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Introdução

Este documento descreve como quando você mede a taxa da repetição da referência de relógio
do programa (PCR) para os serviços que estão processados pelo gerente do conteúdo digital de
Cisco (DCM), você pôde observar em algumas ferramentas da medida que a taxa da repetição
PCR excede a Senhora 40.

Exemplos do usuário

Na vária rede de vídeo sonda, analisadores monitoram um número de serviços. Você pode
mesmo medir quando você verifica a taxa da repetição PCR. Os analisadores puderam mostrar
um alarme em alguns casos. A razão para esta é que o ponto inicial para a geração de alarme da
repetição PCR está ajustado na Senhora 40.

Os serviços transcoded ou codificados através de Cisco DCM - Multi-formato que processa o
cartão (MFP) têm uma configuração padrão para o intervalo PCR da Senhora 37.

Mesmo com grupo do intervalo PCR à Senhora 37 pôde ocorrer que a repetição PCR
ocasionalmente excederá os 40 limites da Senhora e gerará alarmes nas pontas de prova que
medem.

Por exemplo;



Neste tiro de tela de uma ponta de prova, você vê que a coluna do contagem de erro de vez em
quando está incrementada no que diz respeito ao número de medidas.

Solução

A solução a esta edição é incrementar o limiar de alarme nos dispositivos que medem.

O ajuste de 40 Senhoras nos dispositivos que medem, é derivado das especificações mais velhas
do instituto dos padrões de telecomunicação europeia (ETSI), onde se recomendou que não
excede a Senhora 40 desde 2005 (versão 1.6.1), esta especificação da transmissão da vídeo
digital (DVB) já não faz tal recomendação e o intervalo PCR é definido desde então para ser a
Senhora 100 máxima.

O padrão DVB pode ser consultado através de www.etsi.org e a versão a mais atrasada é ETSI
TS 101 154 v2.2.1.

Neste extrato que define o PCR da especificação atual.

http://www.etsi.org


Nota: É igualmente importante estar ciente que embora as pontas de prova gerenciam o
alarme, faz em nenhum ponto isto têm todo o efeito na qualidade de imagem.
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