download.

Selecione Produtos > Conferências >Web conferência >WebEx Meetings Server >WebEx Meetings
Server 2.6 .

Encontrar a documentação
Forneça a seguinte URL para seus usuários:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
tsd-products-support-series-home.html

Funcionalidades novas e alteradas no Cisco WebEx Meetings Server versão
2.6

Esta seção descreve funcionalidades que são novas ou alteradas nesta versão.

Para obter uma lista completa dos requisitos do sistema, incluindo hardware e sistemas operacionais suportados,
consulte os Requisitos do sistema e o Guia de planejamento do Cisco WebEx Meetings Server versão 2.65
em http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Todas as funcionalidades com suporte do Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) versão 2.5 (incluindo
funcionalidades adicionados nas versões demanutenção) são suportadas no CWMS 2.6. Para obter informações
sobre todas as funcionalidades e benefícios disponíveis, consulte as folhas de dados para esta versão do Cisco
WebEx Meetings Server em http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_
sheet_c78-717754.html.
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Melhoria da replicação do banco de dados ativo

A detecção e a resolução de conflitos são gerenciadas por meio de um processo de resolução "base da coluna"
personalizado que garante a consistência e a precisão dos dados compartilhados entre os centros de dados em
um ambiente com vários centros de dados.

Identificação de marca estendida

O Cisco WebEx Meetings Server 2.6 suporta a personalização dos avisos de áudio, o logotipo e a declaração
de direitos autorais para o seu site.

Controle de compartilhamento de tela

Esta versão apresenta a funcionalidade de Controle de compartilhamento de tela. Ao criar uma reuniãoWebEx,
o organizador pode especificar se outros usuários podem conceder o compartilhamento de tela, ou especificar
que apenas o organizador pode conceder o compartilhamento de tela.

Aprimoramento de segurança

Para melhorar a segurança, o servidor da web não suporta cifras RC4.

Suporte ao codec G.729 atualizado

O Cisco WebEx Meetings Server 2.6 suporta o tamanho do pacote de 40 ms para o codec G.729.

Os tamanhos de pacotes de 40 ms, 50 ms e 60 ms do G.729 não funcionam com o Cisco Unified
Communications Manager versão 10.x e 11.0. Este problema é o resultado de uma limitação do Cisco
Unified Communications Manager.

Importante

Suporte de infraestrutura de desktop virtual

O Cisco WebEx Meetings Server 2.6 suporta o Citrix XenDesktop 7.6. Tanto o sistema operacional do
organizador quanto o sistema operacional virtual devem ser Microsoft Windows (Windows 7 ou Windows
8). O sistema operacional do organizador é o sistema operacional instalado no computador local do usuário.
O sistema operacional virtual é o sistema operacional instalado no desktop virtual.

Exibir ID da reunião

Esta versão apresenta a funcionalidade Exibir ID da reunião. Ao compartilhar suas telas durante uma reunião
WebEx, os apresentadores podem facilmente visualizar a ID da reunião.

Suporte a navegadores atualizado

Esta versão suporta as seguintes versões de navegador:

Windows:

• Internet Explorer 11.0.9600.17959

• Chrome 44.0.2403.157 m

• Firefox 40.0.2

Mac:
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• Safari 8.0.3

• Chrome 43.0.2357.134

• Firefox 40.0.2

Aplicativo do cliente WebEx Meetings

Esta versão suporta o aplicativo WebEx Meetings versão 30.1.0.20002 para Windows e Mac.

Reprodutor de gravações de rede WebEx

Esta versão suporta as seguintes versões do Reprodutor de gravações de rede Cisco:

• Windows: 30.1.0.20002

• Mac: T30L10NSP1.20002

Você pode instalar a versão mais recente da página de Downloads do seu site Cisco WebEx. Ao baixar o
Reprodutor de gravações de rede Cisco, selecioneWindows ouMac domenu suspenso do sistema operacional.
O reprodutor Windows é o download padrão.

Ferramentas de Produtividade WebEx

Esta versão suporta as Ferramentas de Produtividade WebEx versão 2.82.502.1078 para Windows.

Caminhos de atualização suportados
Esta versão do CiscoWebExMeetings Server suporta as atualizações da versão 1.x à 2.6. Os seguintes pontos
se aplicam:

• Uma atualização é definida como uma substituição do sistema para implantar grandes modificações que
fizemos ao sistema.

• Uma atualização é definida como umamodificação incremental do sistema. As atualizações implementam
correções e pequenas melhorias.

• Todos os dados do sistema original, exceto para registros e capturas de registro, são transferidos para o
sistema atualizado ou aprimorado.

• Ao atualizar, você não pode pular uma versão principal do software e ir diretamente para a versão de
manutenção de companhia (MR).

Por exemplo, para atualizar da versão 1.5MR5 para a 2.6MR, atualize da 1.5MR5 para a 2.6 e, em
seguida, atualize para a 2.6MR.

Use a tabela a seguir para determinar como atualizar o Cisco WebEx Meetings Server versão 2.6.

CaminhoVersão 2.6Versão instalada

1 Atualizar para 1.5

2 Atualizar para 1.5MR5

3 Atualizar para 2.6

2.61.0 para 1.1
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CaminhoVersão 2.6Versão instalada

1 Atualizar para 1.5MR5

2 Atualizar para 2.6

2.61.5 para 1.5MR4

Atualizar para 2.62.61.5 MR5 e posterior

1 Atualizar para 2.0MR9

2 Atualizar para 2.6

2.62.0 para 2.0MR8

Atualizar para 2.62.62.0MR9 ou posterior

Atualizar para 2.62.62.5 ou qualquer 2.5MR

Único centro de dados
(SDC)

Atualizar para 2.62.612.5 ou qualquer 2.5MR

Vários centros de dados
(MDC)

Atualizar para 2.6MRQualquer
2.6MR

2.6 ou qualquer 2.6MR

Único centro de dados
(SDC)

Atualizar para 2.6MRQualquer
2.6MR

2.6 ou qualquer 2.6MR

Vários centros de dados
(MDC)

1 Importante: as atualizações exigem tempo de inatividade, pois você atualiza ambos os centros de dados simultaneamente. Não
clique em Reiniciar em um centro de dados até que a atualização do outro esteja completa e ambos exibam o botão Reiniciar.

Quando você atualizar da versão 2.5 para 2.6, reinicie um centro de dados antes da atualização estar concluída para outras
replicações de intervalos.

Para obter mais informações, consulte o Guia de administração do Cisco WebEx Meetings Server versão 2.6
em http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html e os Requisitos do
sistema e o guia de planejamento do Cisco WebEx Meetings Server 2.6 em http://www.cisco.com/c/en/us/
support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
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Atualizar seu sistema de alta disponibilidade

Antes de implantar um centro de dados, escolha entre áudio criptografado -AE ou áudio não criptografado
-AU. Após a implantação, você não pode converter de um tipo para outro. Dados arquivados ou com
backup de um tipo de sistema não podem ser carregados para outro tipo de sistema. Você não pode alterar
o tipo de criptografia de áudio durante uma atualização. A única forma de alterar um sistema de um tipo
de criptografia de áudio para outro é implantar um novo sistema.

Importante

Ao atualizar um sistema de alta disponibilidade, você deve reiniciar o sistema. Após a conclusão do processo
de reinicialização, recomendamos que você espere um tempo extra de 15 minutos antes de iniciar o
procedimento do sistema de alta disponibilidade adicional.

Limitações e restrições

Gravação de limitações
• Você pode criar quantas gravações a capacidade do servidor de armazenamento permite. Estime o
tamanho necessário do servidor de armazenamento para um período típico de cinco anos usando a
seguinte fórmula:

Horas estimadas de reuniões que você espera serem gravadas por dia * 50-100MB por hora de gravação
* cinco anos * 24 horas por dia * 365 dias por ano

• O máximo do tamanho de gravação é de 2.2-GB por gravação (limite do sistema existente). Para os
Vários centros de dados, certifique-se de que há capacidade de armazenamento suficiente disponível
para todos os centros de dados.

• Não há limitações de armazenamento por usuário. As gravações são armazenadas indefinidamente até
você excluí-las. Para evitar que gravações importantes sejam excluídas acidentalmente, não há nenhuma
configuração que permite a exclusão automática de gravações. Depois demarcar gravações para exclusão,
você ainda tem tempo de arquivá-las em outras mídias. O servidor de armazenamento mantém as
gravações durante até seis meses.

• Ao configurar um servidor de armazenamento e marcar Gravar no Painel de administração >
Configurações > Reuniões > Privilégios de participantes, note que a configuração de Gravação é uma
configuração que abrange todo o sistema. Não há reunião individual ou preferências para gravações.

O Proxy Reverso da Internet pode ser removido da plataforma
A máquina virtual de administração pode enviar uma mensagem de remoção ao servidor de proxy reverso da
Internet para removê-la da plataforma. Esta mensagem é enviada como texto simples, não é autenticada e
poderia levar a uma negação do serviço.

Usando tabelas de IP ou listas de controle de acesso (ACLs), configure o firewall para que as conexões para
a porta 64616 venham apenas da máquina virtual de administração.
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Ferramentas de Produtividade

Versões incompatíveis

Cada versão do Cisco WebEx Meetings Server suporta uma versão específica do cliente de Ferramentas de
Produtividade Cisco WebEx. Baixe a versão suportada das Ferramentas de Produtividade no link Downloads
no seu site do Cisco WebEx Meetings Server. Usar versões incompatíveis desses dois aplicativos pode causar
problemas.

Atualizando uma reunião recorrente agendada do Microsoft Outlook

Esta versão possui as seguintes limitações ao atualizar uma única ocorrência de uma série de reuniões recorrentes
que foi agendada da integração do Microsoft Outlook:

• O usuário não visualiza a opção "Adicionar reunião WebEx": O usuário agenda uma série de reuniões
recorrentes padrão do Outlook. Quando o usuário tenta atualizar uma única ocorrência da série, o usuário
não visualiza a opção de adicionar o componente WebEx à reunião. Nesta ocorrência, recomendamos
que o usuário agende uma nova reunião que inclua a opção do WebEx, ou altere toda a série de reuniões
recorrentes para incluir o componente WebEx.

• OWebEx não está removido das exceções de reunião: O usuário agenda uma série de reuniões recorrentes.
O usuário edita uma ou mais ocorrências para indicar uma hora ou data diferentes e, em seguida, cancela
a série de reuniões recorrentes. Nesta ocorrência, as reuniões que foram editadas não são canceladas no
Outlook. No entanto, as informações do WebEx que estão retidas com as reuniões não são mais válidas.

• As reuniões canceladas ainda aparecem na página da web: O usuário agenda uma série de reuniões
recorrentes do Microsoft Outlook. O usuário exclui uma ocorrência de reunião da série, então adiciona
o WebEx à série de reuniões recorrentes. Neste ocorrência, as reuniões que foram excluídas da série de
reuniões recorrentes original ainda aparecerão no site do Cisco WebEx Meetings Server.

• Atualizações não refletidas nas exceções de reunião: O usuário agenda uma série de reuniões recorrentes
do Microsoft Outlook. O usuário edita uma única ocorrência da série de reuniões alterando o tópico da
reunião, lista ou convidados, ou local. Em seguida, o usuário edita o conteúdo de reunião em toda a série
de reuniões recorrentes. Nesta ocorrência, qualquer atualização feita na série não é refletida nas reuniões
que foram atualizadas separadamente.

• O componente WebEx não reflete uma hora de reunião futura: O usuário agenda uma reunião WebEx
através do Microsoft Outlook. A hora da reunião passa. O usuário arrasta uma ocorrência da série para
uma hora no passado, então a atualiza para refletir uma hora no futuro. Nesta ocorrência, o componente
da reunião WebEx permanece o mesmo. Não pode ser atualizado para refletir uma hora futura.

• Quando o usuário faz alguma alteração em uma única ocorrência em uma série de reuniões, essa ocorrência
é atribuída a uma nova ID de reunião do servidor. O usuário deve certificar-se de enviar uma notificação
de reunião atualizada, com a nova ID de reunião para todos os convidados.

Infraestrutura de desktop virtual
As seguintes limitações e restrições são conhecidas por afetar ambientes de infraestrutura de desktop virtual
(VDI).
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• Uma limitação arquitetônica do ambiente de desktop virtual pode afetar a qualidade do vídeo. A taxa
de quadros pode ser baixa e resultar em uma experiência abaixo do ideal ao enviar vídeo.

• Alguns arquivos de vídeo não podem ser compartilhados em um ambiente de desktop virtual.

• O Remote Access e o Access Anywhere não são suportados em ambientes de desktops virtuais. A
plataforma Citrix subjacente remove os agentes Remote Access e Access Anywhere depois do início
do sistema operacional.

• Os usuários das Ferramentas de Produtividade não podem iniciar uma reunião One-Click ou iniciar uma
reunião agendada do Outlook.

Notas importantes

Licenças do CWMS

Licenças dos vários centros de dados

As licenças dos vários centros de dados (MDC) são solicitadas para registrar os centros de dados a um sistema.
Cada centro de dados exige uma licença de sistema MDC; um sistema MDC exige no mínimo duas licenças,
uma para cada centro de dados. Um único centro de dados (SDC) não exige uma licença de sistema. Consulte
"Sobre licenças MDC" no Guia de administração do Cisco WebEx Meeting Server para sua versão: http://
www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html.

Licenças de organizador

O modo como as licenças do Organizador (usuário) são contadas foi mudado significativamente na versão
2.5. Um usuário pode organizar no máximo duas reuniões simultâneas, consumindo apenas uma licença.
Anteriormente, um usuário que organizava reuniões múltiplas consumia várias licenças. As licenças de um
Organizador não são exigidas para agendar ou participar de uma reunião. Consulte "Status de licenças de
usuários" no Guia de administração do Cisco WebEx Meeting Server para sua versão: http://www.cisco.com/
c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html.

Suporte hipervisor
O Cisco WebEx Meetings Server é executado em máquinas virtuais VMware.

• Ambos VMware vSphere e VMware vCenter são necessários para implantar o Cisco WebEx Meetings
Server. Ao usar o cliente vSphere, você irá implantar o arquivo OVA do Cisco WebEx Meetings Server
em um organizador ESXi gerenciado pelo vCenter.

• Você deve adquirir o VMware vSphere 5.0, 5.0 Atualização 1, 5.1 ou 5.5 para usar como a plataforma
hipervisor no Cisco WebEx Meetings Server, executando uma das seguintes opções:

• Compre o vSphere diretamente da Cisco no GPL (Lista de Preços Global). A Cisco é um parceiro
aprovado e distribuidor do VMware. Isso é conveniente para aqueles que "querem tudo de um
único fornecedor".

• Compre o vSphere diretamente do VMware, por meio de acordos corporativos que você tem
diretamente com o VMware.
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• O Cisco WebEx Meetings Server não suporta outros hipervisores.

• Para obter mais informações sobre os requisitos hipervisor, consulte os Requisitos de sistema do Cisco
WebEx Meetings Server em http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_
list.html.

Sobre o uso de certificados autoassinados
Recomendamos o uso de um certificado assinado publicamente em vez do certificado autoassinado fornecido.
Os certificados assinados publicamente são confiáveis pelos navegadores dos usuários desde que a confiança
para eles seja estabelecida usando a lista de certificados da Autoridade Certificadora Raiz instalada no
computador de cada usuário.

Para sistemas com vários centros de dados usando certificados autoassinados, o usuário final receberá vários
avisos de certificados e deverá confiar e instalar todos os certificados para usar o sistema.

Ao utilizar certificados autoassinados, alguns usuários podem ter dificuldades para entrar em reuniões porque
os navegador por padrão não confiam tais certificados. Os usuários são obrigados a estabelecer a confiança
explicitamente neste caso antes de continuar a entrar em uma reunião no site. Alguns usuários podem não
entender como estabelecer relação de confiança com o referido certificado. Outros podem ser impedidos de
o fazer por definições administrativas. Portanto, você deve usar certificados assinados publicamente sempre
que possível para oferecer a melhor experiência do usuário.

O Manual do Usuário fornece um tópico sobre esta questão para usuários finais. Consulte o tópico "Cliente
de reunião não carrega" no capítulo de solução de problemas noManual do usuário do CiscoWebExMeetings
Server em http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.

Cifras compatíveis
Cisco WebEx Management Server versão 2.6 suporta as seguintes cifras:

• TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

• TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

• TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

Expandir seu sistema
Se você tem fotos instantâneas VMware do sistema existente (pré-expansão), certifique-se que o sistema
expandido esteja instalado e funcionando durante a remoção ou exclusão do sistema existente. Isso evita a
remoção acidental do arquivo VMDK com base no disco rígido 4, que pode ser acessado pelo sistema
expandido.
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Aviso de atualização das Ferramentas de Produtividade
Se um pacote de Ferramentas de Produtividade implantado anteriormente tiver uma versão diferente ou um
número de build de um pacote de Ferramentas de Produtividade recém implantado e a atualização não estiver
bloqueada, então seu cliente de Ferramentas de Produtividade irá notificá-lo com uma caixa de diálogo de
aviso de atualização.

Nomes de comunidades SNMP v2
Não haverá entrada padrão do nome da comunidade SNMP v2 nessa versão do CiscoWebExMeetings Server.
O sistema irá remover o nome da comunidade padrão ''CWS-Public'' Cisco WebEx Meetings Server 1.0
existente, após a atualização. Somente os nomes de comunidades SNMP v2 adicionados pelo usuário serão
mantidos.

Problemas conhecidos e avisos

Documentação traduzida
A documentação traduzida para esta versão do Cisco WebEx Meetings Server será publicada 4 a 6 semanas
após o lançamento em Inglês.

Apple iOS 6.x e SSO
Há um problema conhecido com o Apple iOS 6.x. O registro único (SSO) não funciona para usuários internos
de iPad/iPhone que estão usando o navegador da web Safari 6. Um defeito da Apple que foi corrigido no iOS
7 causou este problema. A ID do erro no Safari é 13484525.

Manter o nome de organizador ao alterar o endereço de IP da máquina virtual
Nunca altere as entradas DNS dos nomes dos organizadores que estão configurados na sua implantação. Você
pode alterar o nome do organizador de uma máquina virtual que faz parte da sua implantação. O endereço de
IP correspondente é captado automaticamente do DNS. Se você quiser alterar o endereço de IP de umamáquina
virtual e manter o mesmo nome do organizador, execute os seguintes passos:

1 Configure um nome de organizador temporário no DNS.

2 Altere o nome do organizador da máquina virtual para o nome do organizador temporário que você
configurou.

3 Tire o sistema do modo de manutenção para que a alteração do novo nome do organizador entre em vigor.

Seu nome de organizador original não será parte da implantação depois desta alteração.

4 Altere o endereço de IP do nome do organizador original no DNS para o novo endereço de IP.

5 Altere o nome do organizador temporário da máquina virtual para o nome do organizador original.

6 Tire o sistema do modo de manutenção para que a alteração do nome do organizador entre em vigor.

Agora o nome do organizador original está configurado com o novo endereço de IP.
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O painel falha ao exibir as reuniões que iniciaram
Nesta versão do Cisco WebEx Meetings Server, o painel pode deixar de exibir certas reuniões que iniciaram.
Este problema ocorre no seguinte cenário:

Uma reunião é agendada com a configuração Permitir que participantes entrem na teleconferência antes
do organizador habilitada. Um participante entra na reunião por telefone, mas não entra na parte da web. O
painel deve indicar que esta reunião começou e tem um participante mas não. Este problema pode fazer com
que os usuários agendem várias reuniões, resultando em problemas de desempenho.

Configuração de áudio
Em suas definições de configurações de áudio, o G.711 fornece melhor qualidade de voz do que o G.729.
Consulte “Sobre a definição das configurações de áudio” noGuia de administração do CiscoWebExMeetings
Server para obter mais informações.

Terminais do comunicador de IP 7.0 x
Os terminais do comunicador de IP 7.0.x participando de reuniões CWMS podem apresentar problemas de
qualidade de áudio (eco e outros ruídos) a uma conferência se qualquer uma das seguintes condições ocorrer:

• O comunicador de IP não estiver com o som desativado.

• Um participante usando o comunicador de IP tornar-se o alto-falante ativo.

Para evitar esse problema, afine seu ambiente do comunicador de IP (por exemplo, o fone de ouvido, microfone
e alto-falante) ou use um telefone tradicional diferente.

Reuniões iniciadas com dispositivos iOS
As reuniões que são iniciadas com dispositivos iOS não podem ser gravadas.

Conexões de discagem interna e externa para uma reunião em andamento
Quando uma reunião falha de um centro de dados para outro, as conexões de discagem interna e externa para
esta reunião não reconectam automaticamente. Para restabelecer as conexões, os participantes desligam e
discam manualmente novamente.

Esse problema pode ocorrer quando:

• O sistema instalado é um MDC grande.

• A reunião é iniciada enquanto um dos centros de dados está no Modo de Manutenção ou está sendo
desligado.

• Quando, após o Modo de Manutenção ser desligado ou o centro de dados ligado, outro centro de dados
é desligado ou colocado no Modo de Manutenção.
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Não é possível compartilhar o formato de arquivo de vídeo .mp4 no Windows
Ao usar o QuickTime, a seguinte mensagem pode aparecer: “QuickTime falhou ao inicializar. Erro # - 2093.
Certifique-se de que o QuickTime esteja instalado corretamente neste computador.”

Esta mensagem de erro pode indicar que o arquivo QuickTime.qts está faltando, foi movido ou está inutilizável.
O arquivo QuickTime.qts está localizado no diretório \WINDOWS\SYSTEM. Para resolver este sintoma,
remova completamente e reinstale o QuickTime.

1 Baixe a versão mais recente do QuickTime Playerhttp://www.apple.com/quicktime/download/.

2 Desinstale o QuickTime usando o painel de controle Adicionar ou remover programas. Certifique-se
de selecionar Desinstalar tudo.

3 Exclua o conteúdo da pasta Temp, C:\WINDOWS\TEMP (se existir).

4 Instale o QuickTime usando a versão do QuickTime que você baixou.

5 Reinicie o Windows.

Advertências

Usando a ferramenta de pesquisa de erros
Os problemas conhecidos (bugs) são classificados de acordo com o nível de gravidade. Estas notas de versão
contêm descrições do seguinte:

• Bugs abertos encontrados no cliente de gravidade 1-3

• Bugs resolvidos encontrados no cliente de gravidade 1-3

• Bugs de importância resolvidos encontrados no Cisco

Você pode encontrar os detalhes sobre os bugs listados e procurar outros bugs utilizando a ferramenta de
pesquisa de erros da Cisco.

Antes de iniciar

Para acessar a ferramenta de pesquisa de erros, você necessita dos seguintes itens:

• Conexão de Internet

• Navegador da Web

• Nome de usuário e senha Cisco.com

Etapa 1 Para acessar a ferramenta de pesquisa de erros, vá para https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
Etapa 2 Inicie sessão com seu nome de usuário e senha Cisco.com.
Etapa 3 Insira o número da ID do bug no campo ''Procurar por'', então pressione Enter.

Você também pode navegar para um bug específico inserindo https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/<BUGID>
onde <BUGID> é a ID do bug que você está procurando (ex.: CSCab12345).

Dica
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Próximos passos

Para obter informações sobre como procurar por bugs, criar pesquisas salvas e criar grupos de bugs, selecione
Ajuda na página Ferramenta de pesquisa de erros.

Abrir advertências no Cisco WebEx Meetings Server versão 2.6
Não há defeitos abertos no Cisco WebEx Meetings Server versão 2.6 (Build 2.6.1.39).

Advertências resolvidas no Cisco WebEx Meetings Server versão 2.6
A tabela a seguir lista as advertências (bugs) que são corrigidas nesta versão. Para obter mais informações
sobre um bug, use a Ferramenta de pesquisa de erros.

O formato do número de build é X.X.Y.Z, onde X.X é o número da versão, Y é a versão de manutenção e Z
é o número hotfix.

Tabela 1: Advertências resolvidas no Cisco WebEx Meetings Server versão 2.6 (Build 2.6.1.39)

DescriçãoGravidadeIdentificador

Status de licenças inválido após atualizar para 2.52CSCus49058

MARÇO de 2015 Vulnerabilidades do OpenSSL2CSCut45854

O SSLGW não pode ler grandes cabeçalhos com mais de 4096 bytes2CSCuw01086

áudio ilegível e interrompido em suas reuniões de forma intermitente2CSCuw02563

Aviso do certificado de áudio e vídeo ao entrar em reuniões2CSCuw07580

O aplicativo WebEx de Android não pode acessar sites CWMS2CSCuw38378

O usuário não pode excluir ou mover a reunião agendada do Outlook.2CSCuw58408

o usuário não pode agendar reuniões do outlook2CSCuw58442

Otimização de desempenho - carga externa de vídeo completa de alta
resolução

3CSCur12588

o processo orionsslgw está retendo a CPU, o sistema está lento ou não
responsivo

3CSCur18445

As gravações de reuniões do documento CWMS 2.0 não são geradas
para alguns usuários

3CSCur43860

As Ferramentas de Produtividade devem remover a reunião quando o
convite de reunião for recusado

3CSCur70526
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DescriçãoGravidadeIdentificador

Os usuários que são membros de dois grupos no CUCM ficarão inativos
no CWMS

3CSCus38026

CWMS 2.X: a explicação do manual do usuário sobre a forma como a
reunião termina precisa ser corrigida

3CSCus92401

O cliente Meeting falha3CSCut16779

O tamanho da partição do arquivo em implantações grandes precisa ser
aumentado

3CSCut26660

O CWMS não envia alertas quando o sistema perde a conexão ELM3CSCuv52470

O status do componente DESCONHECIDO do servidor remoto não é
publicado

3CSCuv67898

Mcollective estava desligado3CSCuv68362

O tempo limite do NFS causa a parada da gravação de áudio3CSCuv81798

Os registros do CWMS ficam armazenados na administraçãoHA, apesar
do administrador primário estar ativo

3CSCuv84227

O valor padrão de armazenamento não pode ser alterado no sistema
DDC

3CSCuv91741

erro atmgr.exe após o término ou saída da reunião3CSCuw02801

Os modelos de e-mail não foram devidamente documentados3CSCuw11412

não é possível inserir mais de 16 caracteres ao entrar em uma reunião
com o e-mail local

3CSCuw26139

Alertas de limite de memória CWMS não definidos para 2.53CSCuw36405

O relatório personalizado do CWMS retorna valores nulos3CSCuw37955

Os grupos de usuários CUCM da integração de diretório CWMS foram
removidos.

3CSCuw46970

Os organizadores PCN foram desativados devido à falta de configuração
da atividade

3CSCuw28662

As chamadas de áudio PC caem ou não podem ser estabelecidas3CSCuv91430

Falha ao entrar na conferência MS3CSCuw15986

A lista de organizadores alternativos PT não está preenchendo
corretamente

3CSCuw19759
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DescriçãoGravidadeIdentificador

Erro PT incapaz de editar ou excluir uma reunião3CSCuw64579

O grupo de discagem múltipla CWMS disca incorretamente ao
organizador

4CSCut88399

Obter documentação e enviar uma solicitação de serviço
Para obter informações sobre a obtenção de documentação, envio de uma solicitação de serviço e coleta de
informações adicionais, consulte a informação mensal O que há de novo na documentação de produtos Cisco,
que também lista toda a documentação técnica nova e revisada da Cisco, em http://www.cisco.com/en/US/
docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Defina o conteúdo a ser entregue diretamente em seu desktop usando um aplicativo de leitor. Os feeds RSS
são um serviço gratuito e a Cisco atualmente suporta o RSS versão 2.0.
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