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Informações Relacionadas

Introduction

Este documento responde a perguntas frequentes sobre o Cisco AS Series Media Processor
(anteriormente Spinnaker).

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

P. Como faço para ajustar as configurações de repetição do Flash Publisher no
Spinnaker?

R. Configuração do registro para novas tentativas de Flash:

HKEY_LOCAL_MACHINE"SOFTWARE"Inlet"E1"Video"Flash

Adicione as seguintes chaves de registro se elas ainda não estiverem lá:

FlashPublisherRetryCount - DWORD, definirá quantas vezes o Spinnaker tentará novamente.O
padrão é 5.

FlashPublisherRetryDelay - DWORD, definirá por quanto tempo o Spinnaker irá retardar entre as
novas tentativas.O padrão é 20 segundos.

P. Como faço para aplicar um novo arquivo de configuração de servidor?

R. Etapas para aplicar um novo arquivo de configuração do servidor:

Renomeie a configuração antiga como *.bak ou similar.1.
Copie a nova configuração no sistema do servidor.2.
Reinicie o servidor quando conveniente.3.

P. Como configuro a porta de gerenciamento IPMI no Spinnaker para
gerenciamento remoto?

R. A porta IPMI só existe em sinalizadores com um número de modelo terminando em -004. (por
exemplo, 2051-8100-004)

P. Como determino a presença de um sinal de entrada de áudio na S80?

R. Para verificar a presença de um sinal de áudio de entrada na unidade do Spinnaker, é
fornecida a seguinte ferramenta de diagnóstico de áudio:

Todos os programas > Tecnologias de entrada > Áudio do Spinnaker de entrada > Diagnóstico >
Diagnóstico de áudio

Para acessar este programa, faça login na unidade Spinnaker por meio da conexão de Área de
Trabalho Remota.

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


P. Como determino a versão do software Spinnaker sem passar pela WebUI?

R. Navegue até este local de arquivo no Spinnaker:

C:\inetpub\wwwroot\encadmin\updates\current\link.txt

P. Como extraio informações de depuração de dentro da IU do Spinnaker?

R. Comece navegando até a 'guia Sistema' na IU do Spinnaker. Selecione 'Debug Information'
para baixar o arquivo zip de depuração.

P. Como encontro o arquivo SpinnakerUpdate.exe atualmente instalado?

R. Onde está o arquivo InletSpinnakerUpdate.exe atualmente instalado?

Navegue para o seguinte local no Spinnaker para localizar as versões anteriores do software que
foram instaladas nesse Spinnaker específico:

C:\inetpub\wwwroot\encadmin\updates\

P. Como começar a usar o Spinnaker?

R. Prédio Spinnaker

Instalar IIS

Instale o IIS, se já tiver sido. A partir do painel de controle | Adicionar/remover programas |
Adicionar/remover componentes do Windows. Você precisará do CD do Windows XP para
instalar isso.

1.

Registrar ASP.NET com IIS: execute o seguinte no diretório
"WINDOWS"Microsoft.NET"Framework"v2.0.50727: >aspnet_regiis.exe -i

2.

Defina a variável de ambiente ENCADMIN para apontar para o diretório encadmin dentro da
sua árvore de origem ("E1"LiveSDEncoder"web"encadmin). Deve ser uma variável em todo
o sistema, NÃO uma variável de usuário.

3.

Na árvore de origem, adicione uma pasta "output" abaixo do diretório "encadmin". É aqui
que a saída da codificação obtém lugares (se a saída for um arquivo).

4.

Configurando o IIS

Abrir miniaplicativo de controle do IIS (Painel de Controle) | Ferramentas administrativas |
Serviços de Informação Internet)

1.

Clique com o botão direito do mouse no nó da árvore "Site padrão" e selecione "Novo |
Diretório virtual"

2.

Defina "Alias" para encadmin3.
Defina "Diretório" para ser o diretório encadmin na sua árvore de origem (deve ser igual à4.



variável %ENCADMIN% env)
Manter permissões padrão de leitura/gravação5.
Clique com o botão direito do mouse no nó de subdiretório "output" abaixo de "encadmin".
Certifique-se de ativar as permissões Gravar clicando com o botão direito do mouse |
Propriedades

6.

Configurando permissões de usuário e de grupo do encadmin

Adicione dois novos grupos de usuários, "Encoder Administrators" e "Encoder Users". Faça
isso no Painel de controle | Ferramentas administrativas | Gerenciamento do computador e
selecione Usuários e grupos locais | Nó Grupos.

1.

No nó Usuários, selecione o usuário ASPNET e adicione-o ao grupo Administradores (NOT
"Encoder Administrators").

2.

Voltar dentro do painel de controle | Ferramentas administrativas, abra o miniaplicativo
Diretiva de segurança local.

3.

Detalhar políticas locais | Atribuição de direitos de usuário.4.
Abra a política "Fazer logon como um trabalho em lote" e adicione os grupos "Encoder
Administrators" e "Encoder Users" a essa lista.

5.

Dependências do build

Construir entrada E1.dll1.
Monte a solução do painel LCD ("tronco" Painel LCD).2.
Crie os projetos de cliente RADIUS e TACACSClient ("tronco"Spinnaker).3.
Copie o WebPageSecurity.dll de "trunk"FathomDeps"SSL para o diretório encadmin.4.
Abra o encadmin.sln e crie os projetos EncodingService e SpinnakerUpdate.5.
Feche o Visual Studio.6.

Registrar serviço de codificação

Em uma linha de comando, navegue até o diretório de compilação do seu serviço de
codificação (geralmente EncodingService"Debug) e insira os seguintes comandos:
>EncodingService/regserver>EncodingService /service /session:A

1.

No diretório "E1"LiveSDEncoder"web"Deps, registre (usando regsvr32) o Instmon.dll.2.

Criar encadmin

Reabra o encadmin.sln1.
Clique com o botão direito do mouse no projeto encadmin na janela Solution Explorer do
Visual Studio. Na guia Referências, clique em Adicionar referênciaProcure na árvore de
origem o arquivo EncodingService.exe que acabou de criar e selecione-o.Repita isso,
adicionando referências ao SpinnakerUpdate.exe, assim como as DLLs RADIUSClient e
TACACSClient que você construiu anteriormente.

2.

Crie o projeto encadmin e tente depurá-lo.3.



Atualizando o serviço de codificação

Ocasionalmente, você precisará atualizar as interfaces COM definidas no projeto
EncodingService. Quando qualquer uma dessas interfaces mudar, você precisará atualizar o
projeto da Web do encadmin para "ver" as novas propriedades e métodos.Para fazer isso:

Clique com o botão direito do mouse no projeto encadmin no Solution Explorer e selecione
Property Pages.

1.

Na guia Referências, remova a referência a EncodingService.2.
Reconstrua apenas o subprojeto EncodingService (não a solução inteira).3.
Feche o Visual Studio.4.
No diretório de saída do EncodingService (deve ser
"LiveSDEncoder"web"EncodingService"debug), execute os seguintes comandos:
>EncodingService/regserver>EncodingService /service /session:A

5.

Agora, reabra o encadmin.sln no VisualStudio.6.
Clique com o botão direito do mouse no projeto encadmin no Solution Explorer.7.
Na guia Referências, adicione uma referência ao seu EncodingService.exe.8.
Crie a parte da Web da solução encadmin.9.

P. Como saber se há áudio/vídeo?

R. Para verificar a presença de um sinal de entrada na unidade do Spinnaker, é fornecida a
seguinte ferramenta:

Todos os programas>Tecnologias de entrada>Spinnaker de entrada>Diag>Vídeo Diag

Para acessar este programa, faça login na unidade Spinnaker por meio da Área de Trabalho
Remota. Após executar este programa, a seguinte janela será exibida:



Depois de verificar se a resolução de origem apropriada está sendo alimentada para a placa de
entrada de vídeo (placa 1 ou placa 2), clique no botão de origem apropriado e uma janela de
visualização de vídeo será exibida para uma visualização da fonte de vídeo.

P. Como faço uma restauração de fábrica de um Spinnaker?

R. Qualquer modelo em que o número da peça termine em -004 ou mais recente (2051-xxxx-004)
tem uma imagem de backup. Além disso, no número de série, o código de data=wwyy é 10 ou
superior para yy, C51wwyy00#.

Com um cabeçote na unidade durante a inicialização, enquanto o menu GRUB está contando,



selecione "ESC" para entrar em um menu. Na seta para baixo do menu para "restaurar XP" e
pressione enter. Quando solicitado, digite "y" em dois pontos do processo. A nova imagem será
iniciada e a unidade será desligada quando terminar.

Depois de fazer a imagem e reinicializar, haverá um ícone na área de trabalho "Personalizar".
Clique duas vezes nisto e ele solicitará três partes de dados do rótulo na parte inferior da unidade.

PN:2051-7000-003

SN: C51xxxx00xx

Rev:

Após entrar, o serviço LCD será desligado. Se isso parar, vá para o dispositivo gerenciar e pare o
serviço LCD. O objetivo desta etapa é mover o LCD CFA635 para COM3. O programa de
arquivos em lote deve fazer isso, mas pode precisar ser feito manualmente pelo gerenciador de
dispositivos. Depois que o LCD estiver em COM3, a tela de LCD frontal terá todas as 4 linhas.
Desligue e ligue novamente para iniciar o serviço LCD!

P. Como substituo o título da sessão de renderização interna para meu fluxo
3GPP?

R. Como substituo a sessão Inlethd Render como título para meu fluxo 3GPP ao usar o Darwin
QTSS?

Uma maneira de alterar o cabeçalho é ir para o QuickTime Server e editar o arquivo SDP.
Remova a "Sessão de Renderização Automática" e substitua-a pelo título de sua escolha. A
próxima conexão terá o novo nome.

O arquivo SDP é normalmente armazenado (para um Darwin QuickTime Server) na pasta
"Filmes"

P. Como resolvo o aviso de certificado de segurança ao acessar a WebUI?

R. Instalação de um certificado de segurança

Execute as seguintes etapas para instalar um certificado de segurança válido adquirido:

Observação: as etapas individuais podem variar, dependendo de onde o certificado de segurança
foi adquirido. As instruções da empresa de certificados escolhida devem substituir essas etapas
quando em conflito.

Abra o Internet Services Manager (IIS): Clique em Iniciar e em Painel de controle.Clique
duas vezes em "Ferramentas administrativas".Clique duas vezes em "Internet Information
Services (IIS) Manager".

1.

Em Sites da Web, clique com o botão direito do mouse em seu site e selecione
Propriedades.

2.

Clique na guia Directory Security.3.
Em Comunicações seguras, clique em Certificado do servidor. Se esse botão estiver
acinzentado, nenhum certificado de segurança ainda foi importado para a máquina. Siga
estas etapas para importar um certificado: Clique em Iniciar, em Executar e digite

4.



"mmc.exe".Clique em Arquivo e, em seguida, clique em Adicionar/remover snap-in.Na caixa
de diálogo, clique em Adicionar, selecione "Certificados" e clique em Adicionar.Selecione
"Conta do computador" e clique em Avançar.Selecione "Computador local" e clique em
Concluir.Clique em Fechar para fechar a caixa "Adicionar Snap-in independente".Clique em
OK para fechar a caixa "Adicionar/remover snap-in".Expanda a árvore "Certificados
(Computador local)".Clique com o botão direito do mouse em "Pessoal", selecione "Todas as
tarefas" e selecione "Importar".Procure o arquivo do certificado.Clique em Avançar e em
Concluir.Feche a janela "Console1" e salve as configurações.Retorne à janela de
gerenciamento do IIS e clique em Certificado do servidor na caixa "Propriedades padrão do
site".
O Assistente de Certificado do Site será aberto.Clique em Next.5.
Escolha "Process the Pending Request and Install the Certificate" (Processar a solicitação
pendente e instalar o certificado) e clique em Next (Avançar).Importante: A solicitação
pendente deve corresponder ao arquivo de resposta. Se você excluiu a solicitação pendente
por erro, você deve gerar um novo CSR e substituir este certificado.

6.

Selecione o local do arquivo de resposta do certificado e clique em Avançar.7.
Leia a tela de resumo para ter certeza de que está processando o certificado correto e clique
em Avançar. Você verá uma tela de confirmação.

8.

Depois de ler essas informações, clique em Avançar.9.
Reinicie o serviço World Wide Web Publishing: Clique em Iniciar.Clique com o botão direito
do mouse em Meu computador e selecione "Gerenciar".Clique duas vezes em "Serviços e
aplicativos".Clique duas vezes em "Serviços".Clique com o botão direito do mouse em
World Wide Web Publishing e selecione "Restart" (Reiniciar).

10.

Desligando Https

Como alternativa, você pode optar por desativar https para resolver a mensagem de aviso do
certificado de segurança.

Aviso: se você optar por desativar https, sua senha não será criptografada.

Execute as seguintes etapas para desativar https para a interface da Web de uma unidade
Spinnaker:

Renomeie o arquivo C:\Inetpub\wwwroot\encadmin\bin\WebPageSecurity.dll para *.bak (ou
qualquer extensão de backup).

1.

Renomeie o arquivo C:\Inetpub\wwwroot\encadmin\Web.Config para *.bak (ou qualquer
extensão de backup).

2.

Reinicie o serviço World Wide Web Publishing: Clique em Iniciar.Clique com o botão direito
do mouse em Meu computador e selecione "Gerenciar".Clique duas vezes em "Serviços e
aplicativos".Clique duas vezes em "Serviços".Clique com o botão direito do mouse em World
Wide Web Publishing e selecione "Restart" (Reiniciar).

3.

Depois de desativar https, use http para navegar até a interface Web da sua unidade.

P. Como configuro portas ethernet em um Spinnaker 6000?

R. Conecte o cabo da rede que será usado para gerenciar o codificador Spinnaker em uma das
portas Ethernet de gerenciamento disponíveis. Use um gato. 5 (ou melhor) cabo Ethernet. Além
disso, conecte o cabo de entrada IP ao codificador Spinnaker à porta Input. Lembre-se de que o
Spinnaker detecta apenas a entrada em Input1. Você também pode conectar um segundo cabo



para uma entrada secundária. Duas portas de saída são fornecidas, mas qualquer porta pode ser
usada para saída. A Saída TS assumirá como padrão Saída1 e, em seguida, Saída2, a menos
que um adaptador preferencial seja especificado na página Saída TS.

P. Como configuro o Spinnaker para gravar em uma unidade de rede?

R. Configurando o Spinnaker para gravar em uma unidade de rede

Para permitir que o Spinnaker arquive ou grave um arquivo em uma unidade de rede, o Serviço
de Codificação precisa ter recursos de leitura e gravação nas unidades de rede da sua rede.

Para fazer isso, você precisará fazer login no Spinnaker usando o desktop remoto e, em seguida,
seguir estas etapas:

No menu de inicialização do Windows, clique com o botão direito do mouse em Meu
computador e selecione Gerenciar (ou vá para Painel de controle ->Gerenciamento do
computador).

1.

No painel esquerdo, expanda Serviços e aplicativos.2.
Clique em Services.3.
Clique com o botão direito do mouse em Encoding Service A (Serviço de codificação A) e
selecione Properties (Propriedades).

4.

Na janela Propriedades, selecione a guia Logon.5.
Na guia Logon, selecione o botão de opção ao lado de Esta conta e preencha o nome de
usuário e a senha com permissões de leitura e gravação em suas unidades de rede.Click
OK.

6.

Depois de alterar a conta de logon de um Spinnaker, você deve reiniciar o serviço fechando
a janela Propriedades e clicando no hiperlink "Reiniciar" no miniaplicativo Serviços.

7.

Quando você segue as etapas para o Spinnaker gravar em uma unidade de rede, o nome de
usuário usado também deve ser adicionado ao Spinnaker como administrador. Siga estas etapas:

No menu de inicialização do Windows, clique com o botão direito do mouse em Meu
computador e selecione Gerenciar (ou vá para Painel de controle ->Gerenciamento do
computador).

1.

No lado esquerdo, selecione Usuários e grupos locais2.
Em Usuários e Grupos Locais, selecione Grupos3.
Clique com o botão direito do mouse em 'Administradores' e selecione Adicionar ao grupo4.
Na janela de diálogo Propriedades dos administradores, clique em Adicionar5.
No campo intitulado 'Insira os nomes dos objetos a serem selecionados', insira o Nome de
usuário adicionado ao seguir as instruções para que o Spinnaker grave em uma unidade de
rede.

6.

Você será solicitado a inserir o nome de usuário e a senha.7.
Clique em Ok.8.

P. Como sincronizo dois codificadores para streaming adaptável?

R. Um Gerador de código de tempo ou Leitor de código de tempo/LTC (se o código de tempo já
estiver incorporado no vídeo) é necessário para sincronizar vários sinalizadores para um único
evento de transmissão.



Para o Spinnaker 7100 e mais recente, já existe um LTC integrado na caixa

Para o Spinnaker 7000 ou mais antigo, recomenda-se o Miranda Little Red LTC

Ao usar um Gerador de código de tempo, conecte a parte do "timecode" do cabo breakout
(fornecido com a caixa) do Gerador ao Spinnaker.

Observação: na guia "Sistema" > link "Configuração global", certifique-se de fazer as seleções
corretas para o LTC de código de tempo (Pequeno LTC vermelho ou integrado)

P. Como faço para testar a autocodificação na reinicialização?

R. Para testar a codificação automática na reinicialização, acesse a guia "Sistema" e clique na
caixa de seleção "Codificação automática na reinicialização". Depois de fazer isso, você deve ser
capaz de agendar reinicializações na página 'Agendamento'. O Spinnaker começará a ser
executado após a reinicialização.

Se você estiver executando atualmente uma versão do software Spinnaker anterior à 5.2.1, o
Spinnaker não será reinicializado se estiver no estado "em execução". Na seção 5.2.1, uma caixa
de seleção foi criada na página Agendamento para permitir que a reinicialização ocorra mesmo se
o codificador estiver no estado "em execução".

P. Como funciona o PlayReady DRM?

R. Em primeiro lugar, algumas definições básicas:

Uma ContentKey é usada para criptografar conteúdo. Uma ContentKey pode ser fornecida
explicitamente OU uma Seed pode ser usada para criar exclusivamente uma ContentKey (a
mesma Seed criará sempre a mesma ContentKey).

Um KID (um identificador de chave) é uma informação pública usada como uma pesquisa por
uma PlayReady License Service Platform para fornecer as informações necessárias de
descriptografia/direitos aos jogadores clientes.

O URL de Aquisição de Licenças é o URL para o qual um reprodutor de clientes irá ligar para
obter informações de descriptografia/direitos.

Passemos agora ao cerne da questão:

As informações básicas necessárias para uma plataforma de codificação PlayReady, como
Spinnaker (Live) / Armada (VOD), são:

KID1.
Semente gerar uma ContentKey OU a ContentKey propriamente dita (não ambas)2.
URL de Aquisição de Licenças3.

Outras informações são opcionais e não são necessárias para criptografia, mas podem ser
exigidas pela PlayReady License Service Platform.

A plataforma de codificação cria um cabeçalho PlayReady que contém o KID, a URL de aquisição
de licenças e outros campos opcionais, MAS NÃO a Seed/ContentKey. Este cabeçalho está
incorporado no conteúdo.



Quando um player detecta que o conteúdo está protegido por PlayReady, ele extrai esse
cabeçalho, localiza o URL de Aquisição de Licenças e, em seguida, liga para esse URL
fornecendo-lhe o cabeçalho.

A PlayReady License Service Platform responde à chamada pesquisando o KID em seu próprio
sistema e retorna o cabeçalho modificado com várias informações de descriptografia/direitos.

Como faço para implementar o DRM PlayReady?

ManualNo método Manual, um provedor de serviços de licença PlayReady oferece ao
cliente 1/2/3 acima. Esse provedor também pode desejar no cabeçalho gerado outras
informações opcionais (URL da IU de Aquisição de Licença, ID de serviço de domínio e
dados personalizados). Em caso afirmativo, devem tambémO cliente Spinnaker então insere
os valores em sua predefinição/modelo e eles são feitos.Lembre-se de que a proteção pode
ser comprometida se você usar o mesmo KID/Chave várias vezes.

1.

AutomatizadoA entrada documentou uma única chamada de serviço Web para os
provedores de serviço de licença PlayReady a serem implementados. Quando estivermos
prestes a iniciar um evento (ao vivo) ou a codificar conteúdo para VOD, chamaremos a este
Método de Serviço Web e forneceremos a ele informações sobre o evento/conteúdo (por
exemplo, o nome do evento ou o nome do conteúdo). O método de serviço da Web nos
devolverá as informações necessárias para criptografar o conteúdo (ou seja, 1/2/3 e
qualquer informação opcional).Esse é o método usado pela maioria dos clientes que estão
fazendo o PlayReady com nossos produtos.O que vem a seguir?Você precisará solicitar ao
provedor de DRM um URL para aquisição de KID, Seed e License. O URL de Aquisição de
Licenças precisará ser um URL de Aquisição de Licenças do Provedor de Serviços
PlayReady.

2.

P. Como o carimbo de data/hora local é calculado?

R. Em 'Iniciar', várias chamadas na API do codificador são executadas. A primeira chamada é
"Aberta" e, no momento, a data e a hora locais atuais são recuperadas. Isso não é expresso no
tempo UTC, mas no tempo local real. Essa hora é usada como compensação para o valor de
data/mês na IU.

Por exemplo, se a IU for definida como 2010 e Mês 9, isso será traduzido como 1/9/2010

A 1ª entrada do manifesto é 18738290000000. Esse é o tempo em HNS (cem nanossegundos).
Neste exemplo, 18738290000000/10.000.000 = 1873829 segundos.

1873829 segundos = 21,68 dias que então se traduz em (9/21). Para o cálculo de hora, 24*.68 =
16,32 horas = 21/9 das 15:32 horas.

Exemplo em um arquivo de manifesto de onde o carimbo de data e hora está localizado

<?xml version="1.0" ?>

- <SmoothStreamingMedia MajorVersion="2" MinorVersion="0" Duration="0"

TimeScale="10000000" IsLive="TRUE" LookAheadFragmentCount="2" DVRWindowLength="0">

- <StreamIndex SubType="" Chunks="0" TimeScale="10000000"

Url="QualityLevels({bitrate})/Fragments(video={start time})">



  <QualityLevel Index="0" Bitrate="3000000"

CodecPrivateData="00000001674d401f965602802dd80a0400000fa40003

a9838880016e3400016e347f18e0ed0a149c0000000168ea5352"

FourCC="AVC1" MaxWidth="1280" MaxHeight="720" />

  <QualityLevel Index="1" Bitrate="1500000"

CodecPrivateData="00000001674d401f96560780b77fe0008000681000003

e90000ea60e22000b7180002dc61fc6383b4285270000000168ea5352"

FourCC="AVC1" MaxWidth="960" MaxHeight="720" />

  <QualityLevel Index="2" Bitrate="1000000"

CodecPrivateData="00000001674d401f965606a1ed80a0400000fa40003

a983888007a100007a107f18e0ed0a149c00000000168ea5352"

FourCC="AVC1" MaxWidth="848" MaxHeight="480" />

  <QualityLevel Index="3" Bitrate="750000"

CodecPrivateData="00000001674d401f965605017fcb80a0400000fa40003

a983888005b8c0005b8c7f18e0ed0a149c00000000168ea5352"

FourCC="AVC1" MaxWidth="640" MaxHeight="360" />

  <c t="18686630000000" />

  <c t="18686650020000" />

  <c t="18686670040000" />       <------------Time Stamp

  <c t="18686690060000" />

  <c t="18686710080000" />

  <c t="18686730100000" />

  <c t="18686750120000" />

  <c t="18686770140000" />

  <c t="18686790160000" />

  <c t="18686810180000" />

  <c t="18686830200000" />

  <c t="18686850220000" />

  <c t="18686870240000" />

  <c t="18686890260000" />

  <c t="18686910280000" />

P. Quantos fluxos de saída são suportados pelo Spinnaker 5000?

R. O Spinnaker S5000 suporta a codificação de 4 fluxos simultaneamente. Por exemplo, o S5000
poderia suportar 2 fluxos H.264 e 2 VC-1 de codificação simultaneamente ou 3 fluxos H.264 e 1
VC-1 simultaneamente. O VP6 está disponível apenas como uma opção complementar, e você só
pode ter um fluxo de VP6 em execução ao mesmo tempo. Um exemplo desse cenário é o suporte
para 1 codificação de fluxo VC-1, 2 H.264 e 1 VP6 simultaneamente.

P. Quantos fluxos de saída são suportados pelo Spinnaker 6000?



R. O S6000 é capaz de enviar 8 fluxos por canal de entrada. Por exemplo, com 2 canais de
entrada é possível enviar um total de 16 fluxos. Lembre-se de que isso pode ser restringido pelo
uso da CPU.

P.Troubleshooting: Alarme "Disco baixo"

R. Se você estiver recebendo um alarme de "disco baixo" devido a arquivos AVCperf no diretório
Ctmp, certifique-se de que a seguinte configuração de registro tenha o valor 0:

HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/InletE1/Vídeo/CompactaçãoDepurarSinalizadores

P.Troubleshooting: Erros de congestionamento entre o Spinnaker e o servidor de
mídia

R. Erros de congestionamento entre o Spinnaker e o Media Server

Os erros de congestionamento geralmente ocorrem devido a um problema de largura de
banda/rede entre o Spinnaker e o Media Server. Há uma fila de rede na qual os pacotes entram e,
se não puderem ser enviados ao servidor, a fila começa a crescer. O alarme de
congestionamento acontece quando a fila atinge um determinado limite.

Na página de estatísticas de codificação, você pode observar a fila de rede para ver quando ela
começa a crescer (desde o início ou algo aconteceu que fez a fila começar a crescer). As
estatísticas da fila de rede estão desativadas por padrão, portanto, você precisará marcar a caixa
na página de estatísticas para exibi-las.

Dicas de solução de problemas:

Executar um fluxo por alguns minutos (durante o dia em que você recebeu os alarmes de
congestionamento)Obtenha uma Captura Wireshark no fluxo e veja a quantidade média de
largura de banda que sai do Spinnaker

1.

Executar testes de tensão/testes de largura de banda da rede (na mesma hora do dia) para
determinar a largura de banda disponível da sua redeHá vários sites de teste de largura de
banda disponíveis gratuitamente na Web

2.

P.Troubleshooting: Mensagem de erro ao usar o manipulador HTTP

R. Error frame3780 A Code 0x8000001a MsgHTTP delete error code x Value4050x195

No servidor IIS onde o código de manipulador HTTP reside, há um grupo de conta chamado
grupo "IIS_IUSRS". Este grupo requer permissão de leitura, gravação e modificação no diretório
onde os arquivos .m3u8 e os segmentos .ts estão sendo gravados. Esse também deve ser o
mesmo diretório apontado no arquivo Web.config. No documento original de configuração do
manipulador, esse caminho foi definido como "C:"inetpub"wwwroot"Apple". Por favor, confirme
apenas que é esse o caso.

No entanto, como o erro que você está recebendo é de fato um erro HTTP 405, o verbo "Excluir"
pode não estar habilitado na configuração do Gerenciador do IIS para o aplicativo virtual
"Apple/applefeed". Consulte o documento do manipulador para obter mais informações sobre
como confirmar se o verbo Delete foi adicionado ao aplicativo virtual "applefeed".



Se as tarefas acima forem atendidas, então é bem possível que o seu Servidor Web IIS possa, de
fato, ter um módulo WebDAV instalado, que descobrimos há pouco tempo, também está em
conflito com a nossa solução de manipulador. Para aliviar o problema, tente:

Desative o WebDAV a partir do nível global do Web Site Predefinido.

Examine a página inicial das configurações para o "Site padrão", localize a entrada "Regras de
criação do WebDAV" e abra esse recurso.

Na coluna do lado direito, você verá uma opção para desativar o WebDAV, desativar o WebDAV.

Remova o módulo WebDAV do arquivo web.config "aplicado".

Navegue até o nível do aplicativo aplicado usando a ferramenta Gerenciador do IIS.

Abra o recurso chamado "Módulos"

Procure o módulo intitulado "WebDAVModule", realce esta entrada e clique em remover, no menu
do lado direito.

Confirme se deseja remover a entrada. (Isso apenas remove o módulo do aplicativo virtual e só
se aplica a esse cenário)

P.Troubleshooting: Erro ao transferir para o servidor Limelight/Akamai

R. Erro ao transferir para o servidor Limelight/Akamai

Se você receber a seguinte mensagem de erro ao transferir para um servidor Limelight/Akamai:

[A] Código: 0x80000007 Mens: 'Endereço inválido do servidor Akamai para
Streamname::h264stream2@4176' Valor: [0][0x0]

Primeiro, verifique se você tem um endereço IP válido. Se for válido, é possível que não esteja
usando a porta Ethernet correta.

Se alguma das portas Ethernet não estiver autorizada a enviar/receber dados externos, pode
haver um problema transmitindo para o servidor Limelight/Akamai. Confirme se a porta autorizada
é a porta escolhida, observando as configurações de 'Conexão de rede avançada'.

Para exibir/alterar as preferências da porta, vá para: Painel de Controle -> Conexões de Rede ->
Configurações Avançadas:

Na guia 'Adaptadores e vínculos', o pedido atual será listado. A porta Ethernet autorizada para
transferência de dados deve estar no topo da lista. Para alterar o pedido, selecione a porta e
clique nas setas para subir ou descer na lista.

Se a ordem das portas tiver sido modificada, a unidade Spinnaker deverá ser reinicializada para
que a alteração entre em vigor.

P.Troubleshooting: mensagem de erro de falha de transferência HTTP

R. Erro frame4830 Código 0x8000001a MensagemFalha na transferência HTTP inicial Verificar



URL do servidor 'URL do cliente'

Essa mensagem de erro significa que, na primeira vez que o Spinnaker tentou postar um
segmento HTTP no servidor designado, ele falhou. Isso pode implicar um problema de rede, um
problema de servidor ou ter a URL errada no Spinnaker.

Comece verificando se a URL está correta. Em caso afirmativo, há um diretório adicional que
precisa ser incluído no URL?

Se você puder fazer ping nesse URL a partir do Spinnaker, capture um Wireshark para verificar
se você está acessando o servidor.

P.Troubleshooting: Configurações de registro para Flash e Smooth

R. Configurações padrão do registro para Flash e Smooth:

Tentativas suaves:

O número de vezes que os codificadores tentarão uma conexão com falha após o início antes de
desistir do padrão é 5 e pode ser alterado por meio da seguinte configuração:

HKEY_LOCAL_MACHINE"SOFTWARE"Entrada"E1"Vídeo"Suave"SmoothPublisherRetryCount

Depois que uma conexão com falha é detectada, o tempo em segundos antes de fazer uma nova
tentativa é padronizado para 20 (segundos) e pode ser alterado por meio da seguinte
configuração:

HKEY_LOCAL_MACHINE"SOFTWARE"Entrada"E1"Vídeo"Suave"SmoothPublisherRetryDelay

Tentativas de flash:

HKEY_LOCAL_MACHINE"SOFTWARE"Entrada"E1"Vídeo"Flash

Adicione as seguintes chaves de registro se elas ainda não estiverem lá:

FlashPublisherRetryCount - DWORD, definirá quantas vezes o Spinnaker tentará novamente. O
padrão é 5.

FlashPublisherRetryDelay - DWORD, definirá por quanto tempo o Spinnaker irá retardar entre as
novas tentativas. O padrão é 20 segundos.

Porta de Publicação Suave:

Se você quiser transmitir suavemente para uma porta diferente de 80

HKEY_LOCAL_MACHINE"SOFTWARE"Entrada"E1"Vídeo"Smooth"SmoothPort

Para a configuração do Registro, você deve definir a palavra SmoothPort como o valor, em
decimal, do número de porta para o qual deseja fazer stream. Portanto, se você quiser usar a
porta 5000, ainda use apenas o endereço IP no campo do servidor, mas defina a Dword
SmoothPort como 5000, decimal.



configuração de atualização de FCPs flash

SOFTWARE""Entrada""E1""Vídeo""Flash""FlashPublisherFlags

// 0x01  == call IFCDestroyNetConnection

       // 0x02  == write shadow file

                // 0x04  == don't mute video

               // 0x08  == don't mute audio

               // 0x10  == call FCPublish for non-authentication modes

               // 0x20  == call FCUnpublish for non-authentication modes

               // 0x40  == don't strip start codes out of avc stream

               // 0x80  == add system time metadata

               // 0x2000 == output m_fpShadow2

Para ativar o FCPublish e FCUnpublique (uma solicitação relativamente frequente para alguns
casos de transmissão Flash), você adicionaria essa configuração e a definiria como 30 hex.

P.Troubleshooting: Reprodução de streaming suave mostrando conteúdo em cache

R. Esse problema normalmente se deve à maneira como o ponto de publicação é gerenciado.
Quando você vai a um ponto de publicação do IIS, um arquivo Manifest é criado. Se o codificador
for interrompido, o ponto de publicação será interrompido, mas manterá o arquivo Manifest - isto
permite que os usuários terminem de assistir a um evento se eles não se juntaram enquanto ele
estava ativo.

Os pontos de publicação podem ser habilitados para reiniciar automaticamente se o codificador
começar a publicá-lo novamente (para permitir reinicializações do codificador) se o evento ainda
estiver em andamento. Este novo conteúdo será adicionado ao final do arquivo Manifest.

Observação: se o timecode estava sendo usado, ele pode criar algum comportamento estranho
se o timecode do novo conteúdo estiver fora de ordem/sincronizado com o conteúdo existente
anterior

Quando um evento terminar e você iniciar um novo evento separado - certifique-se de desligar e
reiniciar o ponto de publicação (ele precisa ser desligado, não apenas parado). Isso limpará as
informações do arquivo Manifest existente.

P.Troubleshooting: Falha na nova tentativa de autenticação de fluxo após o nome
de usuário incorreto ser fornecido

R. Se você acidentalmente digitou um nome de usuário incorreto para Autenticação de Fluxo e
selecionou 'Aplicar', o fluxo continuará a falhar, mesmo depois que o nome de usuário tiver sido
alterado na WebUI.

Para redefinir o sistema, reinicie o 'EncodingService' navegando até a guia 'System' e clique no
link 'Recovery' de dentro da WebUI. Depois que o 'EncodingService' for reiniciado, você poderá



continuar a inserir os nomes de usuário corretos para seus fluxos.

P.Troubleshooting: Erro de validação no perfil principal

R. Erro Um Código 0x80000017 MsgC011H264 Erro de Validação Em Número de Perfil Principal
Os quadros devem estar no intervalo

Spinnaker 7100 "Erro: [A] Código: 0x80000017 Mens: 'C011:H.264 Erro de validação: No perfil
'Main', 'num_reference_frames' deve estar no intervalo [2, 16]. C001:H.264 Verificação de
validação: 1 erro(s) encontrado(s).'Valor: [0][0x0]"

Para essa mensagem de erro específica, você deve certificar-se de que seus 'Quadros de
referência' estejam entre os valores de 2 a 16. Essa configuração pode ser encontrada em
"Advanced Compression Settings" (Configurações avançadas de compactação) na guia "H.264"
(H.264).

P. Quais são os dispositivos de sincronização de timecode recomendados para o
Spinnaker?

R. Há duas opções para obter o timecode no Spinnaker:

Utilize um gerador de timecode que incorpore o timecode VITC/RP188 ao sinal de vídeo
SDI.

1.

Use um gerador de timecode que produza LTC.2.
Para a opção 1, recomendamos o ESE HD-488/SD. Essa solução permitirá que você envie o SDI
diretamente para o Spinnaker com Timecode.

Para a Opção 2, não temos um produto recomendado, mas para nossos testes utilizamos
geradores de timecode Adrienne LTC

http://www.adrielec.com/aec-ubox.htm

Com a opção 2, isso irá simplesmente fornecer LTC, então você também precisaria comprar um
produto da Miranda chamado Little Red

http://www.bhphotovideo.com/c/product/197238-
REG/Miranda_LITTLE_RED_LITTLE_RED_Linear_Time_Code.html para ler o timecode e
alimentar o Spinnaker. Nos nossos modelos 7100 e 8100 Spinnaker adicionámos este suporte à
placa SDI, pelo que este pequeno dispositivo vermelho já não é necessário e pode enviar o LTC
diretamente para a parte posterior do Spinnaker.

Com o Spinnaker 7000, você precisará de um gerador Little Red e LTC. Com o Spinnaker 7100
ou 8100 você não precisaria do Little Red, mas ainda precisaria do gerador LTC.

Em um ambiente de broadcast, a opção um é definitivamente mais comum.

Na nossa preferência, apoiamos ambas as soluções de forma igual. Se você tiver orçamento para
a opção 1, recomendamos tomar essa rota. Isso exigirá uma configuração mínima, pois você só
precisará comprar um equipamento em vez de dois.

P. O que é o HTTP Chunking para Transmissão em Fluxo do iPhone?

http://www.adrielec.com/aec-ubox.htm
/content/product/197238-REG/Miranda_LITTLE_RED_LITTLE_RED_Linear_Time_Code.html
/content/product/197238-REG/Miranda_LITTLE_RED_LITTLE_RED_Linear_Time_Code.html


R. O Content Chunking" (também conhecido como "Segmentation") é onde um fluxo contínuo de
dados segmentados é enviado do Spinnaker.

"Engarrafamento HTTP" é uma opção na página Configuração Global onde os segmentos podem
ser coletados por um determinado período de tempo. Quando o período expira, os segmentos são
enviados juntos. Por padrão, esta opção NÃO está definida como TRUE.

P. Qual é a diferença entre o Apache e o IIS HTTP File Transfer Config?

R. O Apache usa um método alternativo de POST. No mundo do IIS, o HTTP POST é um
comando reconhecido. No Apache, o POST HTTP não é reconhecido. Em vez disso, o Apache
usa o comando PUT. Ao configurar o Spinnaker, qualquer coisa com http:// usará o comando
HTTP POST. Para compatibilidade com o Apache, use file:// para converter em um comando
PUT.

P. Onde posso encontrar informações sobre a porta de gerenciamento IPMI?

R. Perguntas sobre a porta de gerenciamento IPMI

Pergunta: Por que a LAN de gerenciamento foi removida? Isso fornecia uma organização de porta
lógica, com gerenciamento por trás de um firewall e transmissão em um par redundante de LAN.

Resposta: Isso foi conduzido pelo hardware disponível para suportar as arquiteturas de
processadores mais recentes no formato existente

Pergunta: Há uma data limite quando a LAN de gerenciamento não está presente em um
Spinnaker? Não está relacionado ao firmware, mas parece estar relacionado à plataforma de
hardware.

Resposta: A data de término foi janeiro de 2010. Todos os 7100s terão a nova organização de
porta Lan. Todos os 7000 tinham o arranjo mais antigo de 3 portas Lan. Todos os novos 5000s
terão 2 portas ethernet. Os 5000s enviados em 2009 terão 3 portas ethernet.

Pergunta: Com LAN1 ou LAN2 necessária para o gerenciamento, isso reduz a resiliência da
plataforma Spinnaker. Será que isso pode ser facilmente alterado de volta ao acordo anterior? A
LAN de gerenciamento pode ser ativada através do Windows XP?

Resposta: Infelizmente, não. Não há como configurar a porta IPMI para ser uma porta Lan de
gerenciamento.

Pergunta: Se eles usarem LAN2 para gerenciamento, a LAN1 será sempre usada para
transmissão?

Resposta: Se Lan1 e Lan2 estão conectados a redes diferentes (por exemplo, 10.10.10.xxx vs
10.10.20.xxx), então sim, a saída de transmissão saberá usar a porta Ethernet correta para enviar
tráfego ao servidor de mídia. Se Lan1 e Lan2 estão conectados à mesma rede, o tráfego de
gerenciamento e o tráfego de transmissão podem coexistir em qualquer porta Lan, e qualquer
endereço IP pode ser usado para o gerenciamento.

Pergunta: Há alguma maneira de selecionar qual LAN é usada para transmissão?

Resposta: O comando "Route" pode ser usado (do prompt de comando) para associar destinos



   

de endereço IP específicos a uma porta LAN específica. Se necessário, podemos fornecer
instruções sobre como configurar isso.

Pergunta: A LAN de gerenciamento pode ser reativada?

Resposta: Infelizmente, não.

P. Onde posso encontrar o SWUpdate.log?

R. Este registro pode ser encontrado no seguinte diretório:

C:\inetpub\wwwroot\encadmin\updates\swupdate.log

P. Onde encontro o arquivo Server Config?

R. O arquivo de configuração do servidor pode ser encontrado aqui:

C:\Program Files\Inlet Technologies\Inlet Server Node\ServerNodeService.exe.config

P. Onde encontro o registro de atualização do Spinnaker?

R. Este registro pode ser encontrado no seguinte
diretório:C:\inetpub\wwwroot\encadmin\updates\SWUpdate.log
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