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Introdução

Este documento descreve a detecção e a ação alternativa na identificação CSCvt73723 do Bug
da Cisco em torno das sessões de escape do server de WebRTC após a grande quantidade de
sessões colocadas no server. Isso pode eventualmente causar usuários a incapaz de entrar ou
juntar-se como o convidado no WebBridge.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco que encontra o server (CMS) (componente de CallBridge e de WebBridge)●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em Cisco que encontra o server e em particular em
torno do componente de WebBridge 2/CMA WebRTC. Este documento não se aplica para o
componente novo do app da Web de WebBridge 3/CMS que foi introduzido na versão 2.9.

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 a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt73723


CSCvt73723 - Sessões de escape do server de WebRTC após a
grande quantidade de sessões colocadas no server

Como você identifica este erro?

O sintoma de uma perspectiva do utilizador final é uma vez que bateram o limite duro e nenhum
usuários mais adicional pode se juntar a uma reunião. Nos logs, manchando o stats do webbridge
(conforme este FAQ) estão batendo 149 não implica necessariamente estes são tudo sessões
escapadas. Isto apenas significa que a ponte da Web bateu seu limite duro e nenhuma nova
conexão está permitida.

“webbridge”: INFORMAÇÃO: Stats 149 do [DEBUGGING], c:3477, d:3170

Calcular quanto destes são sessões escapadas é um pouco de mais complicado e pode ser feito
se você não está usando o cliente de desktop de CMA ou o cliente iOS. Da versão 2.8, a ponte do
atendimento relata que cada 5 cronometra o número de sessões de CMA (cliente de desktop de
CMA WebRTC + de CMA + iOS de CMA cliente). Note isto é relatado como “CMA”: “X/Y” onde X
é o número atual de sessões ativas de CMA e Y é o pico nos últimos minutos 5.

INFORMAÇÃO: STATS: {“callLegsPS”: 1, “callLegs”: "20/24", “CMA”: "14/17", “sorvo”: {“STD”:
"0/1", “par”: "6/6"}}

Apenas porque uma ponte do atendimento está relatando a sessão atual 14 não significa que a
ponte co-localizado da Web igualmente está relatando 14 sessões. Este mapeamento é 1:1 em
um único server combinado mas em um desenvolvimento aglomerado uma sessão da ponte da
Web pode instantiate chamar uma ponte diferente do atendimento (especialmente quando o
Balanceamento de carga é permitido - que é à revelia para CMA).

Consequentemente, a fim calcular o número total de sessões escapadas em um desenvolvimento
você precisa as sessões ativa combinadas de TODO O stats da ponte da Web e compara este
com os stats combinados da ponte do atendimento de CMA que são relatados.

Como pode você evitar esta edição?

Segundo como frequentemente seu desenvolvimento bate esta situação (uma vez cada par dos
dias ou uma vez cada par das semanas), você deve ser recomendado reiniciar suas pontes da
Web qual cancela para fora todas as sessões escapadas e para restaurar as sessões ativa conte
a 0. compreensivelmente que isto pode ser fastidioso se esta se transforma uma tarefa diária
daqui porque esta tarefa pode ser facilitada com um script disponível aqui:

O script exige algum pequeno edita (as credenciais na linha 29-30 e nos endereços IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT das pontes da Web no desenvolvimento na linha 27) e deve
SOMENTE ser sido executado quando não há nenhuma carga prevista ou durante uma janela de
manutenção. O script não verifica para ver se há sessões ativa e executa simplesmente do “o
comando do reinício webbridge” em todos os server alistados que termina toda a sessão ativa de
WebRTC.

Para automatizar este script, pode ser feito estabelecendo um cron job ou em Windows 10 PC
com task scheduler. Supor a vitória 10 PC tem o pitão 3.4+ instalou-os pode seguir estas etapas:

   1. Abra o task scheduler

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt73723
/content/43/450/en/how-do-you-check-the-number-of-active-sessions-on-a-web-bridge.html
https://www.python.org/downloads/


   2. Seleto “crie tarefas básicas…”

    O 2.1 incorpora um nome/descrição para esta tarefa



   2.2 Selecione que frequência e o cronometra quer executar esta tarefa (recomendada somente
se realizar durante as épocas normais, mostradas aqui para cada sábado em 2AM)





   2.3 Ação a executar, seleto: “Comece um programa”

   2.4 Ação:

   * Programa/script:  <path de C:\ a python.exe>

   (se você não conhece o trajeto a python.exe, pode ser encontrado indo ao Cmd e
datilografando: importação SYS do pitão-C “; print(sys.executable) ")

   * Adicionar os argumentos (opcionais): webbridge_restart.py (ou nome do script do pitão)

   * Começo dentro (opcional): <path de C:\ a webbridge_restart.py>



Note esse computador que está executando o cron job deve poder alcançar o MMP dos server
CMS configurados. Depois que o script foi executado, cria um arquivo de
webbridge_restart_logs.txt que contenha detalhes nos reinícios do WebBridges diferente assim
como de todas as falhas potencial. Um exemplo é mostrado com a uma conexão bem sucedida a
10.48.79.194 e o um failing um a 127.0.0.1 (como sendo o endereço de loopback do PC
realmente).

2020-06-08 14:53:18.149915+00:00 Webbridge on server: 10.48.79.194 restarted successfully 2020-06-08 14:53:19.165543+00:00
Failed to restart webbridge on server 127.0.0.1. Error: 2020-06-08 14:53:19.165543+00:00 [Errno None] Unable to connect to port
22 on 127.0.0.1

Como testar que o script trabalha muito bem?

Se você tem o pitão instalado o PC de onde você inted para executar o script, você pode ser executado nele manualmente
primeiramente com as próximas etapas:

Abra o Cmd e consulte ao lugar do script com o comando do “CD”1.



Execute o arquivo do pitão com o comando “pitão webbridge_restart.py”2.

Caso que você vê um erro indicar que o módulo do “paramiko” não está instalado, você precisa de instalar alguma biblioteca
extra com o comando “semente instala o paramiko”

3.

Uma vez que terminado, você pode executar o script outra vez com o “pitão webbridge_restart.py” (NOTA: isto reinicia o
webbridge e faz com que as conexões em curso atuais de WebRTC desliguem)

Se foi executado com sucesso, você pode verificar o resultado dele no arquivo de webbridge_restart_logs.txt.

4.

Quando se realiza isto de planeamento para ser fixado?

Este não é um erro novo e não há nenhum plano em fixar isto na ponte 2 da Web/CMA WebRTC. O app novo da Web da ponte 3
da Web/CMS (disponível de 2.9 avante) não é afetado por este erro porque foi remodelado completamente. Os clientes que são
impactados pesadamente por este devem considerar transportar-se ao app novo da Web CMS (embora a nota isto não é ainda
paridade de recurso com ponte 2 da Web na liberação 2.9. Verifique os Release Note do app da Web CMS 2.9 e cms para ver se
há detalhes completos neste.)

Informações Relacionadas

Notas do defeito: https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt73723●

Release Note: https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html●

FAQ https://meeting-infohub.cisco.com/faq/content/43/450/en/how-do-you-check-the-number-of-active-sessions-on-
a-web-bridge.html

●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt73723
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/meeting-server/products-release-notes-list.html
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