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Introdução

Este documento descreve o comportamento esperado dos maxPeerVideoStreams do parmater
quando está usado em Cisco que encontra o conjunto do server (CMS). 

Este parâmetro é mencionado no Guia de Referência Rápida do administrador. 

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco que encontra o server chama o componente da ponte (e a aglomeração dela)●

Cisco que encontra a configuração do server API●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

CMS 2.9.x●

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.
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Que é o parâmetro dos maxPeerVideoStreams e quando faz
entrado efetua?

O parâmetro dos maxPeerVideoStreams foi introduzido primeiramente na versão CMS 2.3. Este
parâmetro governa quantos fluxos de vídeo do participante enlatam um server CMS enviam sobre
um atendimento distribuído a um outro server CMS. Precisa de ser ajustado separadamente em
cada server CMS. O parâmetro dos maxPeerVideoStreams é eficaz para um grande, distribuído,
conferência quando há mais de 4 participantes em cada CallBridge.

Nota: Os maxPeerVideoStreams são somente relevantes em um conjunto CMS de dois ou
mais server, não é relevante com um único server CMS. 

Se os maxPeerVideoStreams não são ajustados, o comportamento padrão do CMS é enviar um
máximo de 4 fluxos de vídeo sobre um atendimento distribuído ao outro server CMS, isto era o
comportamento antes de CMS 2.3. Com CMS 2.3 e mais alto, é agora possível mudar esse
comportamento e configurar o CMS para enviar um máximo dos fluxos de vídeo 9 sobre o
atendimento distribuído em vez de somente 4.

Esta importância deste parâmetro torna-se mais clara com as conferências grandes, hospedando
um grande número participantes, e usando uma disposição de AllEqual, que permita um máximo
de 25 placas ser indicada na tela de um único participante. Neste caso, se uma conferência está
distribuída sobre dois server CMS (por exemplo CMS1 e CMS2), e mais de 4 participantes são
hospedados em cada server CMS para esta conferência (5 ou mais), os participantes hospedados
em CMS1 podem somente ver o vídeo de um máximo de 4 participantes dos participantes
remotos que são hospedados em CMS2, como a adição ao vídeo de todos participantes locais
restantes hospedados em seu host de servidor local CMS (CMS1), mesmo se CMS2 tem 8
participantes ativos atualmente. O mesmo aplica-se para os participantes hospedados em CMS2 -
pode somente ver o vídeo de um máximo de 4 participantes dos participantes remotos
hospedados em CMS1 e o vídeo dos outros participantes hospedados no mesmo CMS2, mesmo
se CMS1 tem participantes do active 10.

Nota: Os maxPeerVideoStreams são ainda uma beta característica (da estreia). 

Exemplo de distribuição e encenações

A informação neste documento é baseada neste exemplo de distribuição:

Conjunto CMS de dois server, CMS1 e CMS2●

O Loadlimit configurado naqueles server permite 17 atendimentos, em seguida começos
dessa distribuição de chamada

●

O grupo de rotas CUCM para os server CMS é configurado com distribuição circular●

A disposição de AllEqual é usada, ou 5x5, isto é permitir aos participantes possíveis máximos
as placas, que é 25

●

30 participantes estão juntando-se a space1, que tem uma prioridade (para loadbalancing)
em CMS1

●

1. maxPeerVideoStreams ajustados a 4 com loadBalancing permitidos



Desde que loadbalancing é permitido e a prioridade de space1 está em CMS1, os primeiros
17 participantes juntam-se em CMS1, até que alcance sua capacidade completa. O próximo
participante 18 junta-se em CMS2 e um atendimento distribuído é criado

●

maxPeerVideoStreams ajustados a 4 com loadbalancing permitidos

Há 17 participantes em CMS1 (1 – 17), e 13 participantes em CMS2 (18 – 30)  ●

Participantes 1 – 17 veja outros 16 participantes locais de CMS1, além do que somente 4
participantes de CMS2, um total de 20 participantes é indicado nas telas dos participantes 1 –
17

●

Participantes 18 – 30 veja outros 12 participantes locais de CMS2, além do que somente 4
participantes de CMS1, um total de 16 participantes são indicados nas telas dos participantes
18 – 30

●

Em resumo: Os participantes CMS1-hosted veem 20 participantes, participantes CMS2-
hosted veem 16 participantes em suas telas

●

2. maxPeerVideoStreams ajustados a 4 com loadBalancing desabilitados

Desde que loadbalancing não é permitido, os participantes juntam-se à conferência sobre
ambos os server CMS que partem da segunda chamada. Isto é porque o grupo de rotas
CUCM é ajustado à circular, assim que significa que os atendimentos estão enviados a
ambos os server CMS sequencialmente. O atendimento 1 é enviado a CMS1, o atendimento
2 é enviado a CMS2, o atendimento 3 é enviado a CMS1, o atendimento 4 é enviado a CMS2

●

Isto significa que se espera encontrar 15 participantes hospedados em cada CallBridge - há
15 participantes em CMS1 e 15 participantes em CMS2

●

maxPeerVideoStreams ajustados a 4 com loadbalancing desabilitados

Os participantes em CMS1 veem outros 14 participantes locais de CMS1, além do que 4
participantes de CMS2, um total de 18 participantes são indicados nas telas dos participantes
CMS1

●

Os participantes em CMS2 veem outros 14 participantes locais de CMS2, além do que 4
participantes de CMS1, um total de 18 participantes são indicados nas telas dos participantes
CMS2

●

Em resumo: Os participantes CMS1 e CMS2 os participantes ambos veem 18 participantes
em suas telas

●



3. maxPeerVideoStreams ajustados a 9 com loadBalancing permitidos

Desde que loadbalancing é permitido e a prioridade de space1 está em CMS1, os
participantes juntam-se em CMS1 até que alcance sua capacidade completa. O próximo
participante 18 junta-se em CMS2 e um atendimento distribuído é criado

●

maxPeerVideoStreams ajustados a 9 com loadBalancing permitidos

Há 17 participantes em CMS1 (1 – 17), e 13 participantes em CMS2 (18 – 30)  ●

Participantes 1 – 17 veja outros 16 participantes locais de CMS1, além do que os
participantes 9 de CMS2, um total de 25 participantes é indicado nas telas dos participantes 1
– 17

●

Participantes 18 – 30 veja outros 12 participantes locais de CMS2, além do que os
participantes 9 de CMS1, um total de 21 participantes são indicados nas telas dos
participantes 18 – 30

●

Em resumo: Os participantes CMS1 veem 25 participantes, os participantes CMS2 veem 21
participantes em suas telas

●

4. maxPeerVideoStreams ajustados a 9 com loadBalancing desabilitados

Desde que loadbalancing não é permitido, os participantes juntam-se à conferência sobre
ambos os server CMS que partem da segunda chamada. Isto é porque o grupo de rotas
CUCM é ajustado à circular, assim que significa que os atendimentos estão enviados a
ambos os server CMS sequencialmente. O atendimento 1 é enviado a CMS1, o atendimento
2 é enviado a CMS2, o atendimento 3 é enviado a CMS1, o atendimento 4 enviado a CMS2

●

Isto significa que se espera encontrar 15 participantes hospedados em cada CallBridge - 15
participantes estão em CMS1 e 15 participantes estão em CMS2

●

maxPeerVideoStreams ajustados a 9 com loadbalancing desabilitados

Os participantes em CMS1 veem outros 14 participantes locais de CMS1, além do que os
participantes 9 de CMS2, um total de 23 participantes são indicados nas telas dos
participantes CMS1

●

Os participantes em CMS2 veem outros 14 participantes locais de CMS2, além do que os
participantes 9 de CMS1, um total de 23 participantes são indicados nas telas dos
participantes CMS2

●



Em resumo: Os participantes CMS1 e CMS2 os participantes ambos veem 23 participantes
em suas telas

●

Troubleshooting

Não há atualmente nenhum specifictroubleshootinginformation disponível para esta configuração.

Você pode usar a ferramenta do analisador das soluções da Colaboração para a análise do log.

Informações Relacionadas

Lógica do Balanceamento de carga em Cisco que encontra o server●

Documentação configurational CMS●

Guias de programação CMS API e MMP●

https://cway.cisco.com/docs/tools/CollaborationSolutionsAnalyzer/supercharge/
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/interfaces-modules/services-modules/214339-load-balancing-logic-on-cisco-meeting-se.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
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