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Bem-vindo aos Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize
Os LifeSize® sistemas de comunicação de vídeo LifeSize de alta definição permitem que
um grupo de colegas ou operações empresariais geograficamente dispersos trabalhem em
conjunto de forma clara e produtiva. Cada sistema foi projetado para proporcionar
eficiência, simplicidade e confiabilidade no uso da comunicação por vídeo.
Esse guia explica como instalar e administrar o sistema de comunicação de vídeo LifeSize.
Materiais de referência relacionados podem ser encontrados no CD fornecido com o
produto e na página de Suporte do site www.lifesize.com. Notas de versões, notas técnicas
e publicações técnicas de referência também podem ser encontradas na página de Suporte
do site www.lifesize.com.

Preparação para a instalação
Antes de instalar o sistema LifeSize, verifique se seu ambiente atende aos
requisitos a seguir.

Tipos e resoluções de monitores compatíveis
Os sistemas de comunicação de vídeo LifeSize podem ser conectados à maioria dos
monitores, inclusive:
-

Monitores de tela plana de plasma

-

Monitores CRT (720p)

-

Monitores de TV de tela grande com retroprojeção (720p)

-

Displays de projeção frontal

-

Configuração da sala de A/V com retroprojetor

São aceitas as seguintes resoluções de exibição:
-

Saída de vídeo de componente 720p

-

Saída VGA 1280 x 720

-

Saída VGA 1280 x 768
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Se conectar o codec LifeSize a um monitor incompatível, a interface de usuário poderá não
ser exibida corretamente ou as imagens podem ser distorcidas. Alguns monitores, embora
incompatíveis, podem parecer funcionar; no entanto, poderá haver problemas significativos
de qualidade e desempenho e o sistema talvez não funcione adequadamente. Para obter a
melhor resolução possível, use os cabos de HD-15 para RCA de componente fornecidos
com o sistema.
Obs.:

A LifeSize recomenda usar dois monitores para fazer apresentações em
LifeSize Room.

Proteção com firewall
A LifeSize recomenda proteger o sistema por meio de um firewall e bloquear, no mínimo,
as seguintes portas:
•

22 (ssh)

•

23 (telnet)

•

80 (http)

•

443 (http)

Se for necessário manter essas portas aberta, mude as senhas predefinidas de
administrador e da interface de linha de comandos para aumentar a segurança. Para saber
como mudar a senha de administrador predefinida, consulte “Como mudar a senha do
administrador” na página 21. Para saber como mudar a senha da interface de linha de
comandos, consulte o documento Interface de linha de comandos e automatização de
tarefas LifeSize encontrado na página de Suporte no site www.lifesize.com.
Também se pode desativar o acesso pela web e por SSH no sistema, configurando
as preferências na interface de usuário. Por definição padrão, o acesso por Telnet é
desativado. Veja mais informações em “Controle da administração remota” na página 22.

Largura de banda da rede
A baixa qualidade de áudio e de vídeo pode ser resultante de largura de banda insuficiente
na rede. A LifeSize recomenda que a rede tenha pelo menos 1 Mb/s para uma chamada de
vídeo de alta definição. Durante chamadas de vídeo com pouca largura de banda, os
sistemas LifeSize escolhem automaticamente a melhor resolução possível com a largura
de banda disponível.

Servidor DNS
Se pretender usar endereços de domínio para fazer chamadas, será necessário configurar
um servidor DNS ou usar o protocolo DHCP, que define automaticamente o servidor DNS.
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Configuração inicial
Durante o processo de instalação, o sistema LifeSize avisa o usuário de que deve
configurar o sistema. Para evitar demoras durante o processo de instalação, a LifeSize
recomenda reunir as seguintes informações necessárias para a configuração inicial antes
de instalar o sistema. As preferências da configuração inicial podem ser acessadas a
qualquer momento antes de se instalar o sistema.
Obs.:

As telas de configuração inicial também aparecem ao se efetuar um
restabelecimento (reset) do sistema. Veja mais informações em “Restabelecimento
das pré-configurações” na página 31.

Idioma
Pode-se selecionar o idioma a ser usado na interface de usuário. A definição padrão de
idioma é inglês.
Senhas de usuários e de administrador
Algumas funções e preferências disponíveis na interface de usuário só são acessíveis a
usuários administrativos com o uso de senha. Por motivo de segurança, a LifeSize
recomenda mudar a senha predefinida de administrador (1 2 3 4) durante esta configuração
inicial, após a instalação.
Como alternativa, o usuário pode definir uma senha para controlar o acesso às preferências
de usuário que permitem fazer o seguinte:
•

Mudar a aparência da interface de usuário.

•

Especificar como as chamadas são atendidas.

•

Configurar definições de áudio.

•

Modificar as definições das câmeras e das entradas VGA.

•

Reinicializar o sistema.

As senhas de administrador e de usuários podem conter qualquer combinação de
algarismos de 0 a 9 e os símbolos * (asterisco) e # (cerca), com o máximo de 16 caracteres.
Obs.:

Pode-se definir uma senha de usuário e também uma senha de administrador para
acessar as preferências do usuário.
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Identificação do sistema
As informações que identificam o sistema para os usuários aparecem em toda a interface
de usuário. Selecione um país na preferência de Local se pretender conectar uma linha
telefônica RTPC ao codec do LifeSize.
A preferência Fuso horário define a hora do sistema indicada na barra de status da página
principal da interface de usuário. Essa preferência precisa ser definida mesmo se for
especificado um servidor NTP durante a configuração inicial (consulte “Configurações de
rede” na página 7).
O Nome do sistema, Número de vídeo e Número de voz aparecem na tela principal
da interface de usuário. O nome do sistema também pode aparecer nos diretórios local
e corporativo. A LifeSize recomenda mudar o nome predefinido do sistema para um mais
significativo, que identifique o sistema para os usuários.
Preferências de discagem de vídeo e de voz
Os sistemas LifeSize aceitam protocolo IP ou RDSI para discagem de vídeo. A definição
padrão da preferência de Discagem de vídeo é Automático, o que possibilita ao sistema
determinar o melhor método para fazer chamadas.
Obs.:

Se for selecionado RDSI, é necessário usar o LifeSize Networker com o sistema
de comunicação de vídeo LifeSize. Consulte o material de referência fornecido com
o LifeSize Networker para saber como configurar o seu sistema de comunicação de
vídeo LifeSize para funcionar com o LifeSize Networker.

Se o seu sistema LifeSize tiver capacidade para usar VoIP ou RTPC para discagem de voz,
selecione VoIP, Tom ou Pulso na preferência de Discagem de voz. Para chamadas de voz,
o VoIP usa H.323 ou SIP, Tom e Pulso usam RTPC. A definição padrão é VoIP.
Ao fazer uma chamada usando o botão de voz do LifeSize Phone conectado ao sistema e
com a discagem de voz definida como tom ou pulso, só é possível discar números de
telefone. Usando conexão RTPC. Se a discagem por voz estiver definida como VoIP,
poderão ser discados tanto endereços IP como números de telefone.
Ao fazer uma chamada por meio de controle remoto ou do botão de vídeo, pode-se discar
números de telefone ou endereços IP. Desta forma, os sistemas que estão dentro da rede
empresarial mas não têm acesso a gateway podem ligar para outros sistemas LifeSize da
rede, usando os endereços IP do sistema.
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Configurações de rede
Por definição padrão, DCHP é ativado nos sistemas LifeSize. Se escolher Desativado
na preferência de DHCP, será necessário fornecer um Endereço IP (o endereço IP
configurado no local, se não tiver sido designado por um servidor DHCP), Máscara de
sub-rede (usada para particionar o endereço IP em identificador de rede e de host)
e Gateway padrão (o endereço IP do gateway padrão usado pelo sistema).
Pode-se fornecer o Nome do host do sistema. Se não tiver um servidor DHCP que
defina automaticamente o servidor DNS, pode-se fornecer endereços IP para configurar
Servidores DNS. Também se pode definir os nomes de domínio a serem procurados na
resolução de nomes de host. O DNS traduz os nomes dos nós da rede em endereços.
Especifique esta preferência para usar DNS na resolução de nomes de hosts de
dispositivos como endereços IP.
Se for escolhida outra opção que não Automático (definição padrão) como preferência de
Velocidade da rede, assegure-se de que a opção corresponda à velocidade e ao modo
duplex configurados no switch da rede.
Pode-se digitar o nome do host ou o endereço IP de um servidor NTP (Network Time
Protocol) para definir a data e a hora do sistema automaticamente. O sistema LifeSize
ignora o valor especificado pelo nome de host do servidor NTP se a preferência de DHCP
estiver definida como Ativado e o servidor DHCP puder passar o endereço do servidor NTP
ao sistema LifeSize.
Preferências de áudio
Se pretender usar os alto-falantes do monitor para o som nas chamadas de vídeo e de voz,
as preferências de Saída de áudio de chamada de vídeo e Saída de áudio de chamada
de voz devem estar definidas como Saída de linha. Se for usar o LifeSize Phone para o
som, defina essas preferências como Telefone. Por padrão, Saída de áudio de chamada
de vídeo é definida como Saída de linha e Saída de áudio de chamada de voz é definida
como Telefone.
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Instalação de sistemas LifeSize
A embalagem de seu sistema LifeSize pode conter um dos seguintes componentes:
•

Componente de áudio
-

LifeSize Phone — Console de mesa com viva-voz de alta definição, com teclado e
visor integrados

-

LifeSize MicPod — Solução alternativa ao LifeSize Phone ; apresenta um
microfone individual e botão de modo Mudo

•

Câmera LifeSize — uma ou mais câmeras de alta definição com funções Pan (movimento
horizontal panorâmico)/Tilt (inclinação)/Zoom e lente de zoom grande angular

•

Codec LifeSize — unidade de compactação e descompactação de áudio e vídeo de alta
definição, com base de apoio

•

Controle remoto LifeSize — controle remoto sem fio fornecido com três pilhas tipo AAA

•

Cabos

•

Fichas de referência rápida — com ilustrações da instalação correta dos cabos
e equipamento

•

CD com material de referência do produto

Instalação do sistema LifeSize Room ou LifeSize Team
Para saber como instalar o LifeSize Express, veja as instruções de instalação em
“Instalação do LifeSize Express” na página 11.
Para instalar os componentes do sistema LifeSize, retire todos os componentes da
embalagem do produto, inclusive os cabos, e coloque-os nos lugares desejados na sala
de reunião em que o sistema será usado. Veja a ilustração de como fazer a instalação
correta na ficha de referência rápida do LifeSizefornecida com o sistema. Os números
apresentados na ficha de referência rápida correspondem às seguintes etapas:
1. Abra o compartimento de pilhas, na parte de trás do controle remoto; abra as tiras e
segure-as para instalar as três pilhas AAA fornecidas com o sistema, começando com
a da posição mais externa.
2. Coloque o codec na respectiva base de apoio, alinhando os orifícios dos pinos na
parte inferior. Prenda o codec na base de apoio, apertando o parafuso na parte inferior
da base. Opcional: coloque os pés de borracha na parte inferior da base de apoio
do codec.
Obs.: Ligue os cabos necessários no painel posterior do codec; use a guia plástica
localizada na parte inferior da unidade para prender todos os cabos.
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3. Para conectar uma câmera LifeSize ao codec, ligue o cabo da câmera no conector
encontrado na parte de trás da câmera, e ligue a outra extremidade no conector
indicado com o símbolo de Câmera 1
, no painel traseiro do codec.
Se tiver adquirido uma segunda câmera LifeSize para o LifeSize Room, ligue o cabo da
segunda câmera no conector encontrado na parte de trás da câmera e ligue a outra
extremidade do cano no conector marcado com o símbolo de Câmera 2
, no painel
traseiro do codec. Para obter mais informações sobre como usar as duas câmeras com
o seu sistema LifeSize Room, consulte o Guia do Usuário dos Sistemas de
Comunicação de Vídeo LifeSize.
Para conectar uma câmera compatível de outro fabricante usando o LifeSize SDI
Adapter, consulte o Guia de Instalação do LifeSize SDI Adapter.
4. Ligue o cabo do visor de vídeo no conector encontrado na parte de trás do visor, e ligue a
outra extremidade no conector indicado com o símbolo de Monitor 1
, no painel traseiro
do codec. Ligue o cabo de alimentação de energia do visor na tomada elétrica da parede.
Para conectar um segundo monitor ao LifeSize Room, ligue o cabo do monitor de vídeo
no conector encontrado na parte de trás do primeiro monitor, e ligue a outra extremidade
no conector indicado com o símbolo de Monitor 2 2 , no painel traseiro do codec. Ligue
o cabo de alimentação do monitor em uma tomada elétrica. Por definição padrão,
o segundo monitor exibe a entrada VGA, se houver um dispositivo de entrada VGA
conectado ao codec. Normalmente, a porta de entrada VGA é usada para conectar um
computador de mesa ou notebook e exibir dados durante apresentações. Se não for
conectado um dispositivo de entrada VGA, o segundo monitor ficará com a tela em
branco. Pode-se especificar o tipo de entrada exibida no segundo monitor, ajustando a
Preferência de Layout do monitor secundário nas Preferências do administrador :
Aparência : Layout. Para saber mais, consulte o Guia do Usuário dos Sistemas de
Comunicação de Vídeo LifeSize.
5. Ligue o cabo de áudio no conector do monitor e a outra extremidade no conector de
saída de linha indicado com o símbolo
, no painel traseiro do codec.
6. Insira o cabo de rede na porta de rede marcada com o símbolo de LAN
, o painel
traseiro do codec. Ligue a outra extremidade do cabo de rede em tomada de rede
na parede.
7. Dependendo da configuração do seu sistema, siga um destes procedimentos:
a. Se usar o LifeSize Phone para o áudio, ligue o cabo do telefone na porta marcada
com o símbolo de LAN
no lado de baixo do telefone.
Obs.: A porta externa, marcada com o símbolo
reservada para uso futuro.

no LifeSize Phone é
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Ligue a outra extremidade do cabo do telefone na porta marcada com o símbolo
LifeSize Phone
, no painel traseiro do codec. Prenda os cabos dentro das
guias, para evitar que sejam danificados.
Obs.: Quando o LifeSize Phone é conectado a um sistema LifeSize Team, ele
não pode ser configurado ou usado como dispositivo viva-voz autônomo. Configure
o sistema por meio da interface do sistema de comunicação de vídeo LifeSize.
b. Se usar o LifeSize MicPod para o áudio, ligue a extremidade do cabo do LifeSize
MicPod na porta de microfone marcada com o símbolo de microfone , na parte
traseira do codec.
8. Ligue o cabo elétrico do adaptador de energia na tomada elétrica marcada com
, no painel traseiro do codec (próximo à base). Ligue uma extremidade
do cabo elétrico no adaptador de energia e a outra extremidade na tomada elétrica
de parede.
O sistema LifeSize se inicia e o LED azul, na parte frontal do codec, se acende.
Consulte o Guia do Usuário dos Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize para
saber mais sobre o estado do sistema durante a inicialização ou conforme as
condições mudarem.
A câmera se liga na primeira vez em que é conectada ao codec; esse processo leva
cerca de 90 segundos.
Atenção: Não mexa nos dispositivos nem os desconecte durante esse período, pois
isso pode danificar o sistema.
9. A tela Configuração inicial aparece, avisando que o usuário deve configurar o
sistema. Use as infomrações adquiridas durante a “Preparação para a instalação” na
página 3 para realizar a configuração. Use as teclas de seta do controle remoto para
navegar pelas preferências apresentadas nas telas de configuração inicial. Os ícones
que aparecem na parte inferior de cada tela correspondem às teclas do controle
remoto e indicam as operações que podem ser feitas na tela ou no objeto selecionado.
Obs.: Se a tela de configuração inicial não aparecer e o monitor estiver com a tela
em branco, consulte “Como solucionar problemas de instalação” na página 12.
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Instalação do LifeSize Express
Para instalar os componentes do seu sistema LifeSize Express, retire todos os
componentes da embalagem do produto, inclusive os cabos, e coloque-os nos lugares
desejados na sala de reunião em que o sistema será usado. Veja a ilustração de como
fazer a instalação correta na ficha de referência rápida do LifeSize fornecida com o sistema.
Os números apresentados na ficha de referência rápida correspondem às seguintes
etapas:
1. Abra o compartimento de pilhas, na parte de trás do controle remoto; abra as tiras e
segure-as para instalar as três pilhas AAA fornecidas com o sistema, começando da
posição mais próxima à extremidade.
2. Para conectar uma câmera LifeSize ao codec, ligue o cabo da câmera no conector
encontrado na parte de trás da câmera, e ligue a outra extremidade no conector
indicado com o símbolo de câmera
, no painel traseiro do codec.
Para conectar uma câmera compatível de outro fabricante usando o LifeSize SDI
Adapter, consulte o Guia de Instalação do LifeSize SDI Adapter.
3. Ligue o cabo do visor de vídeo no conector encontrado na parte de trás do visor, e ligue a
outra extremidade no conector indicado com o símbolo de monitor
, no painel traseiro
do codec. Ligue o cabo de alimentação de energia do visor na tomada elétrica da parede.
Obs.: Se for usar caixas de som, e não alto-falantes embutidos no monitor, conecte
as caixas na porta marcada com o símbolo de saída de linha
na parte traseira
do codec.
4. Insira o cabo de rede na porta de rede marcada com o símbolo de LAN
, no painel
traseiro do codec. Ligue a outra extremidade do cabo de rede na tomada de rede
da parede.
5. Dependendo da configuração do seu sistema, siga um destes procedimentos:
a. Se usar o LifeSize Phone para o áudio, ligue o cabo do telefone na porta marcada
com o símbolo de LAN
no lado de baixo do telefone.
Obs.: A porta externa, marcada com o símbolo
reservada para uso futuro.

no LifeSize Phone é
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Ligue a outra extremidade do cabo do telefone na porta marcada com o símbolo
LifeSize Phone
, no painel traseiro do codec. Prenda os cabos dentro das
guias, para evitar que sejam danificados.
Obs.: Quando o LifeSize Phone é conectado a um sistema LifeSize, ele não pode
ser configurado ou usado como dispositivo viva-voz autônomo. Configure o sistema
por meio da interface do sistema de comunicação de vídeo LifeSize.
b. Se usar o LifeSize MicPod para o áudio, ligue a extremidade do cabo do LifeSize
MicPod na porta de microfone marcada com o símbolo de microfone
na parte
traseira do codec.
6. Ligue o cabo elétrico do adaptador de energia na tomada elétrica marcada com
, no painel traseiro do codec. Ligue uma extremidade do cabo elétrico
no adaptador de energia e a outra extremidade na tomada elétrica de parede.
O sistema LifeSize se inicia e o LED azul, na parte frontal do codec, se acende.
Consulte o Guia do Usuário dos Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize para
saber mais sobre o estado do sistema durante a inicialização ou conforme as
condições mudarem.
A câmera se liga na primeira vez em que é conectada ao codec; esse processo leva
cerca de 90 segundos.
Atenção: Não mexa nos dispositivos nem os desconecte durante esse período, pois
isso pode danificar o sistema.
7. A tela Configuração inicial aparece, avisando que o usuário deve configurar o sistema.
Use as infomrações adquiridas durante a “Preparação para a instalação” na página 3
para realizar a configuração. Use as teclas de seta do controle remoto para navegar pelas
preferências apresentadas nas telas de configuração inicial. Os ícones e as descrições
que aparecem na parte inferior de cada tela correspondem às teclas do controle remoto
e indicam as operações que podem ser feitas na tela ou no objeto selecionado.
Se a tela de configuração inicial não aparecer e o monitor estiver com a tela em branco,
consulte “Como solucionar problemas de instalação” na página 14.
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Configuração após a instalação
Dependendo do seu ambiente, poderá ser necessário fazer alguns ajustes adicionais na
configuração do LifeSize e na rede, depois de instalar o sistema e antes de usá-lo.

Comunicação com outros sistemas
Se for usado NAT para designar um endereço IP público ao sistema LifeSize para que este
possa se comunicar com outros dispositivos fora da rede privada, será necessário habilitar
o uso de NAT estático no sistema LifeSize antes de poder fazer chamadas. Veja mais
informações em “Ativação de NAT (Network Address Translation)” na página 25.
Se o seu sistema LifeSize se comunica com outros dispositivos através de um firewall,
é necessário configurar o firewall para que deixe passar tráfego nos dois sentidos, de
e para o sistema LifeSize pelas portas reservadas especificadas em “Restrição de portas
reservadas” na página 26 e pelas portas necessárias especificadas em “Configuração de
firewall” na página 27. Se o firewall não for configurado corretamente para deixar passar
tráfego de vídeo e de áudio, poderá haver apenas comunicação unilateral de vídeo e de
áudio quando o usuário tentar fazer uma chamada.
Se o seu ambiente usar gatekeepers H.323 e desejar fazer chamadas usando um nome
ou ramal com protocolo H.323, configure seu sistema LifeSize de acordo com os dados
apresentados em “Configurações de H.323” na página 29.
Se o seu ambiente usar protocolo SIP para fazer chamadas, configure o sistema LifeSize
de acordo com os dados apresentados em “Configuração de SIP” na página 30.

Conexão de linha telefônica RTPC
Se o seu sistema LifeSize for compatível com RTPC para discagem de voz e for escolhida
a opção de discagem por Tom ou Pulso na preferência de Discagem de voz durante a
configuração inicial, será necessário conectar um fio telefônico RJ-11 RTPC à porta do
telefone RTPC marcada com
no codec do LifeSize; a outra extremidade do fio deve
ser ligada na tomada de telefone, na parede.

Como fazer uma chamada de teste nos sistemas LifeSize
Os seguintes itens predefinidos aparecem na lista Rediscar e no diretório local de
um sistema novo:
•

Aquarium HD (fishtank.lifesize.com)

•

Gumballs (gumballs.lifesize.com)
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Esses itens podem ser usados para se fazer uma chamada de teste com o sistema LifeSize.
Obs.:

Para usar esses itens, é necessário especificar um servidor DNS em
Preferências do administrador : Rede : Geral ou usar DHCP, que
automaticamente define um servidor DNS. Se não houver um servidor DNS
configurado, a chamada feita a um desses itens indicará “indisponível”
como status, porque a chamada não consegue resolver o endereço IP.

Como travar o codec LifeSize
Pode-se travar o codec LifeSize com um cabod e segurança para impedir a remoção física
do aparelho. Para obter assistência, entre em contato com o seu distribuidor LifeSize ou
com o Atendimento ao Cliente da LifeSize.

Como solucionar problemas de instalação
Em geral, os problemas de instalação que podem ocorrer com o sistema LifeSize
relacionam-se à saída VGA. Á conexão incorreta dos cabos ou a questões de conectividade
ou largura de banda da rede. Para saber como identificar e solucionar outros problemas
que possam ocorrer com os sistemas LifeSize consulte o Guia do Usuário dos Sistemas de
Comunicação de Vídeo LifeSize.
Cabos frouxos ou conectados incorretamente são causas comuns de problemas das
unidades. Ao averiguar o problema do sistema, primeiro examine todas as conexões de
cabos e controles externos. Verifique se todas as conexões estão corretas e firmes e se
nada está obstruindo o percurso dos cabos.

Problemas de exibição da saída VGA
Alguns monitores não têm capacidade de detecção automática de entrada VGA; nesse
caso, os sistemas LifeSize não conseguem detectar o monitor. As seguintes situações
podem ocorrer com alguns monitores VGA:
•

Os dados de identificação do monitor (EDID) não são lidos.
Os sistemas LifeSize detectam o monitor como VGA, mas não conseguem detectar
as resoluções são compatíveis. Os sistemas LifeSize configuram a saída do monitor
como VGA a 1280x768. EDID é um formato de dados do padrão VESA que contém
informações gerais sobre monitores e as respectivas capacidades, inclusive
informações referentes a fabricante, tamanho máximo da imagem, características
de cor, temporizações predefinidas de fábrica, limites de faixas de freqüência,
e seqüências de caracteres de nome e número de série do monitor.
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•

O monitor não é detectado como dispositivo VGA.
Os sistemas LifeSize configuram a saída como 720p. A maioria dos monitores VGA
exibe esse sinal; contudo, os dados não são exibidos de forma centralizada e podem
ter uma coloração esverdeada. Para resolver esse problema, é necessário configurar
o respectivo monitor manualmente para VGA.

•

A resolução do monitor não é aceita.
Os sistemas LifeSize requerem monitores com capacidade de resolução de 1280x720
ou 1280x768. Se o EDID de um monitor VGA não apresentar uma dessas resoluções,
os sistemas LifeSize configuram automaticamente o monitor para 1280x768. A maioria
dos monitores VGA multi-sync pode ser ajustada para usar essa resolução e
redimensionar os dados na escala adequada para a tela, normalmente em 4x3. Se for feito
o ajuste em escala, a imagem produzida poderá apresentar ligeira distorção. Por exemplo,
um monitor que aceite apenas resolução 1024x768 ajusta a escala da imagem para
1280x768, encolhendo-a na largura. Se determinado monitor puder se ajustar à resolução
de 1280x768, a tela permanecerá em branco. Os sistemas LifeSize não são compatíveis
com monitores que não tenham capacidade de resolução de 1280x768.

Quando os sistemas LifeSize não conseguem resolver automaticamente uma dessas
situações, é necessário configurar a saída do monitor manualmente. A saída do monitor
pode ser configurada na interface apresentada na tela do LifeSize ou no visor LCD do
LifeSize Phone conectado ao sistema LifeSize, conforme descrito nas seções anteriores.

Configuração da saída do monitor por meio da interface do LifeSize
Se o seu monitor exibir a tela de configuração inicial mas a imagem estiver distorcida
e inutilizável, ou a tela estiver em branco, será necessário configurar o monitor por meio
do LifeSize Phone. Consulte “Configuração da saída do monitor no LifeSize Phone” na
página 14.
Para resolver problemas com monitores usando a interface do LifeSize, siga estas etapas:
1. Verifique se não há nenhuma chamada em andamento.
2. Na tela principal, pressione o botão
Menu Sistema.

do controle remoto para acessar o

3. Selecione o botão Preferências do administrador e pressione OK.
4. Digite a senha do administrador e pressione OK.
5. Selecione o botão Aparência e pressione OK.
6. Selecione o botão Monitores e pressione OK.

Guia do Administrador dos Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize
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7. Se estiver resolvendo problemas com o monitor VGA, selecione VGA na preferência
de Tipo de monitor do monitor que deseja configurar manualmente.
8. Se o monitor oferecer as duas resoluções, 1280x720 e 1280x768, pode-se configurar
o sistema manualmente, selecionando uma dessas resoluções na preferência de
Resolução do monitor correspondente ao monitor que deseja configurar manualmente.

Configuração da saída do monitor no LifeSize Phone
Se a tela de configuração inicial parecer distorcida e inutilizável, ou se a tela do monitor
conectado estiver em branco, é necessário configurar o monitor por meio da interface do
administrador no LifeSize Phone.
Para resolver problemas com monitores por meio da interface do LifeSize Phone,
siga estas etapas:
1. Verifique se não há nenhuma chamada em andamento.
2. Faça o login no Menu Admin do LifeSize Phone.
a. Pressione
sendo usado.

consecutivamente quando o telefone não estiver

b. Digite a senha predefinida de administrador (1 2 3 4) e pressione

.

3. Pressione 1 no teclado, para selecionar Preferências.
4. Pressione 1 ou 2 para selecionar o monitor que deseja configurar.
5. Se estiver resolvendo problemas com o monitor VGA, selecione VGA na preferência de
Tipo de monitor para definir manualmente o monitor como VGA.
6. Se o monitor oferecer as duas resoluções, 1280x720 e 1280x768, pode-se configurar
o sistema manualmente, selecionando uma dessas resoluções na preferência de
Resolução do monitor.

16

Guia do Administrador dos Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize

O endereço IP apresenta valor inválido
Depois de terminar a configuração inicial, se o endereço IP que aparecer na parte superior da
tela principal indicar um valor inválido, talvez esteja ocorrendo uma das seguintes situações:
Estado

Solução

A unidade foi configurada para obter
endereço IP por DHCP mas não há
nenhum servidor DHCP disponível.

Verifique se a unidade está ligada em uma rede que tem
servidor DHCP.

Conexão inadequada do cabo Ethernet.

Substitua o cabo Ethernet por um de alta qualidade.

A unidade foi configurada para usar
endereço IP estático, mas nenhum
endereço IP foi fornecido.

Identifique e digite a informação necessária de IP se o DHCP
tiver sido desativado.

Não há conexão da rede.

Verifique a conexão da rede.

O símbolo vermelho de rede
aparece
na barra de status da tela principal.

Baixa qualidade de vídeo
O sistema LifeSize seleciona automaticamente o melhor algoritmo de vídeo, baseado
na fonte de vídeo e na capacidade do sistema remoto. Se houver baixa qualidade de
movimento ou, durante uma chamada de vídeo, a imagem aparecer em pedaços, como
pequenos quadros lado a lado, verifique se:
•

Há largura de banda suficiente para a taxa de dados na qual a chamada está
sendo estabelecida.

•

A conexão pela Internet ou linha particular que está sendo usada é otimizada para
chamadas de vídeo.

•

A configuração switch/roteador da rede está configurada para 100-base T full-duplex.

As métricas de qualidade do vídeo selecionadas como prioritárias para fonte de vídeo, em
Preferências do administrador : Vídeo : Qualidade de vídeo podem afetar a qualidade
da exibição. Veja mais informações em “Seleção de prioridade das métricas de qualidade
do vídeo de origem.” na página 39.

Problemas de áudio
Possíveis problemas relacionados à qualidade de áudio.
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Zumbido nos alto-falantes externos
Se houver um zumbido de alta freqüência ao ligar o sistema LifeSize nas caixas de som
externas, instale um transformador de isolação (também chamado de eliminador de loop
de terra) entre a saída de linha e a entrada das caixas de som; esse acessório pode ser
adquirido em uma loja de artigos e peças eletrônicas.
Eco sonoro com alto-falantes externos
Se o som produzir um eco depois da conexão das caixas de som ao sistema LifeSize,
confira se as caixas estão conectadas à saída de linha no codec. Veja a ilustração de
como fazer a instalação correta na ficha de referência rápida fornecida com o sistema.
Ajuste da ordem de prioridade dos codecs de áudio
Ajuste a ordem de prioridade dos codecs de áudio, se tiver escolhido codecs de áudio
de pouca largura de banda em primeiro lugar. Verifique se a pessoa que está fazendo a
chamada no outro extremo configurou corretamente o próprio telefone e se encontra em
um bom ambiente acústico. A qualidade de som do sistema LifeSize pode variar ao se fazer
uma chamada para uma unidade de vídeo ou de áudio que não é da LifeSize. Os sistemas
LifeSize usam um codec de áudio compatível com sistemas que não são da marca LifeSize.
Sem tom de discagem
A ausência do tom de discagem (linha) pode ser causada por uma conexão de linha
telefônica analógicanão disponível ao se usar Discagem de voz definido como Tom ou
Pulso. Ao efetuar conexão RTPC, assegure-se de que o telefone analógico está firmemente
conectado a uma tomada telefônica ativa.

18

Guia do Administrador dos Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize

Problemas com a câmera
O vídeo da câmera aparece na janela pequena dentro da tela principal da interface de
usuário, acima da lista Rediscar. Se o vídeo da câmera não aparecer, faça o seguinte:
•

Verifique se a câmera está corretamente conectada ao codec LifeSize, conforme
descrito em “Instalação de sistemas LifeSize” na página 8.

•

Verifique se o LED azul na parte frontal da câmera está aceso e não está piscando,
o que indica que há alimentação de energia.

•

Na tela principal da interface do usuário, pressione o botão
para acessar o
Menu Sistema. Pressione o botão
para acessar a página 2 da página de
Informações do sistema. Assegure-se que o status da câmera está em Pronto.

•

Verifique se a entrada principal está definida para a câmera de alta definição; para fazer
isso, pressione o botão local no controle remoto. Se Entrada principal : Câmera HD
não aparecer na parte superior da tela, pressione novamente o botão local para exibir
a caixa de diálogo de seleção de Entrada principal. Use as teclas de seta no controle
remoto para selecionar a câmera de alta definição adequada e pressione OK.

Periféricos opcionais
Os seguintes periféricos opcionais podem ser conectados para otimizar o sistema LifeSize:
Periférico

Compatível com

Utilização

RS-232 serial

LifeSize Room

Para uso com o LifeSize SDI Adapter, câmeras
compatíveis de outros fabricante e para controle
de automação com controladores Crestron/AMX.

Interfaces de vídeo
composto e SD

LifeSize Room

Vídeo standard para uso com câmeras ou DVD
players de outros fabricantes.

LifeSize Team
LifeSize Team MP

Câmera HD 2

LifeSize Room

Para uso com uma segunda câmera.

Entrada da câmera
de documento

LifeSize Room

Vídeo padrão para uso com câmeras de
outros fabricantes.

LifeSize Team
LifeSize Team MP

Entrada de VGA

LifeSize Room
LifeSize Team

Porta VGA para conexão de notebooks para fazer
apresentações ou compartilhar dados entre
computadores.

LifeSize Team MP
LifeSize Express
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Periférico

Compatível com

Utilização

Entrada de Áudio
(Entrada de Linha)

LifeSize Room

Para uso com entrada de áudio em nível de linha
externa, e com o LifeSize Phone ou o LifeSize
MicPod.

LifeSize Team
LifeSize Team MP
LifeSize Express

Networker

Entrada de linha
telefônica analógica

LifeSize Room

Para uso com o LifeSize Networker.

LifeSize Team MP

Obs.: Aplica-se a codecs LifeSize Team MP com
porta para Networker.

LifeSize Room

Para conectividade RTPC.

LifeSize Team
LifeSize Team MP

Entrada de áudio auxiliar

LifeSize Room

Entrada de linha estéreo para conexão de dispositivo
de áudio a saída de nível de linha.a

Entrada de vídeo auxiliar

LifeSize Room

Entrada standard de vídeo composto ou S-Vídeo para
conectar dispositivo com saída de vídeo composto ou
S-Vídeo.

Saída de áudio auxiliar

LifeSize Room

Saída de nível de linha estéreo para conectar um
dispositivo que tenha entrada de nível de linha.b

Saída de vídeo auxiliar

LifeSize Room

Saída standard de vídeo composto ou S-Vídeo para
conectar dispositivos com saídas de vídeo composto
ou S-Vídeo.

a. Normalmente, a entrada de áudio e a entrada de vídeo auxiliares são usadas para efetuar conexão a
um aparelho de DVD ou videocassete (VCR) e compartilhar conteúdo standard de vídeo e de áudio com
o extremo remoto durante apresentações, ou para exibir vídeo no extremo local.
b. Normalmente, a entrada de áudio e a entrada de vídeo auxiliares são usadas para efetuar conexão a
um aparelho de DVD ou videocassete (VCR) para gravar vídeo e áudio de uma chamada em formada de
vídeo standard.
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Administração dos sistemas LifeSize
O sistema de comunicação de vídeo LifeSize pode ser gerenciado por meio do controle
remoto ou usando-se o modo remoto, por meio de navegador web, sessão Telnet ou SSH.

Administração por meio do controle remoto
Para acessar as preferências do administrador e configurar o sistema por meio do controle
remoto, siga estas etapas:
1. Na tela principal da interface de usuário, pressione o botão
acessar o Menu Sistema.

do controle remoto para

2. Selecione Preferências do administrador e pressione OK.
3. Digite a senha do administrador e pressione OK.
Obs.:

A senha predefinida do administrador é 1 2 3 4. Para mudar essa senha,
consulte “Como mudar a senha do administrador” na página 23. Se digitar
a senha incorreta, pressione o botão
do controle remoto para eliminar
a mensagem Login fracassou.

Administração por meio de navegador web
O sistema LifeSize também pode ser configurado por meio de navegador web. O Flash
Player versão 8 ou mais recente precisa estar instalado e configurado no navegador web.
O Flash Player pode ser obtido no site www.adobe.com.
Por definição padrão, o acesso ao sistema LifeSize por meio de navegador web é ativado.
Para desativar o acesso remoto por navegador web, selecione Desativado em HTTP nas
Preferências do administrador : Segurança : Administração remota.
Para acessar a interface web de administração de um sistema LifeSize, siga estas etapas:
1. Abra o navegador web e insira o endereço IP do sistema LifeSize no campo de
endereço web. O endereço IP do sistema aparece na parte superior da tela principal
da interface de usuário.
Aparece a tela de login.
Obs.:

Essa conexão pela Internet é segura; pode aparecer um aviso de que foi
recebido um certificado desconhecido.
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2. Na tela de login, faça o seguinte:
a. Escolha o idioma para exibição da interface.
b. Digite a senha do administrador.
c.

Clique em Enviar.

3. Após terminar de administrar o sistema, clique no botão Log out, na parte inferior da
tela, e feche o navegador web.
A mesma configuração administrativa pode ser realizada por meio de um navegador web
disponível na interface de usuário, com as seguintes exceções:
•

As imagens de fundo só podem ser adicionadas ou removidas ao se usar navegador
web. Acesse Preferências : Planos de fundo e clique em Adicionar na parte inferior
da tela para adicionar uma nova imagem de fundo. Para aplicar a nova imagem, basta
selecioná-la e clicar no monitor em que deseja aplicá-la. As imagens precisam ser de
1280 x 720, em formato de arquivo jpg e com nomes individuais de monitores.

•

O uso avançada do diretório só pode ser feito por meio de navegador web. Na guia
Diretório, o botão Listar tudo apresenta os dados do diretório atual. Pode-se exportar
ou importar itens de e para o diretório local, usando os botões Importar e Exportar;
pode-se exportar itens do diretório empresarial. Limpar tudo apaga todos os itens do
diretório local. Procurar permite localizar itens específicos do diretório.

•

O upgrade do software do sistema só pode ser feito por meio de navegador web.
Para fazer um upgrade, consulte “Upgrade do software do sistema” na página 47.

Para fazer uma chamada a partir da guia Diretório, selecione um item e clique em Discar.
Discar um número a partir do diretório abre o Gerenciador de Chamadas. A guia
Gerenciador de Chamadas contém as seguintes funções que também podem ser
acessadas na interface de usuário durante as chamadas:
•

Discagem manual de chamadas e seleção do protocolo e da largura de banda.

•

Fazer chamadas a partir da lista Rediscar e modificar parâmetros antes de discar.

•

Visualização e seleção da entrada principal e das secundárias.

•

Controle das câmeras remotas e conectadas.

•

Visualização do estado de conexão da chamada.

•

Visualização do identificador (BINA) e das estatísticas de chamadas.

•

Desconectar chamadas.

•

Colocar ou retirar o sistema do modo Mudo.

•

Atender ou ignorar chamadas entrantes.

•

Iniciar e parar apresentações.
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Administração por meio de sessão Telnet
O sistema LifeSize pode ser controlado por meio de sessão Telnet. Por definição padrão,
o acesso através de sessões Telnet é desativado. A LifeSize recomenda usar a interface
de administração web ou sessão SSH para controlar o sistema em modo remoto. Para
ativar o acesso remoto por sessão Telnet, selecione Ativado na preferência de Telnet nas
Preferências do administrador : Segurança : Administração remota. Use a interface
de linha de comando e automatização de tarefas para gerenciar o sistema por meio de sessão
Telnet. Para obter mais informações, consulte o manual Interface de linha de comandos e
automatização de tarefas LifeSize, na página de Suporte do site www.lifesize.com.

Administração por meio de sessão SSH
O sistema LifeSize pode ser controlado por meio de sessão SSH. Por definição padrão,
o acesso remoto por sessão SSH é ativado. Faça login em uma sessão SSH e digite os
comandos para administrar o sistema LifeSize em modo remoto. Use a interface de linha
de comando e automatização de tarefas para gerenciar o sistema por meio de sessão SSH.
Para obter mais informações, consulte Interface de linha de comandos e automatização de
tarefas LifeSize, na página de Suporte do site www.lifesize.com. Para desativar o acesso
remoto por sessão SSH, selecione Desativado na preferência de SSH em Preferências
do administrador : Segurança : Administração remota.

Configuração das preferências de segurança
As preferências podem ser configuradas em Preferências do administrador : Segurança
para gerenciar as senhas de administrador e de usuários e controlar o acesso remoto ao
sistema através de sessões web, Telnet ou SSH.

Como mudar a senha do administrador
A LifeSize recomenda proteger as preferências do administrador por meio de uma senha
segura, para impedir que outros usuários as modifiquem. Para mudar a senha do
administrador, siga estas etapas:
1. No Menu Sistema, acesse Preferências do administrador : Segurança : Senhas.
2. Digite uma nova senha no campo Nova senha, abaixo de Senha do administrador
e pressione OK.
Obs.:

Se a senha do administrador não foi mudada durante a configuração inicial,
ela é: 1 2 3 4.
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3. Digite novamente a nova senha no campo Confirmar senha e pressione OK.
4. Selecione o botão Definir nova senha e pressione OK.

Como definir a senha de usuário
Pode-se definir uma senha para controlar o acesso às telas de Preferências do usuário.
Por definição padrão, não há senha de usuário definida.
Obs.:

Se definir uma senha de usuário, acesse as teclas de Preferências do usuário
com a senha de administrador.

Para definir a senha de usuário, siga estas etapas:
1. No Menu Sistema, acesse Preferências do administrador : Segurança : Senhas.
2. Digite a nova senha no campo Nova senha, abaixo de Senha do usuário e
pressione OK.
3. Digite novamente a nova senha no campo Confirmar senha e pressione OK.
4. Selecione o botão Definir nova senha e pressione OK.

Controle da administração remota
Por definição padrão, o acesso ao sistema LifeSize através da web (http) e de sessão SSH
é ativado; o acesso remoto através de sessão Telnet é desativado. Para ativar ou desativar
o acesso remoto por meio de um desses mecanismos, configure as preferências em
Preferências do administrador : Segurança : Administração remota.

Configuração da utilização da rede
Para configurar as preferências que afetam o funcionamento do sistema LifeSize com
outros servidores e dispositivos conectados na rede local, acesse
Preferências do administrador : Rede : Geral.
Obs.:
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Se as configurações de IP forem alteradas, o sistema será automaticamente
reiniciado.

Guia do Administrador dos Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize

Especificação do endereço IP local
O protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é usado para alocar e designar
dinamicamente endereços IP. O DHCP permite passar dispositivos de rede de uma subrede para outra sem necessidade de interferência do administrador. Se houver um servidor
DHCP presente, ele pode ser ativado. Se o DHCP for desativado, será necessário fornecer
um endereço IP (o endereço IP configurado localmente, se este não tiver sido atribuído por
servidor DHCP), a máscara da sub-rede (usada para particionar o endereço IP como
identificador de rede e de host), e o gateway (endereço IP do gateway padrão usado
pelo sistema).

Especificação do servidor DNS e do nome do host
Pode-se digitar o nome do host do sistema e os endereços IP para configurar servidores
DNS. Também se pode digitar os nomes de domínio que devem ser procurados na
resolução de nomes de host. O servidor DNS traduz os nomes dos nós da rede em
endereços. Especifique essa preferência para usar DNS para resolver nomes de hosts
de dispositivos como endereços IP.

Especificação da velocidade da rede
Se escolher uma opção diferente de Automático em Preferências do administrador :
Rede : Velocidade da rede, ela deve obrigatoriamente corresponder à velocidade e ao
modo duplex do switch da rede.
Obs.:

Se o switch Ethernet estiver configurado para usar half-duplex, poderá haver baixa
qualidade de vídeo ao fazer chamadas de mais de 512 Kb/s. Para contornar esse
problema, defina o switch Ethernet para não usar o modo half-duplex quando
estiver selecionado Automático como preferência de Velocidade da rede.
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Especificação de servidor NTP
A data e hora do sistema aparecem na interface de usuário e são definidas
automaticamente em uma das seguintes situações:
•

A opção de Preferências do administrador : Rede : Geral : DHCP está definida como
Ativado e o servidor DHCP pode passar o endereço de um servidor NTP para o sistema
do usuário.
- ou -

•

O nome do host ou o endereço IP do servidor NTP está especificado em
Preferências do administrador : Rede : Geral : Nome de host do servidor NTP.
Obs.:

O endereço de servidor NTP que o servidor DHCP passa para o sistema tem
prioridade em relação ao endereço ou nome de host do servidor NTP
especificado na preferência Nome de host do servidor NTP.

A página de Informações do sistema apresenta o endereço IP do servidor NTP usado
pelo sistema.
Obs.:

O fuso horário não é definido automaticamente. Se o fuso horário não tiver sido
especificado durante a configuração inicial, a hora indicada na interface de usuário
pode não estar correta. Para especificar o fuso horário manualmente, consulte
“Definição manual da data e da hora do sistema” na página 33.

Ativação de endereçamento IPv6
Os sistemas LifeSize aceitam configuração dupla de endereçamento IPv4 e IPv6 apenas
para o endereço IP do sistema. Não é possível desativar o endereçamento IPv4 no sistema.
Chamadas feitas com endereço IPv6 usam o protocolo H.323.
Além de especificar um endereço IP IPv4 IP local (através do DHCP ou especificando
manualmente um endereço IP estático), pode-se designar um endereço IPv6 ao sistema,
usando endereçamento IPv6 na rede. Acesse Preferências do administrador : Rede :
Geral e escolha Ativado na preferência IPv6.
Se sua rede IPv6 envia anúncios ao roteador, selecione Automático na Configuração
de IPv6, para designar automaticamente o endereço IPv6 ao sistema. A definição padrão
é Automático. Se selecionar Manual nessa preferência, será necessário especificar um
endereço IP estático para o sistema na preferência de Endereço IPv6, e o endereço do
roteador IPv6 na preferência de Roteador IPv6.
O endereço IP que aparece na parte superior da tela principal da interface de usuário
é o endereço Ipv4. O endereço IPv6 do sistema aparece no Menu Sistema, na página
de Informações do sistema.
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Todas as outras preferências de configuração que requerem endereço IP (ex.: servidores
NTP e DNS, gatekeeper H.32 e servidor SIP) precisam usar endereços IPv4. Também é
necessário usar endereço IPv4 para o sistema ter acesso remoto pela interface de
administração e por sessão SSH.
O diretório aceita endereços IPv6. Os usuários também podem discar endereços IPv6
manualmente com os botões de Chamada de vídeo ou Chamada de voz, na tela principal
da interface do usuário, e pelo modo de entrada de texto 0x1a ou pelo teclado apresentado
na tela. Consulte o Guia do Usuário dos Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize para
obter mais informações sobre como mudar o modo de entrada de texto.

Ativação de NAT (Network Address Translation)
NAT (Network Address Translation) possibilita a comunicação entre dispositivos da LAN
que têm endereços IP privados e dispositivos acessados através de uma rede IP pública.
O NAT estático garante que o mesmo endereço IP público seja sempre correlacionado a
um endereço IP privado, para que os dados da rede pública destinados ao sistema privado
possam ser encaminhados com segurança ao sistema.
Se for usado NAT associado a um endereço IP público com o endereço IP privado do
sistema LifeSize, será necessário configurar o sistema LifeSize para funcionar com o
servidor NAT estático usado. Acesse Preferências do administrador : Rede : NAT e
selecione Ativado como preferência de NAT estático. Digite o endereço IP público de seu
sistema em Endereço IP NAT público.
Obs.:

Se for usado firewall estático ou NAT com portas fixas, não será possível efetuar
o registro em um gatekeeper público.

As seguintes funções não funcionam se o sistema for acessado por navegador web que
esteja fora do firewall e o NAT estático estiver ativado:
•

Upgrade do sistema

•

Importação de diretório

•

Upgrade e reinicialização do LifeSize Networker

•

Importação de imagem de plano de fundo

Para contornar esse problema, execute essas funções dentro do firewall.
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Restrição de portas reservadas
Por definição padrão, os sistemas LifeSize se comunicam através de portas TCP e UDP
no intervalo de 60000 a 64999 para controle de vídeo, áudio, apresentações e câmeras.
As portas dentro desse intervalo são designadas conforme necessário e aleatoriamente,
em vez de seqüencialmente. Os sistemas LifeSize usam apenas um pequeno número
dessas portas durante as chamadas. O número exato depende do número de participantes
da chamada, do protocolo usado, e do número de portas necessárias para o tipo de
chamada (vídeo ou áudio).
Para minimizar o número de portas UDP e TCP disponíveis para comunicação, pode-se
restringir o intervalo, inserindo valores em Preferências do administrador : Rede :
Portas reservadas. A LifeSize recomenda que o intervalo escolhido, se não for um
subconjunto do intervalo padrão, comece em um número de porta acima de 10000.
Obs.:

Mudar o intervalo de TCP faz com que o sistema se reinicialize automaticamente.

Uma chamada de vídeo H.323 com apresentação requer mais portas do que outros tipos
de chamadas. A tabela a seguir apresenta o número de portas UDP e TCP necessárias
para uma chamada de vídeo H.323 com apresentação, baseado no número máximo de
conexões aceitas pelos sistemas LifeSize. Use o número máximo de conexões aceito pelo
seu sistema LifeSize como guia ao determinar o intervalo de números de portas para
definição das preferências de Portas reservadas.
Número máximo de conexões

Portas necessárias para uma
chamada H.323

Chamada de vídeo com 6 participantesa e apresentação
(somente com o LifeSize Room)

40 UDP

Chamada de vídeo com 4 participantes e apresentação

24 UDP

10 TCP

6 TCP
Chamada de vídeo ponto a ponto com apresentação
e chamada de áudio

10 UDP
4 TCP

a. Disponível apenas quando a definição de Preferências do administrador : Aparência : Layout :
Layout de chamada multiponto estiver definida como Último locutor.

28

Guia do Administrador dos Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize

As tabelas a seguir apresentam o número de portas necessárias para cada conexão,
segundo o protocolo e o tipo da chamada (vídeo ou áudio). Use essas informações se for
necessário restringir mais o intervalo de portas.
Portas necessárias para chamadas H.323 ponto-a-ponto:
Tipo de chamada

Número de portas UDP e TCP necessárias

Vídeoa

8 portas UDP (6, se não houver apresentação)
2 portas TCP

Áudiob

2 portas UDP
2 portas TCP

a. Para cada participante adicional de chamada de vídeo, são necessárias 8 portas UDP e 2 portas TCP.
b. Para cada participante adicional de chamada de áudio. são necessárias 2 portas UDP e 2 portas TCP.

Portas necessárias para chamadas SIP ponto-a-ponto:
Tipo de chamada

Número de portas UDP e TCP necessárias

Vídeoa

6 portas UDP

Áudiob

2 portas UDP

a. Para cada participante adicional de chamada de vídeo, são necessárias 6 portas UDP
b. Para cada participante adicional de chamada de áudio. são necessárias 2 portas UDP

Configuração de firewall
Se o seu sistema LifeSize se comunica com outros sistemas através de um firewall,
é necessário configurar o firewall para que deixe entrar e sair tráfego do sistema:
•

Porta TCP 1720 (para configuração de chamadas H.323)

•

Porta UDP 5060 (para configuração de chamadas SIP)

•

Portas TCP e UDP necessárias no intervalo especificado em Preferências do
administrador : Rede : Portas reservadas. Para saber mais sobre como especificar
o intervalo de portas TCP e UDP necessário, consulte “Restrição de portas reservadas”
na página 28.
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Configuração da Qualidade de Serviço (QoS)
As definições de QoS podem ser especificadas em Preferências do administrador :
Rede : Preferências de QoS da rede. Essas preferências devem ser definidas de acordo
com as configurações usadas na sua rede.
Obs.:

As preferências de QoS da rede podem ser definidas apenas para endereçamento
IPv4. Se o endereçamento IPv6 estiver ativado no sistema LifeSize, as preferências
de QoS serão ignoradas nas chamadas IPv6. Para saber mais sobre
endereçamento IPv6, consulte “Ativação de endereçamento IPv6” na página 26.

Pode-se especificar os valores DiffServ (serviços diferenciados) ou IntServ (serviços
integrados) para pacotes de áudio, vídeo e dados. Também se pode definir as preferências
de ToS (Tipo de Serviço) IntServ.

Configuração das preferências do LifeSize Transit
Se estiver usando o LifeSize Transit com o sistema de comunicação de vídeo LifeSize.
consulte o material de referência fornecido com o LifeSize Transit para saber como
configurar Preferências do administrador : Segurança : LifeSize Transit.

Configuração das preferências de comunicação
Preferências de comunicação em Preferências do administrador : Comunicação permite
especificar as opções de discagem, as configurações de H.323 e de SIP.

Configuração das opções de discagem
Pode-se escolher as opções de discagem de vídeo e voz durante a configuração inicial ou
a qualquer momento. acessando Preferências do administrador : Comunicação : Geral.
Veja mais informações em “Preferências de discagem de vídeo e de voz” na página 6.

Ativação de apresentações
Durante uma chamada, os participantes podem compartilhar dados através de um canal de
mídia H.239 secundário, normalmente usando um computador de mesa ou notebook
conectado à entrada VGA do codec LifeSize. Por definição padrão, a função de
apresentação no sistema LifeSize é ativada. Para desativar essa função, acesse
Preferências do administrador : Comunicação : Geral : Apresentações. Se o sistema
apresentar algum problema de funcionamento com sistemas de outros fabricantes que
sejam incompatíveis com apresentações, sugerimos desativar a função de apresentação.
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Configurações de H.323
Para fazer uma chamada com o protocolo H.323, usando um nome ou ramal, defina as
opções de Preferências do administrador : Comunicação : H.323. Indique o nome e o
ramal do dispositivo que deve ser usado para fazer chamadas com o H.323. Estes valores
são opcionais e identificam o dispositivo para o gatekeeper. Usando essa ID e número de
telefone, qualquer dispositivo registrado pode discar para outro dispositivo.
Nome do H.323

Também referido como ID de H.323. Esse valor opcional é usado quando
um gatekeeper é configurado e requer que o sistema o registre com ID de
H.323. Se o administrador do gatekeeper atribuir uma ID de H.323 ao
sistema, este campo deverá conter essa ID.

Ramal do H.323

Este valor opcional é usado quando um gatekeeper é configurado e
requer que o sistema efetue registro com número ou ramal E164.
Se o administrador do gatekeeper atribuir um número ou ramal E164
ao sistema, este campo deverá conter esse número.

Se o sistema estiver registrado para usar determinado gatekeeper, ele indicará o status
do mesmo. Se quiser que o LifeSize Room efetue automaticamente a descoberta de
gatekeepers H.323, defina as preferência de Modo Gatekeeper como Automático.
O gatekeeper também pode ser definido como Manual para que a escolha de gatekeeper
seja feita manualmente. Se escolher Manual, especifique a porta e o endereço IP do
gatekeeper primário. A configuração de um gatekeeper H.323 secundário é opcional.
Defina a ID do Gatekeeper somente se o gatekeeper exigir isso (por exemplo, nas
configurações em que existem vários gatekeepers). A ID do Gatekeeper precisa
corresponder à ID de gatekeeper configurada para o gatekeeper no qual o sistema estiver
efetuando o registro. Não configure esta preferência se o gatekeeper não o exigir, pois isso
pode impedir a efetuação de registro no gatekeeper.
Ao selecionar o botão Registrar em Preferências do administrador : Comunicação :
H.323 aparecem ícones na parte inferior, indicando o status do processo de registro no
gatekeeper H.323. O ícone amarelo de H.323
aparece quando o sistema LifeSize
está tentando efetuar o registro no gatekeeper. Se o registro não for efetuado, aparecerá
o ícone vermelho de H.323
.
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Configuração de SIP
O protocolo SIP (Session Initiation Protocol) é o padrão estabelecido pela IETF (Internet
Engineering Task Force) para conferências multimídia por IP. O SIP é um protocolo de
controle de camada de aplicativos, baseado em ASCII, que estabelece, mantém e encerra
chamadas entre dois ou mais dispositivos.
Para configurar SIP como o protocolo a ser usado ao fazer chamadas, acesse
Preferências do administrador : Comunicação. Configure as preferências de Servidor SIP
antes de configurar as preferências de SIP Avançado.
Para configurar o servidor, digite o nome de usuário, o nome de autorização do servidor SIP
e a senha do dispositivo, se necessária. O nome de autorização e a senha são os valores
que o LifeSize usa para autenticação; esses valores só são necessários se o registrador ou
proxy exigirem autenticação.
Também podem ser definidas as configurações de proxy para ativar e configurar o proxy
SIP e o registrador SIP. Os dispositivos SIP usam as definições de registro para registrar
dinamicamente os respectivos locais.
As preferências de SIP Avançado permitem mudar as portas de sinalização SIP UDP ou
TCP e o caminho de comunicação que deve ser usado para registro no SIP.
Ao selecionar o botão Registrar em Preferências do administrador : Comunicação, na
tela do Servidor SIP, os ícones aparecem na barra de status, indicando o andamento do
processo de registro no servidor SIP. O ícone amarelo de SIP
aparece quando o
sistema LifeSize está tentando efetuar o registro no servidor SIP. Se o registro não for
efetuado, aparecerá o ícone vermelho de SIP
.

Configuração do sistema
Pode-se modificar as configurações que identificam o sistema para os usuários, definir a
data e a hora do sistema e restabelecer as configurações de fábrica do sistema, acessando
Preferências do administrador : Sistema.

Identificação do sistema
Para mudar o nome do sistema, discar números e o local geográfico especificado no
sistema, acesse Preferências do administrador : Sistema : Identificação.
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Definição manual da data e da hora do sistema
Também se pode definir a hora do sistema manualmente, da seguinte forma:
1. No Menu Sistema, acesse Preferências do administrador : Sistema : Data e hora.
2. Defina o fuso horário.
3. Defina a data, ajustando o mês, o dia e o ano.
4. Defina a hora, ajustando a hora, os minutos e os segundos.
5. Selecione o botão Ajustar data e hora e pressione OK para salvar as mudanças.

Restabelecimento das pré-configurações
As preferências do administrador contêm a configuração de todo o sistema. Às vezes
é necessário restabelecer as pré-configurações do sistema para corrigir um problema
desconhecido ou para voltar a uma configuração conhecida.
Para restabelecer o sistema a partir da interface de usuário, siga estas etapas:
1. No Menu Sistema, acesse Preferências do administrador : Sistema : Restabelecer
o sistema.
2. Forneça a senha do administrador.
O sistema se reinicia automaticamente e a senha predefinida de administrador é
restabelecida (1 2 3 4). A senha de usuário também pode ser restabelecida deixando-se
a mesma em branco e permitindo que os usuários acessem as Preferências de usuário
sem senha. Aparece a tela Configuração inicial. É necessário preencher as telas de
configuração inicial para efetuar o restabelecimento dos padrões de fábrica.
Obs.:

Se o sistema for restabelecido por acesso remoto, será necessário fazer isso na
interface de usuário, navegando pelas telas de configuração inicial e pressionando
OK no controle remoto quando aparecer a mensagem para salvar a configuração.

Se isso não funcionar ou se você não tiver acesso à interface de usuário, as préconfigurações podem ser restabelecidas manualmente através do botão de reset, no painel
traseiro do codec.
Se o sistema estiver ligado na alimentação elétrica, pressione o botão de reset, até o
indicador LED na parte frontal começar a piscar; em seguida, solte o botão. O sistema
se reinicia.
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Se o cabo do sistema estiver desconectado da alimentação ou se não houver alimentação
elétrica quando for pressionado o botão de reset e, em seguida, a alimentação for ligada,
o LED vermelho se acenderá e ocorrerá uma das seguintes situações:
•

Se o botão for pressionado durante mais de 5 mas menos de 10 segundos, o LED
vermelho se acende, sem piscar, e, depois, começa a piscar. O sistema se reinicia
com a configuração inicial e restabelece os valores predefinidos.

•

Se o botão for pressionado durante mais de 10 mas menos de 15 segundos, o LED
vermelho se acende, sem piscar, e, depois, começa a piscar em vermelho e azul.
Durante os primeiros 5 segundos, a luz azul pisca durante mais tempo do que a
vermelha. Após 10 segundos, a luz vermelha pisca durante mais tempo do que a azul.
O sistema se reinicia com a configuração inicial, usando a versão anteriormente
instalada de software, e restabelece os valores predefinidos.

•

Se o botão for pressionado durante mais de 15 segundos, o LED vermelho se acende,
sem piscar, e, depois, começa a piscar em vermelho e azul. Durante os primeiros
5 segundos, a luz azul pisca durante mais tempo do que a vermelha. Após 10 segundos,
a luz vermelha pisca durante mais tempo do que a azul. Depois de 15 segundos, o LED
azul se acende sem piscar. O sistema se inicia e pára no modo de diagnóstico. Para obter
assistência relacionada a diagnóstico, entre em contato com o Atendimento ao Cliente.

Configuração das preferências de chamadas
Qualquer usuário pode definir as opções de atendimento automático de chamadas
e especificar o número máximo de itens que deve constar na lista Rediscar. Para saber
mais, consulte o Guia do Usuário dos Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize.
Os administradores podem configurar o tempo e a largura de banda máximos das chamadas e
ativar ou desativar a segurança H.235 AES em Preferências do administrador : Chamadas.

Gerenciamento de largura de banda
Por definição padrão, as chamadas detectam automaticamente a largura de banda
disponível na conexão e usam essa velocidade. Se um dispositivo com menos largura
de banda participar da chamada, a chamada passará a usar a largura de banda mais alta
comum a todos os dispositivos que estão participando da chamada. Quando o dispositivo
com largura de banda mais baixa sair da chamada, a velocidade aumentará de acordo com
a largura de banda de envio.
Pode-se especificar a velocidade máxima das chamadas ou definir a largura de banda
como Automático, de modo que o sistema ajuste automaticamente a largura de banda
disponível; isso é feito definindo-se as preferências de largura de banda de entrada e de
saída em Preferências do administrador : Chamadas.
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Ativação da segurança AES H.235:
Os sistemas LifeSize são compatíveis com segurança H.235 AES de 128 bits com
protocolo de troca de chaves Diffie Hellman nas chamadas H.323. Há capacidade de
interoperação AES com os dispositivos de outros fabricantes indicados nas Notas da
Versão, que podem ser encontradas na página de Suporte do site www.lifesize.com.
Para habilitar a segurança AES, é necessário definir Preferências do administrador :
Chamadas : Segurança AES H.235 como Ativado ou Restrito. Quando é escolhida a
definição Ativado, as chamadas são conectadas mas só são criptografadas se o extremo
remoto aceitar criptografia AES. Quando é escolhida a definição Restrito, as chamadas
não são conectadas se o extremo remoto não aceitar segurança AES.
Obs.:

O sistema ignora a preferência de Segurança AES H.235 e as chamadas não são
criptografadas se a preferência de Layout de chamada multiponto for definida
como Último locutor em Preferências do usuário : Aparência ou
Preferências do administrador : Aparência : Layout em LifeSize Room.

As chamadas criptografadas são indicada pelo ícone de criptografia no identificador de
chamadas (BINA), na lista do Gerenciador de Chamadas e na lista de Estatísticas de
Chamadas. Para saber mais sobre os ícones, consulte o Guia do Usuário dos Sistemas
de Comunicação de Vídeo LifeSize.

Ativação de telepresença
O sistema LifeSize pode ser configurado para uso em salas de telepresença em que o
administrador da conferência controla as chamadas no painel de controle (ex.: LifeSize
Control ou Gerenciador de Chamadas na interface de administração web) e os usuários
interagem com o sistema, usando um telefone conectado.
A ativação da telepresença faz com que a interface de usuário não seja mais visível.
Quando o sistema está inativo, somente a imagem de segundo plano aparece na tela.
O administrador do sistema pode acessar a interface de usuário. pressionando OK
e digitando a senha de administrador.
Durante uma chamada, os participantes vêem o vídeo da chamada e os indicadores de
modo Mudo. A barra de navegação, janelas PIP, informação do identificador de chamadas
e mensagens de status da chamada não aparecem na tela.
Os participantes podem abrir a caixa de diálogo do Gerenciador de Chamadas e as
estatísticas de chamadas, e escolher a entrada de vídeo por meio das teclas local e
remota no controle remoto. As teclas numéricas do controle remoto funcionam à base de
toque de tom. Os participantes podem mudar isso no Gerenciador de Chamadas.
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A ativação da telepresença automaticamente trava todas as câmeras conectadas ao
sistema. As câmeras podem ser destravadas individualmente. Elas podem ser travadas
independentemente da configuração de telepresença. Para ativar ou desativar a
telepresença e travar ou destravar as câmeras, configure as preferências em
Preferências do administrador : Telepresença.

Configuração dos modos de funcionamento do áudio
Pode-se ajustar o funcionamento do áudio. configurando Preferências do administrador :
Áudio.

Configuração da ordem dos codecs de áudio:
Para mudar a ordem dos codecs de áudio disponíveis para o sistema ao fazer chamadas,
selecione a preferência Ordem dos codecs de áudio, selecione um codec e pressione a
seta direita para mover o item para cima na lista, ou pressione a seta esquerda para mover
o item para baixo.

Seleção da saída de áudio
Por definição padrão, o áudio em uma chamada de voz é enviado para o LifeSize Phone
conectado ao codec LifeSize. Se quiser que as chamadas de áudio e de voz sejam
enviadas pela saída de linha, defina isso em Preferências do administrador : Áudio :
Saída de áudio em chamada de voz. Se o LifeSize Phone não estiver conectado ao codec
LifeSize, o áudio da chamada de voz é enviado para a saída de linha, independentemente
da preferência selecionada.
Por definição padrão, o áudio de uma chamada de vídeo é enviado para a saída de linha
(normalmente, o monitor). Se quiser que o áudio de chamadas de vídeo seja enviado para
o telefone conectado, defina a saída em Preferências do administrador : Áudio :
Saída de áudio de chamada de vídeo.
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Configuração da entrada de áudio (entrada de linha)
As seguintes preferências podem ser definidas para a entrada de linha, de acordo com
o ambiente específico.
Preferência

Padrão

Descrição

Entrada de linha

Ativado (padrão no
LifeSize Room)

Escolha Ativado para ativar a entrada de linha.

Ativado (estéreo)
(padrão no LifeSize
Team, LifeSize
Team MP) (padrão
no LifeSize
Express)
Entrada de linha - saída
de linha

Cancelador acústico de
eco da entrada de linha

Se estiver usando o LifeSize Team, LifeSize Team MP,
selecione estéreo ou mono, de acordo com o tipo de sinal
de entrada de linha que está sendo usado.

Ativado (padrão no
LifeSize Room)

Escolha Ativado para enviar o sinal de entrada da linha
para a saída da linha.

Ativado (padrão no
LifeSize Team,
LifeSize Team MP)
(padrão no LifeSize
Express)

Escolha Desativado para enviar o sinal somente para o
extremo remoto.

Ativado (padrão)

Disponível somente com codecs que não têm entrada
de microfone.
Escolha Ativado para ativar o cancelador acústico de eco
para a entrada de linha. Por exemplo, se a entrada de
linha for um microfone, escolha Ativado.
Escolha Desativado para ativar o cancelador acústico
de eco para a entrada de linha. Por exemplo, escolha
Desativado se a entrada de linha for um microfone que
tem seu próprio cancelador de eco acústico.

Volume da entrada
de linha

5

Selecione o nível de volume do áudio enviado através da
entrada de linha (Line In).

A seguir apresentamos alguns exemplos de como definir as preferências de entrada de
linha de acordo com o ambiente.
Se for conectada uma fonte de áudio à entrada de linha (ex.: um computador), e se quiser
enviar o sinal do aparelho para a unidade remota e, ao mesmo tempo, emitir o som pelos
alto-falantes locais (do telefone ou de caixas de som externas), defina as preferências de
entrada de linha da seguinte forma:
Entrada de linha - Ativado
Da entrada de linha para a saída de linha - Ativado
Cancelador acústico de eco da entrada de linha - Desativado (se disponível
no sistema)
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Se for conectado um microfone externo na entrada de linha de um codec LifeSize que não
tem entrada de microfone, e se quiser enviar o sinal ao extremo remoto mas não quiser
ouvir o sinal pelos alto-falantes locais, defina as preferências de entrada de linha da
seguinte forma:
Entrada de linha - Ativado
Entrada de linha para saída de linha - Desativada
Cancelador acústico de eco da entrada de linha - Ativado
Se for conectado um microfone externo com seu próprio cancelador de eco acústico na
entrada de linha de um codec LifeSize que não tem entrada de microfone, e se quiser
enviar o sinal ao extremo remoto mas não quiser ouvir o sinal pelos alto-falantes locais,
defina as preferências de entrada de linha da seguinte forma:
Entrada de linha - Ativado
Entrada de linha para saída de linha - Desativada
Cancelador acústico de eco da entrada de linha - Desativado

Configuração da entrada de microfone
Se o seu sistema LifeSize tem entrada de microfone , no painel traseiro do codec, podese ajustar as seguintes preferências referentes a um microfone conectado.
Preferência

Padrão

Descrição

Volume do microfone

5

Selecione o nível de volume do áudio enviado através da entrada
de microfone.

Do microfone para
a saída de linha

Desativado

Escolha Ativado para enviar o sinal do microfone conectado para
um dispositivo de áudio conectado à saída de linha.
Escolha Desativado para enviar o sinal somente para o
extremo remoto.

Cancelador acústico
de eco do microfone

Ativado

Escolha Ativado para ativa o cancelador acústico de eco com
referência a um microfone conectado à entrada de microfone.
Escolha Desativado se o microfone tiver seu próprio cancelador
de eco acústico.
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Ajuste dos níveis de áudio
Além de ajustar o volume de som das entradas de linha e de microfone, pode-se ajustar os
níveis associados às seguintes preferências:
•

Volume da entrada de áudio auxiliar (somente no LifeSize Room) — Selecione
o nível de volume do áudio transmitido pela entrada de linha auxiliar.

•

Agudos da saída de linha (dB) — Selecione as freqüências mais altas da faixa de som
para a saída da linha de áudio.

•

Graves da saída de linha (dB) — Selecione as freqüências mais baixas da faixa de
som para a saída da linha de áudio.

•

Volume do toque — Selecione o nível do volume do toque e do sinal de ocupado.

•

Volume do toque de tom (DTMF) — Selecione o nível do volume dos tonsmultifreqüencia e de clique das teclas.

•

Volume do tom de status — Selecione o nível de volume dos tons indicadores de
status.

Associação da entrada de áudio auxiliar no LifeSize Room
Se forem conectados dispositivos de áudio auxiliares ao codec LifeSize Room, pode-se
escolher a entrada de vídeo e associá-la ao dispositivo, configurando Preferências do
administrador : Áudio : Associação da entrada de áudio auxiliar. Por definição padrão,
a entrada de áudio auxiliar só é ativada quando um dispositivo de entrada de vídeo auxiliar
está conectada e a imagem de vídeo aparece no monitor. Se for escolhida a opção
Qualquer entrada, o dispositivo conectado à entrada de áudio auxiliar sempre será audível.
Se for escolhida uma entrada de vídeo específica nas opções de preferências, o dispositivo
conectado à entrada de áudio auxiliar só será audível quando a imagem de vídeo da
entrada de vídeo selecionada aparecer no monitor.

Configuração dos modos de funcionamento de vídeo
Os administradores pode ajustar os modos de funcionamento de vídeo para controlar
as câmeras e a qualidade do vídeo, configurando as preferências em
Preferências do administrador : Vídeo.

Controle do uso da câmera por usuários no extremo remoto
Para impedir que usuários no extremo remoto controlem a unidade local da câmera,
inclusive as configurações e predefinições, escolha Desativado em Preferências do
administrador : Vídeo : Controle de vídeo : Controle remoto da câmera remota.
Mesmo se for escolhido Ativado, é possível impedir que os usuários remotos configurem
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ou usem as predefinições da câmera local, escolhendo Desativado nas preferências
Ajuste remoto das predefinições da câmera e Movimentação remota conforme as
predefinições da câmera.

Como bloquear as predefinições da câmera
Por definição padrão, todos os usuários podem configurar predefinições para a câmera.
Para impedir que qualquer usuário (na unidade local ou na remota) possa configurar
predefinições, selecione Travado em Preferências do administrador : Vídeo :
Controle de vídeo : Trava de predefinições da câmera. Para impedir somente
que usuários remotos configurem predefinições da câmera, escolha Desativado nas
preferências de Controle remoto da câmera local ou Ajuste remoto das predefinições
da câmera.

Controle do sentido do movimento horizontal (pan) da câmera
Pode-se ajustar a direção do movimento horizontal da câmera (pan) relativo à sua
disposição física, definindo Preferências do administrador : Vídeo : Controle de vídeo :
Direção de movimento horizontal da câmera (pan). Selecione Reconhecido para a
câmera se movimentar da esquerda para a direita, do ponto de vista do usuário de face
para a câmera. Selecione Invertido para movimento horizontal da câmera efetivamente à
direita ou à esquerda.

Personalização dos nomes dos dispositivos de entrada
Pode-se definir nomes personalizados de entrada, mudando os valores padrão das
seguintes preferências em Preferências do administrador : Vídeo : Controle de vídeo.
Os nomes personalizados das entradas não podem ter mais de 16 caracteres.
Preferência

Suporte

Padrão

Nome da Câmera HD 1

LifeSize Room

Câmera HD 1

LifeSize Team
LifeSize Team MP
LifeSize Express
Nome da Câmera HD 2

LifeSize Room

Câmera HD 2

Nome da Câmera de Documentos

LifeSize Room

Câmera de docs.

LifeSize Team
LifeSize Team MP
Nome da entrada HD
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LifeSize Express

HD 1
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Preferência

Suporte

Padrão

Nome da entrada de vídeo auxiliar

LifeSize Room

DVD

Nome de entrada VGA

LifeSize Room

PC

LifeSize Team
LifeSize Team MP
LifeSize Express

Equilíbrio da largura do vídeo principal e secundária
Se forem enviadas imagens de vídeo à unidade remota durante uma apresentação,
pode-se alocar largura de banda aos fluxos de entrada de vídeo principal e secundário como
porcentagens da taxa total de bits disponível para os fluxos de vídeo. Selecione
a porcentagem a ser alocada em Preferências do administrador : Vídeo : Qualidade
de vídeo : Equilíbrio da largura de banda de vídeo. A primeira porcentagem em cada opção
aplica-se ao fluxo de entrada de vídeo principal, normalmente, a câmera de alta definição. A
segunda porcentagem se aplica ao fluxo de entrada de vídeo secundário, normalmente um
computador de mesa ou notebook conectado à entrada VGA. Quando apenas o sistema envia
imagens de vídeo durante uma apresentação, ele distribui a largura de banda de acordo com a
opção selecionada. Sugerimos ajustar essa preferência quando o fluxo de vídeo da entrada de
vídeo secundária incluir movimento, como, por exemplo, um show de slides com diversas
animações ou entrada de vídeo de um DVD Player.

Seleção de prioridade das métricas de qualidade do vídeo de origem.
Pode-se dar preferência à nitidez ou ao movimento como prioridade de qualidade no vídeo
principal ou secundário que o sistema LifeSize envia ao extremo remoto durante uma
chamada. Se for dada prioridade à nitidez, selecionando-se um número menor em
Preferências do administrador : Vídeo : Qualidade de vídeo : Movimento do vídeo
principal, em chamadas com menos largura de banda, o sistema envia o vídeo principal
a uma taxa de quadros mais baixa e uma resolução mais alta. A definição padrão (10)
dá prioridade ao movimento. Se houver pouca largura de banda, sugerimos ajustar
essa preferência.
Se estiver sendo enviada uma apresentação, selecione a qualidade para a qualidade do
vídeo da apresentação em Preferências do administrador : Vídeo : Qualidade de vídeo :
Nitidez do vídeo secundário. A definição padrão (10) dá prioridade à nitidez. Normalmente,
os dados de apresentações não incluem movimento (ex.: uma planilha ou um show de
slides). Quando é dada prioridade ao movimento em vídeos com apresentações a seleção de
um número menor para essa preferência faz com que o sistema envie o vídeo a uma taxa de
quadros mais alta e com menor resolução.
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Ajuste da qualidade do codificador de vídeo
Pode-se ajustar a qualidade da imagem de vídeo enviada ao extremo remoto durante
uma chamada, especificando-se uma resolução relativa mais baixa ou mais alta em
Preferências do administrador : Vídeo : Qualidade de vídeo : Qualidade do codificador
de vídeo. Mover a escala ajustável para a direita diminui a resolução do vídeo enviado ao
extremo remoto e aumenta a qualidade das imagens de vídeo. Sugerimos usar esta
preferência para fazer pequenos ajustes na qualidade da imagem de vídeo enviada ao
extremo remoto.

Ativação de H.241 MaxStaticMBPS
A Recomendação ITU-T H.241 inclui definições de parâmetros opcionais que os
decodificadores podem aceitar e comunicar como seus próprios recursos a outros dispositivos.
Ao definir a preferência H.241 MaxStaticMBPS em Preferências do administrador : Vídeo :
Qualidade de vídeo como Ativado, o codec LifeSize pode enviar vídeo local com resolução
mais alta a dispositivos remotos de outros fabricantes, que informem aceitar o parâmetro
opcional MaxStaticMBPS.

Ajuste da MTU dos pacotes de vídeo
Os pacotes de vídeo de tamanho maior que a unidade de transmissão máxima (MTU) de
algum roteador ou segmento que esteja no caminho da rede poderão ser fragmentados ou
abandonados. Isso produzirá baixa qualidade de vídeo no dispositivo receptor. Pode-se definir
a MTU dos pacotes de vídeo enviados pelo sistema LifeSize. O valor padrão é 1440 bytes.
A faixa aceitável varia de 900 a 1500 bytes. Para definir a MTU para pacotes de vídeo, acesse
Preferências do administrador : Vídeo : Qualidade de vídeo : MTU de vídeo.

Preenchimento do diretório corporativo
Os usuários podem fazer chamadas pelo diretório, selecionando o número a ser discado na
lista de números armazenados. O diretório corporativo é compatível com H.350 e pode
conter até 1000 itens em formato alfabético e hierárquico. Todos os usuários podem
gerenciar os itens contidos no diretório local e no diretório de reuniões. Apenas
administradores podem gerenciar itens no diretório corporativo. O diretório corporativo pode
ser preenchido configurando-se as preferências de Descoberta automática ou LDAP em
Preferências do administrador : Diretório. Por definição padrão, a função de descoberta
automática no sistema LifeSize é ativada. Se forem configuradas as preferências de LDAP,
o sistemaLifeSize automaticamente desativa a descoberta automática, para impedir a
duplicação de itens no diretório corporativo.
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Configuração da descoberta automática
A descoberta automática possibilita que os sistemas LifeSize conectados à sua rede
passem informações de endereços a outros sistemas LifeSize automaticamente.
Por definição padrão, quando um sistema LifeSize é conectado à rede, ele envia um pacote
de broadcast à sub-rede local para anunciar sua presença. Qualquer sistema LifeSize da
sub-rede local que recebe o pacote e em que a Descoberta automática está definida como
Ativado responde enviando informações sobre o próprio endereço e uma lista de endereços
IP de outros sistemas LifeSize descobertos. O sistema LifeSize cria, no diretório
corporativo, um item correspondente a cada sistema da sub-rede local do qual recebeu
resposta. Em seguida, ele consulta a lista de outros endereços IP recebidos e de endereços
IP armazenados em sua própria lista Rediscar, mas somente se esses forem endereços
permitidos pelos filtros especificados nas preferências de Sub-redes de descoberta
automática e Sub-redes de descoberta automática ignoradas. Por definição padrão,
o sistema responde e envia consultas a outros sistemas LifeSize da sub-rede local.
Configure as preferências de Sub-redes de descoberta automática e Sub-redes de
descoberta automática ignoradas para ativar o sistema para descobrir outros sistemas
LifeSize fora da sub-rede local e compartilhar essa informação com outros sistemas
LifeSize. Especifique os filtros de sub-rede (separados por espaços) na preferência de
Sub-redes de descoberta automáticapara identificar as sub-redes às quais o sistema
LifeSize pode enviar consultas e respostas. Por definição padrão, a preferência está em
branco; o sistema responde e envia consultas e respostas apenas a outros sistemas
LifeSize da sub-rede local. Para excluir sub-redes da descoberta automática, especifique
os filtros de sub-rede na preferência de Sub-redes de descoberta automática ignoradas.
Se o endereço de destino não corresponder a um dos filtros na preferência Sub-redes de
descoberta automática, ou se corresponder a um dos filtros na preferência Sub-redes de
descoberta automática ignoradas, o sistema LifeSize não consultará nem responderá ao
sistema LifeSize com aquele endereço.
Por exemplo, pode-se configurar a preferência de Sub-redes de descoberta automática
para incluir uma sub-rede grande e a preferência Sub-redes de descoberta automática
ignoradas para excluir determinada sub-rede da sub-rede. Suponhamos que haja uma
rede com várias sub-redes de endereço IP 10.* e uma conexão de rede lenta a dispositivos
que têm um endereço 10.85.*. Se for digitado 10.* em Sub-redes de descoberta
automática e 10.85.* em Sub-redes de descoberta automática ignoradas, o sistema
LifeSize envia consultas e respostas a todos os sistemas LifeSize com endereço 10.*,
exceto as que têm endereço 10.85.*.
Se descoberta automática for definida como Desativado, o sistema LifeSize não envia
mensagem de broadcast à sub-rede local e não consegue descobrir ou ser descoberto por
outros sistemas LifeSize.
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Leitura a partir de servidor LDAP
Ao configurar as preferências de LDAP para preencher o diretório corporativo, especificase o nome do host, os parâmetros de login e de consulta, e o intervalo de atualização para
leitura de dados de um servidor LDAP pré-configurado. É necessário instalar o servidor
LDAP com um esquema compatível com H.350. Consulte as Notas da versão para ver
a lista de servidores LDAP de outros fabricantes compatíveis com os sistemas de
comunicação de vídeoLifeSize.

Configuração das preferências de aparência
Todos os participantes podem configurar as preferências que afetam a aparência ou
o funcionamento do seguinte:
•

Proteção de tela apresentada quando o sistema está inativo

•

Intervalo de espera até a apresentação da interface de usuário depois da conexão
da chamada

•

Idioma apresentado na interface de usuário

•

Contraste do visor de um telefone conectado

•

Imagem de plano de fundo apresentada na interface de usuário

Para obter mais informações sobre essas preferências, consulte o Guia do Usuário dos
Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize. Os administradores podem acessar essas
preferências em Preferências do usuário ou Preferências do administrador : Aparência
e Planos de fundo.
Somente administradores podem adicionar ou remover imagens de segundo plano
personalizadas. Consulte “Administração dos sistemas LifeSize” na página 21.

Preferências de layout de vídeo
Todos os usuários podem configurar as seguintes preferências que afetam a aparência
do vídeo nos monitores:
•

PIP (Picture In Picture)

•

Layout do monitor secundário (somente no LifeSize Room)

•

Layout de chamada multiponto (somente no LifeSize Room)

Para obter mais informações sobre como definir essas preferências, consulte o Guia do
Usuário dos Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize.
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Somente administradores podem configurar as preferências de saídas de vídeo auxiliares
para o LifeSize Room. Por definição padrão, as saídas de vídeo auxiliares no LifeSize Room
são ativadas. Pode-se especificar a fonte do vídeo exibido no dispositivo de vídeo conectado
às saídas de vídeo auxiliares, ou desativar a saída de vídeo auxiliar, configurando-se as
seguintes preferências em Preferências do administrador : Aparência : Layout:
Preferência

Padrão

Descrição

Saída de vídeo auxiliar

Ativado

Selecione Desativado para desativar o vídeo enviado a
dispositivos conectados às saídas de vídeo auxiliares.

Layout da saída auxiliar inativa

Nenhuma
entrada

Selecione a fonte de vídeo a ser exibida no dispositivo
conectado à saída de vídeo auxiliar quando o sistema
está inativo.
Nenhuma entrada indica que não há nada
no dispositivo conectado.
Câmera HD exibe o vídeo proveniente da câmera
de alta definição.
Câmera HD + auxiliar exibe o vídeo proveniente da
câmera de alta definição e de dispositivos conectados
às entradas de vídeo auxiliares.
Câmera HD + auxiliar + documento exibe o vídeo
proveniente da câmera de alta definição e de
dispositivos conectados às entradas de vídeo
auxiliares e a câmera de documentos.
Todas as entradas exibe vídeo de todos os
dispositivos de entrada de vídeo conectados, ou nada,
se não houver nenhum dispositivo conectado.

Layout da saída auxiliar
de chamada ativa

Recebido

Selecione a fonte de vídeo a ser exibida no
dispositivo conectado à saída de vídeo auxiliar
durante uma chamada.
Recebido exibe vídeo recebido do extremo remoto.
Transmitido exibe vídeo enviado ao extremo remoto.
Câmera HD exibe o vídeo da câmera de alta
definição selecionada.

Configuração de tipos e resolução de monitores
Somente administradores podem configurar preferências relacionadas a tipos e resoluções
de monitores. Normalmente, essas definições só podem ser configuradas quando se instala
o sistema ou se muda um monitor, e apenas para identificar e resolver problemas
relacionados aos monitores. Veja mais informações em “Como solucionar problemas de
instalação” na página 14.
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Visualização de mudanças recentes de configuração
Para ajudar a identificação e solução de problemas que possam ocorrer com o sistema
LifeSize ou para acessar rapidamente alguma preferência que tenha sido recentemente
modificada, visualize as preferências em Preferências do administrador : Recentes.
Obs.:

Preferências que dependem de outras definições de preferências, como as
preferências de servidores H.323 e SIP, talvez não apareçam em Recentes.

Como usar ferramentas e preferências de diagnóstico
As ferramentas e preferências de diagnóstico disponíveis a todos os usuários incluem
diagnóstico da câmera de alta definição e da entrada de VGA, além da reinicialização
do sistema. Para obter informações sobre como usar essas ferramentas e preferências,
consulte Guia do Usuário dos Sistemas de Comunicação de Vídeo LifeSize.
Os administradores podem acessar essas ferramentas e preferências em
Preferências do usuário ou Preferências do administrador : Diagnóstico.
As ferramentas e preferências de diagnóstico disponíveis somente para administrador
em Preferências do administrador : Diagnóstico incluem estatísticas de contagens
de chamadas, definições de barras de cores e utilitários de rede.

Como usar os utilitários de rede
Pode-se identificar e solucionar problemas de conexão de rede com o sistema usando
os utilitários de ping e traceroute encontrados em Preferências do administrador :
Diagnóstico : Diagnóstico de rede. O comando ping testa a capacidade de comunicação
entre dois dispositivos. O comando traceroute testa a capacidade de resposta e traça
o caminho de um pacote de um dispositivo até o outro.

Como reiniciar o sistema
O sistema se reinicia nas seguintes situações:
•

Ao reinicializar o sistema (Preferências do administrador ou Preferências do usuário :
Diagnóstico : Reinicialização do sistema).

•

Quando o usuário restabelece as pré-configurações de fábrica (Preferências do
administrador : Sistema : Restabelecer o sistema)

•

Ao mudar um endereço IP nas preferências da rede (Preferências do administrador :
Rede : Geral).

•

Ao mudar portas TCP reservadas (Preferências do administrador : Rede :
Portas reservadas).
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Todos os usuários podem reinicializar o sistema, acessando Preferências do usuário :
Diagnóstico : Reinicialização do sistema na tela principal. Os administradores também
pode reinicializar o sistema, acessando Preferências do administrador : Diagnóstico :
Reinicialização do sistema. Selecione Sim ao ser instruído a confirmar que
deseja reiniciar.
Para saber como restabelecer as pré-configurações de fábrica do sistema, consulte
“Restabelecimento das pré-configurações” na página 33.
Obs.:

Se a interface de usuário não responder e não conseguir reiniciar o sistema,
seguindo estas instruções, pressione o botão de reset, no painel traseiro do
codec, conforme descrito em “Restabelecimento das pré-configurações” na
página 33. A LifeSize recomenda não desconectar a alimentação elétrica do
codec para reinicializá-lo.

Upgrade do software do sistema
Antes de fazer o upgrade do software do sistema LifeSize, conecte todas as câmeras
e o LifeSize SDI Adapters que pretende usar com o sistema.
Obs.: Se as câmeras e o LifeSize SDI Adapters não estiverem conectados ao
sistema LifeSize antes de fazer o upgrade, eles poderão não funcionar corretamente
após o upgrade.
Para fazer upgrade do software do sistema, siga estas etapas:
1. Baixe o arquivo de upgrade do diretório, encontrado no site web da LifeSize e coloqueo em um diretório do seu sistema.
www.lifesize.com/support
2. Reinicialize o sistema
3. Acesse a interface de administração web do seu sistema. Consulte “Administração por
meio de navegador web” na página 21.
4. Clique na guia Manutenção.
5. Clique em Upgrade do sistema.
6. Se o programa de upgrade pedir que o sistema seja restabelecido nas configurações
padrão de fábrica, assinale a caixa de seleção Restabelecer as configurações padrão.
7. Navegue até o arquivo de upgrade baixado na etapa 1.
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8. Clique em Upgrade.
Obs.: Se houver alguma chamada em andamento no sistema, aparecerá uma caixa de
diálogo, perguntando se deseja continuar ou cancelar o upgrade. Clique em Sim para
continuar o upgrade e desconectar as chamadas ativas. Isso pode levar alguns minutos;
não interrompa o processo de upgrade. Durante o upgrade, aparece uma tela de status
no monitor conectado ao sistema. Os usuários não podem cancelar a tela. O sistema
recusará as chamadas entrantes.
9. Quando o upgrade for concluído, será apresentada uma mensagem. Feche a janela da
mensagem e a janela de configuração do administrador.
10. O sistema está pronto para ser usado. Se tiver assinalado a caixa de seleção
Restabelecer as configurações padrão na etapa 6, será necessário, primeiro,
reconfigurar o sistema. Consulte “Configuração inicial” na página 5.

Identificação e solução de problemas do upgrade
Se o upgrade do software do sistema LifeSize não for efetuado satisfatoriamente, siga
estas etapas:
1. Verifique se a imagem do upgrade é válida.
2. Reinicialize o sistema.
3. Tente fazer o upgrade novamente.
4. Se a segunda tentativa não der certo, observe o código de erro apresentado.
5. Se o problema continuar, entre em contato com o Atendimento ao cliente.

Códigos de erro de upgrade
A seguir apresentamos os códigos de erro que podem ser apresentados quando ocorrer
algum problema no upgrade.
Código

Problema

Descrição

1

Erro interno.

Alguns arquivos críticos do sistema estão faltando.

2

Falha na transição para
o upgrade.

Falha no comando de definição da partição ativa.

3

Falha de gravação.

Ocorreu um erro de gravação ao copiar a imagem na partição de
upgrade. Isso normalmente ocorre quando se usa uma imagem
de upgrade de outro produto da LifeSize.
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Código

Problema

Descrição

4

Falha na leitura.

Ocorreu um problema ao ler os dados recebidos durante
o carregamento da imagem. Normalmente, isso ocorre se
a conexão tiver sido interrompida durante o carregamento.

5

Ocorreu falha no script
de upgrade.

Após a imagem ter sido carregada satisfatoriamente, o sistema
executa um script de upgrade para o processamento final. Esse
erro indica falha no script. Isso normalmente ocorre quando se
usa uma imagem de upgrade de outro produto da LifeSize.

6

Não foi possível executar
o script de upgrade.

O sistema não conseguiu executar o script de upgrade. Isso
normalmente ocorre quando se usa uma imagem de upgrade
de outro produto da LifeSize.

7

Não foi possível montar
a partição de upgrade.

Após a imagem ser copiada no sistema, esse não conseguiu
montá-la. Normalmente, isso ocorre se a imagem don upgrade
está danificada ou quando se usa uma imagem de upgrade de
outro produto LifeSize.

8

Sem permissão.

O sistema não conseguiu ler a partição do upgrade.

9

Imagem danificada.

A imagem do upgrade está danificada e não pode ser usada.
Normalmente, isso ocorre devido a uma imagem de má
qualidade ou a erro durante a transferência para o dispositivo.

10

Argumento inválido.

Foi enviado um argumento inválido para o processo de upgrade.
Isso normalmente ocorre quando se usa uma imagem de
upgrade de outro produto da LifeSize.

11

Assinatura inválida.

A assinatura de criptografia é inválida. Normalmente, isso
ocorre se a imagem estiver danificada ou comprometida.

12

Falha de descriptografia.

O sistema não conseguiu descriptografar a imagem de upgrade.
Normalmente, isso ocorre se a imagem estiver danificada
ou comprometida.

13

Sistema de desenvolvedor.

O sistema está configurado para desenvolvimento e só
um representante da LifeSize pode fazer o upgrade.

14

Upgrade em andamento.

Já existe um upgrade em andamento. O sistema só permite
fazer um upgrade por vez.
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