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1. Tổng quan hệ thống hội nghị truyền hình
1.1. Lịch sử hệ thống hội nghị truyền hình

1.2. Hệ thống hội nghị truyền hình Polycom
1.3. Hệ thống hội nghị truyền hình VMEET
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1.1. Lịch sử hệ thống hội nghị truyền hình
• Thực hiện qua mạng kỹ thuật số đa dịch vụ ISDN;
Thế hệ 1 • Tiêu chuẩn H.230.
• Thực hiện qua mạng kỹ thuật số đa dịch vụ ISDN;
Thế hệ 2 • Thiết bị mã hoá/giải mã, nén/giải nén – CODEC.
• Tiêu chuẩn công nghệ H.323 qua giao thức IP;
• Video chuẩn H.264;
Thế hệ 3 • Âm thanh AAC-LD.
• Chuẩn nén H.264 SVC (Full HD yêu cầu băng thông 1024 Kbps) ;
• Công nghệ nhận dạng thông minh đối với siêu âm và hồng ngoại ;
• nhận dạng thông minh đối với âm thanh trong tín hiệu thu được từ micro đa hướng -> kích
hoạt điểm cầu chính;
Thế hệ 4
• Tự động điều chỉnh liên tục khuôn hình của camera vừa đủ theo vị trí của những người 4dự họp,
loại bỏ không gian thừa, tự đếm được số người dự họp theo từng giây.

1.1. Lịch sử hệ thống hội nghị truyền hình
Phân loại hệ thống hội
nghị truyền hình

Hệ thống thiết bị cứng

Hệ thống máy tính
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HỆ THỐNG 800 ĐIỂM CẦU HỘI NGHỊ CỦA

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
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1.2. Hệ thống hội nghị truyền hình Polycom

2012
+ VKSTC
+VKSQSTW
+ 63 tỉnh

2016
+ Scopa® Elite MCU
+ Avaya Scopia®
ECS Gatekeeper
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1.2. Hệ thống hội nghị truyền hình Polycom
Công nghệ
Polycom HD
VoiceTM
Polycom
StereoSurrond

Camera Polycom
EagleEye ™

Ứng dụng quản lý
tập trung của
Polycom CMA
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1.2. Hệ thống hội nghị truyền hình Polycom
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1.3. Hệ thống hội nghị truyền hình VMEET
1.Thuật
toán
SFDV++

Thuật toán này có khả năng nén gấp đôi so với thuật toán nén thông dụng là
H.264 và gấp 4 lần so với MPEG4 do đó băng thông đòi hỏi để truyền dữ liệu
hình ảnh sẽ giảm đi nhiều lần

2. Tính
năng
3.Giao
thức
4.Mã
hóa

Ngoài âm thanh, hình ảnh, hệ thống tích hợp sẵn các công cụ tương tác trực tuyến:
Tin nhắn; Chat; Bảng trắng; Truyền file; Chia sẻ ứng dụng; Điều khiển; Ghi âm nội
dung (âm thanh và hình ảnh); Chia sẻ ứng dụng, Desktop share, Close User Group,
Hỗ trợ các chuẩn nén H.264, H.264 main profile, H.263, MPEG4 , hỗ trợ các
giao thức H.232/SIP. Tích hợp dễ dàng vào các hệ thống hội nghị truyền hình
khác như Polycom, Sony, vv… và thiết bị di động (Smart phone)
Mã hóa dữ liệu bằng thuật toán AES 256 bit và sử dụng các giao thức bảo mật SSL (Secure
Socket Layer) và TLS (Transport Layer Security) để bảo mật cho Web Service. Chứng thực
giữa Server và Client sử dụng kiểu mật mã PKI
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1.3. Hệ thống hội nghị truyền hình VMEET
Chuẩn nén hình ảnh ưu việt
1. Chuẩn nén độc quyền SFDV (Softfoundry Digital Video) và đã được cấp bằng
sáng chế tại Mỹ.
2. Có khả năng nén tốt hơn từ 2~4 lần so với chuẩn nén hình ảnh thông dụng là
H.264. Do đó, đòi hỏi băng thông chỉ bằng ½ so với những giải pháp dùng chuẩn
H.264
XviD
MS MPEG4 v2
VGA
CIF
QCIF

DivX 4.2
H.264
SFDV
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2.Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET
2.1. Các yêu cầu và hướng dẫn đấu nối thiết bị

2.2. Thiết lập cơ bản hệ thống VMEET v4.0.1
2.3. Các cách thức thực hiện cuộc họp VMEET
2.4. Xử lý một số sự cố đơn giản trong VMEET
2.5. Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm qua hệ thống VMEET
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET
2.1. Các yêu cầu và hướng dẫn đấu nối thiết bị
2.1.1 Các yêu cầu chung
a. Các yêu cầu về phần cứng
Hardware
CPU
RAM
Graphic
OS
Camera

Specifications
Intel Core i3 6100 trở lên
Tối thiểu 4GB bộ nhớ (DDR3 hoặc DDR4)
Intel® HD Graphics 530 trở lên
Windows 7/8 hoặc 10
Tất cả các loại camera có cổng xuất hình theo chuẩn
USB hoặc thông qua Capture card (card bắt hình).

Âm thanh

Hệ thống âm thanh có thể kết nối thông qua các cổng
tiêu chuẩn phổ thông AV và Jack 3.5mm
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET
2.1. Các yêu cầu và hướng dẫn đấu nối thiết bị

• b. Yêu cầu về băng thông
Chuẩn hình ảnh

Kích cỡ

Băng thông

QCIF Video

176x144

100Kbps

CIF Video

352x288

170Kbps

VGA Video

640x480

220Kbps

SVGA Video

800x600

400Kbps

1/2HD

960x540

700Kbps

720P

1280x720

1Mbps

1080P

1920x1280

1.5Mbps
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET
2.1. Các yêu cầu và hướng dẫn đấu nối thiết bị

• b. Yêu cầu về kết nối mạng
Chức năng
VMEET Login
PTP Conference
MCU Conference
Proxy Communications

H.323
SIP

Cổng cần mở
TCP: 80, 443, 4321
UDP:4321, 4322, 4323
TCP:4320
UDP:5000-6000
TCP:4320
UDP:10240-20480
TCP:563
UDP:10240-20480
TCP:1720, 3000-2100
UDP:50000-51000
TCP:5060
UDP:8000-9000

Lưu ý
VMEET to login to VFON Server
VMEET to conduct point-to-point calls
VMEET to conduct MCU conference
VMEET to communicate via VProxy Server

VMEET to interoperate with H.323 devices
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VMEET to interoperate with SIP devices

2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET
2.1. Các yêu cầu và hướng dẫn đấu nối thiết bị
2.1.2. Đấu nối thiết bị (Hệ thống VMEET)
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET
2.1. Các yêu cầu và hướng dẫn đấu nối thiết bị
2.1.2. Đấu nối thiết bị (Hệ thống POLYCOM)
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET
2.1. Các yêu cầu và hướng dẫn đấu nối thiết bị
2.1.2. Đấu nối thiết bị (Đấu nối nâng cao – hình ảnh - 1)
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET
2.1. Các yêu cầu và hướng dẫn đấu nối thiết bị
2.1.2. Đấu nối thiết bị (Đấu nối nâng cao – hình ảnh - 2)
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET
2.1. Các yêu cầu và hướng dẫn đấu nối thiết bị
2.1.2. Đấu nối thiết bị (Đấu nối nâng cao – âm thanh - 1)
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET

2.2. Thiết lập cơ bản hệ thống VMEET v4.0.1
2.2.1. Đăng nhập và VMEET

• Click vào biểu tượng VMEET trên màn hình desktop.
• Gõ vào ID và mật khẩu
• Click vào Login để đăng nhập
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET

2.2. Thiết lập cơ bản hệ thống VMEET v4.0.1
2.2.2. Giao diện chính của VMEET (sau khi đăng nhập)
• Contacts – 1: Danh sách liên lạc
• Histories – 2: Lịch sử các cuộc họp
• Keyboard – 3: Bàn phím số (để thực hiện các cuộc gọi bằng ID hoặc số điện
thoại)
• Meetings – 4: Lịch trình hội nghị (có thể xem các cuộc họp đang diễn ra, đã
kết thúc hoặc để tạo một cuộc họp mới).
• MCU – 5: Phím tắt để khởi tạo nhanh một cuộc họp đa điểm MCU.
• Mailbox – 6: Truy cập vào hộp thư thoại và Video.
• Video size display – 7: Độ phân giải HD tối đa mà Client được phép cài đặt.
• Drop-down Menu – 8: Nút menu thu gọn.
• Speaker – 9: Biểu tượng Loa (có thể tắt/mở hoặc tăng/giảm âm lượng của
Loa). Microphone – 10: Biểu tượng của Micro (có thể tắt/mở hoặc tăng/giảm
âm lượng của Micro).
• Camera – 11: Biểu tượng của Camera (có thể tắt/mở hoặc tăng/giảm số
khung hình trên giây (fps) của Camera).
• Video size - 12: Nút thay đổi độ phân giải của Camera.
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET

2.2. Thiết lập cơ bản hệ thống VMEET v4.0.1
2.2.3. Menu thu gọn: File

• Login – Đăng nhập vào Vmeet.
• Logout – Đăng xuất ra khỏi tài khoản đang đăng nhập.
• Set presence status – Cài đặt trạng thái online.
• Personal Information – Phần để chỉnh sửa thông tin cá
nhân.

• Change Password – Phần để thay đổi mật khẩu mới.
• Close – Đóng cửa sổ Vmeet.
• Exit – Đóng và thoát khỏi phần mềm Vmeet.
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET

2.2. Thiết lập cơ bản hệ thống VMEET v4.0.1
2.2.4. Menu thu gọn: Contacts

• Add Friend – Thêm liên lạc mới.
• Delete Friend – Xóa liên lạc khỏi danh sách bạn bè.
• Show Outlook/Outlook Express Contacts – Hiển
thị danh sách liên lạc trích xuất từ Microsoft Outlook.

• Rename Group – Thay đổi tên Nhóm.
• Delete Group – Xóa một Nhóm.
• New Group – Tạo một nhóm liên lạc mới.
• Back up Contacts to File – Sao lưu danh sách bạn bè thành File.
• Restore Contacts from File – Phục hồi lại danh sách bạn bè từ File
sao lưu.
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET

2.2. Thiết lập cơ bản hệ thống VMEET v4.0.1
2.2.5. Menu thu gọn: Tools

• Options – Mở hộp thoại thông tin cấu hình hệ thống và các
tùy chọn khác.

•
•
•
•
•

Always on Top – Luôn hiển thị cửa sổ Vmeet ở trên cùng.
Call Records – Lịch sử cuộc gọi/họp.
Messages – Hộp thư thoại và Video .
View Chat History – Lịch sử tin nhắn hội thoại (Chat).
My Received Files – Mở thư mục lưu trữ các file đã nhận
được từ điểm cầu khác gửi đến.

• My Captured Image Files – Mở thư mục lưu trữ các file
hình ảnh đã nhận được từ điểm cầu khác gửi đến.
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET

2.2. Thiết lập cơ bản hệ thống VMEET v4.0.1
2.2.6. Menu thu gọn: Help

• Check Softfoundry VMEET Updates – Để kiểm tra
phiên bản cập nhập mới nhất của phần mềm Vmeet
Client.

• Test MCU conference – Dùng để đo băng thông thực tế
giữa Client và MCU server hoặc tạo thử các cuộc họp đa
điểm “Loopback”.

• Route Information and Trace Tool – Để xem thông tin
kết nối đến máy chủ và cung cấp các công cụ để xác
định mất gói tin (Packet Lost).
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2. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống VMEET

2.2. Thiết lập cơ bản hệ thống VMEET v4.0.1
2.2.7. Các thiết lập nâng cao (System Information)
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2.3. Các cách thức để thực hiện cuộc họp VMEET
2.3.1. Cuộc họp điểm – điểm (Point to Point Conference)
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2.3. Các cách thức để thực hiện cuộc họp VMEET
2.3.2. Cuộc họp đa điểm (MCU Conference)
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2.3. Các cách thức để thực hiện cuộc họp VMEET
2.3.2. Cuộc họp đa điểm (MCU Conference)
• Quick Start – 1: Nút khởi tạo nhanh một cuộc họp với những thông số mặc định của hệ
thống, đây là cách đơn giản nhất để tạo cuộc họp. Sau khi khởi tạo cuộc họp thành công
mới mời các thành viên khác vào họp.
• New Meeting – 2: Dùng chức năng này để tạo một cuộc họp với những lựa chọn cài đặt
tùy ý như là danh sách mời họp, tên cuộc họp, thời lượng cuộc họp,….
• Advanced – 3: Dùng để thiết lập các thông số nâng cao của cuộc họp như: số người tối đa
được phát biểu đồng thời, chọn Room trên MCU, bật/tắt chế độ tự động điều chỉnh độ
phân giải theo băng thông thực tế, tự động giải tán cuộc họp khi chủ tọa thoát ra ngoài
cuộc họp hoặc bật/tắt chế độ mã hóa dữ liệu cuộc họp bằng thuật toán mã hóa AES.
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2.3. Các cách thức để thực hiện cuộc họp VMEET
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2.3. Các cách thức để thực hiện cuộc họp VMEET
a. Sử dụng chức năng Invite

• Có thể click đúp trực tiếp lên tên của thành viên để mời thêm vào cuộc họp.
• Hoặc nhập vào VMEET ID của người muốn mời vào họp mà không có sẵn trong danh sách
bạn bè (hoặc chưa thêm vào danh sách bạn bè).
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2.3. Các cách thức để thực hiện cuộc họp VMEET
b. Sử dụng chức năng Layout
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2.3. Các cách thức để thực hiện cuộc họp VMEET
c. Sử dụng chức năng Control
Extend conference time – 1: Kéo dài thời gian hội nghị.
•Invite – 2: Mời thêm đơn vị tham gia hội nghị.
•Record the conference – 3: Ghi nội dung hội nghị.
•Leave the conference – 4: Rời khỏi hội nghị.
•End the conference – 5: Thoát khỏi hội nghị.
•Other streams - 6: Dùng để thiết lập thông số của
camera thứ 2.
•Add additional video cam – 7: Dùng để bật/tắt camera
thứ 2.
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2.4. Xử lý một số sự cố đơn giản trong VMEET
2.4.1. Lỗi âm thanh
a. Âm thanh nhỏ, nghe không rõ
- Trường hợp âm thanh nghe nhỏ: Kiểm tra lại
âm lượng của Loa & Mic ở trên bộ Amply, trên PC
và trong phần mềm (trong mục kiểm tra thiết bị).
- Trường hợp đã chỉnh âm lượng lên mức max
rồi nhưng Mic vẫn bị nhỏ (nguyên nhân do Mic
bắt không được nhạy) thì tăng độ nhạy của Mic lên.
Vào Control Panel, chọn chế độ View by: Small
icons, Tìm chọn biểu tượng Sound Hoặc kích
chuột phải vào biểu tượng loa ở góc dưới cùng bên
phải Desktop rồi chọn mục Recording devices.
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2.4. Xử lý một số sự cố đơn giản trong VMEET
2.4.1. Lỗi âm thanh
a. Âm thanh nhỏ, nghe không rõ

• Trong

bảng Sound, Lựa chọn Microphone định sử dụng sau đó kích vào Properties. Ở
bảng Microphone Properties chọn mục Levels điều chỉnh độ nhạy của Mic cho phù hợp.
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2.4. Xử lý một số sự cố đơn giản trong VMEET
2.4.1. Lỗi âm thanh
b. Âm thanh không nghe thấy, bị méo, bị mất tiếng:
- Trong trường hợp nói mà các điểm cầu khác không nghe thấy:
Bước 1: Kiểm tra lại các Jack cắm xem đã cài cắm đúng chưa? -> Cài cắm lại.
Bước 2: Kiểm tra xem có để Micro ở chế độ mute hoặc chế độ Minimum không? -> Tăng lên.
Bước 3: Kiểm tra xem có bị điểm cầu chính tắt mic không? -> yêu cầu chủ tọa xin được mở mic
phát biểu.
- Trong trường hợp bị méo tiếng, mất tiếng:
Bước 1: Kiểm tra chất lượng đường truyền xem có bị rớt gói tin hay không?
Bước 2: Kiểm tra lại phần mềm, phiên bản Win có bị lỗi card sound hay không? -> Cài lại phần
mềm, cài lại hệ điều hành Windows.
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2.4. Xử lý một số sự cố đơn giản trong VMEET
2.4.1. Lỗi âm thanh
c. Bị vọng âm

• Bước

1: Kiểm tra, chỉnh âm thanh loa mic sao cho
phù hợp với phòng họp; chỉnh các núm “gain” và
“echo” trên bộ Amply về mức nhỏ nhất

• Bước

2: Kiểm tra ở bảng Sound, trong mục
Recording tắt hết Mic của một số thiết bị khác (ví dụ
như LifeCam, Logitech, Mic của Laptop…).Chỉ để
lại Mic của thiết bị muốn sử dụng. Kích chuột phải
vào những thiết bị cần tắt , sau đó Disable Mic của
thiết bị đó đi
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2.5. Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm qua hệ thống VMEET
2.5.1. Cấu hình thiết bị, đường truyền
a. Đường truyền
- Đối với phiên tòa rút kinh nghiệm toàn Ngành: Đường truyền Internet có băng
thông tối thiểu upload 60Mbps, download 60 Mbps;
- Đối với phiên tòa rút kinh nghiệm cấp tỉnh: Đường truyền Internet có băng thông
tối thiểu upload 30Mbps, download 30 Mbps.
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2.5. Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm qua hệ thống VMEET
2.5.1. Cấu hình thiết bị, đường truyền
b.Thiết bị kỹ thuật
- 01 Camera ghi hình kết nối với máy tính
qua cổng USB hoặc card chuyên dụng;
- 01 máy tính bàn: yêu cầu tối thiểu ( RAM:
8G, Card đồ họa 2G...);
- Hệ thống âm thanh: amly, micro, loa.
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2.5. Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm qua hệ thống VMEET
2.5.1. Cấu hình thiết bị, đường truyền
c. Vị trí lắp đặt
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2.5. Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm qua hệ thống VMEET
2.5.1. Cấu hình thiết bị, đường truyền
d. Cấu hình camera số 2

Bước 1:
Chuột trái vào
VKSTC02 -> Chọn
Asign Role -> Chọn
Chairman.

Bước 2:
Chọn Control ->
Chọn Other
Streams -> Chọn
Add additional
video cam.

Bước 3:
Chọn camera
thứ 2
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2.5. Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm qua hệ thống VMEET
2.5.2. Yêu cầu kỹ thuật
•
•
•

a. Hình ảnh
- Độ phân giải tối thiểu HD 1280x720 pixel;
- Quay rõ nét vị trí Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát, thư ký phiên tòa, luật sư bào chữa, bị
cáo, người bị hại, nhân chứng…

•
•
•

b. Âm thanh

•
•
•
•

c. Ánh sáng

- Âm thanh tại các điểm cầu nghe rõ ràng, không bị mất tiếng;
- Hệ thống thu được âm thanh từ vị trí của Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát, thư ký phiên
tòa, luật sư bào chữa, bị cáo, người bị hại, nhân chứng…
- Phòng xử án phải đảm bảo chất lượng ánh sáng trung thực, tự nhiên;
- Ánh sáng phải liên tục và có cường độ sáng tối thiểu 600 lux;
- Ánh sáng trong phòng không được chiếu thẳng vào camera để tránh hiện tượng ngược sáng cho
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camera.

3. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống POLYCOM
3.1. Quy trình sử dụng thiết bị

3.2. Hướng dẫn sử dụng
3.3. Khắc phục sự cố thường gặp đối với thiết bị
3.4. Khắc phục các lỗi cơ bản
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3. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống POLYCOM

3.1. Quy trình sử dụng thiết bị
a. Kiểm tra các thành phần liên quan
- Hệ thống lạnh làm mát luôn giữ cho hệ thống hội nghị truyền hình không cao
hơn 400C trong thời gian hoạt động.
- Trong thời gian không hoạt động giữ nhiệt độ thiết bị không cao hơn 700C.
- Độ ẩm môi trường không lớn hơn 80% trong quá trình thiết bị hoạt động.
- Hệ thống ánh sáng trong phòng họp luôn luôn được duy trì và đủ ánh sáng trong
suốt quá trình cuộc họp diễn ra.
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3. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống POLYCOM

3.1. Quy trình sử dụng thiết bị
b. Vận hành thiết bị
- Bật hệ thống đèn trong phòng họp cho đủ ánh sáng.
- Không đạt camera ở vị trí có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào ống kính.
- Khởi động hệ thống làm mát thiết bị hoặc làm mát phòng họp.
- Khởi động mở nguồn thiết bị hiển thị là máy chiếu hoặc tivi.
- Khởi động hệ thống âm thanh gồm bộ khuếch đại âm thanh cho loa, và hệ thống micro
có dây hoặc không dây.
- Kiểm tra cáp mạng đã được kết nối đến Switch hoặc Hub trong mạng LAN và WAN
tương ứng.
- Dùng điều khiển từ xa mở thiết bị hội nghị truyền hình.
- Chờ thiết bị POLYCOM HDX 7000 khởi động xong, lúc đó trên màn hình hiển thị màn 46
hình chờ cho việc thao tác tiếp tục các việc thiết lập cuộc gọi POLYCOM HDX 7000.

3. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống POLYCOM

3.2. Hướng dẫn sử dụng
a. Thực hiện cuộc gọi
- Điền vào Tên hay Số
1. Điền vào số ISDN, Địa chỉ IP hay H.323
2. Nhấn nút Call trên Remote Control.
- Sử dụng danh bạ
1. Nhấn Directory
2. Tìm site mà muốn thực hiện cuộc gọi.
3. Nhấn Call.
- Sử dụng Contacts, Speed Dial, hay Recent Calls
1. Trong Contacts, Speed Dial, hay Recent Calls list : tìm site mà muốn thực hiện cuộc gọi
2. Nhấn Call
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3. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống POLYCOM

3.2. Hướng dẫn sử dụng
b. Hiệu chỉnh camera
1. Chọn Nguồn cho Video
2. Nhấn các phím mũi tên Lên, Xuống , Trái và Phải để hiệu chỉnh Camera .
3. Nhấn Zoom để phóng to hay thu nhỏ .
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3. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống POLYCOM

3.3. Khắc phục sự cố thường gặp đối với thiết bị
a. Sử dụng nút phục hồi (Restore Button)

-

Phục hồi lại cấu hình: đưa các tuỳ chỉnh cấu hình trong
thiết bị về giá trị mặc định như khi xuất xưởng khỏi nhà
máy.

-

Phục hồi hoàn toàn: xoá toàn bộ các thiết lập cấu hình bên
trong thiết bị, và đưa version phần mềm thiết bị trở về
nguyên bản. Bạn sẽ phải chạy lại phần mềm để thiết bị hoạt
động bình thường

-

Phục hồi lại cấu hình: Nếu như hệ thống hoạt động với các
chức năng không chính xác, hoặc bạn quên mất mật khẩu
truy nhập vào các menu bên trong... bạn có thể sử dụng nút
phục hồi để đưa các tuỳ chỉnh cấu hình trong thiết bị về giá
trị mặc định. Việc nhấn nút Restore này cũng tương đương
với việc bạn chọn Reset System trong Menu Diagnostics với
tuỳ chọn Delete System Settings.

49

3. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống POLYCOM

3.3. Khắc phục sự cố thường gặp đối với thiết bị
b. Cách thực hiện
Khi hệ thống đang khởi động lên, nhấn và giữ nút
Restore ít nhất 15 giây. Sau 15 giây, hệ thống sẽ
khởi động lại và bắt đầu hướng dẫn cài đặt lại các
thông số từ đầu.
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3. Hướng dẫn sử dụng và quản trị hệ thống POLYCOM

3.4. Khắc phục các lỗi cơ bản
a. Lỗi nguồn và
lỗi khởi động

b. Lỗi điều
khiển

g. Lỗi âm thanh

c. Lỗi truy nhập
và màn hình và
hệ thống

f. Lỗi camera

e. Lỗi hiển thị

d. Lỗi kết nối
cuộc gọi
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4. Lưu ý khi có cuộc họp toàn Ngành
4.1. Đường truyền Internet

4.2. Kết nối đến hội nghị
4.3. Xử lý chất lượng hình ảnh, âm thanh
4.4. Chú ý
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4. Lưu ý khi có cuộc hợp toàn Ngành

4.1. Đường truyền Internet
- Khi tổ chức các cuộc họp trực tuyến cắt toàn bộ internet tại đơn vị, chỉ để đường
internet duy nhất đến máy tính phục vụ trực tuyến (trừ trường hợp những máy
tính đặc biệt cần kết nối internet để phục vụ công việc).
- Kiểm tra băng thông kết nối bằng cách truy cập địa chỉ:
http://www.speedtest.net . Nếu băng thông không đảm bảo (cấp huyện dưới
16Mbps download/ 16Mbps upload, cấp tỉnh dưới 30 Mbps download/ 30 Mbps
upload) thì phải thông báo với nhà cung cấp dịch vụ để khắc phục ngay, không
ảnh hưởng đến chất lượng kỹ thuật hội nghị.
- Tắt toàn bộ firewall, phần mềm diệt virus, chương trình update trong thời gian
diễn ra hội nghị tránh ảnh hưởng đến băng thông kết nối.
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4. Lưu ý khi có cuộc hợp toàn Ngành

4.1. Đường truyền Internet
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4. Lưu ý khi có cuộc hợp toàn Ngành

4.2. Kết nối đến hội nghị

• Login tài khoản và join vào phòng họp trước ít nhất 30 phút
• Khi đang trong cuộc họp bị ngắt kết nối: kiểm tra internet, nếu internet vẫn chạy
ổn định thì thoát ra ngoài Vmeet và đợi 5 phút sau đăng nhập lại.

•

Trường hợp sau 5 phút đăng nhập lại vẫn không vào được thì gửi ID và nhắn
tin vào group họp trực tuyến trên facebook để được mời lại. Tránh trường hợp
không kết nối được vào cuộc họp thì log out và login liên tục (một dạng spam)
vào hệ thống.
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4. Lưu ý khi có cuộc hợp toàn Ngành

4.3. Xử lý chất lượng hình ảnh, âm thanh
a. Hình ảnh
- Trong cuộc họp, ban đầu để ổn định hệ thống, VKSNDTC sẽ để độ phân giải
hình ảnh ở mức thấp nhất, và tăng dần lên tùy theo độ ổn định của kết nối internet
và hoạt động của server, vì vậy ban đầu địa phương có thể thấy hình ảnh không
nét là bình thường.
- Do có hơn 800 điểm cầu kết nối, tín hiệu truyền đến các điểm là như nhau, vì
vậy hình ảnh đột nhiên không nét, bị loop hình thì địa phương các đơn vị không
chỉnh sửa gì mà chỉ kiểm tra băng thông đường truyền.
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4. Lưu ý khi có cuộc hợp toàn Ngành

4.3. Xử lý chất lượng hình ảnh, âm thanh
b. Âm thanh
- Trường hợp âm thanh nghe nhỏ hoặc mất âm thanh: trước tiên địa phương kiểm
tra điều chỉnh loa của mình (như hướng dẫn bên trên). Nếu nghe âm thanh bé thì
chủ động điều chỉnh tăng âm lượng tại điểm cầu tại đơn vị mình lên, VKSNDTC
sẽ không điều chỉnh micro vì sẽ ảnh hưởng đến những điểm cầu khác.
- Trường hợp mất hẳn tín hiệu loa thì có thể gửi tin nhắn trên group facebook yêu
cầu được hỗ trợ.
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4. Lưu ý khi có cuộc hợp toàn Ngành

4.4. Chú ý
- Cán bộ kỹ thuật trực không yêu cầu được cho hình ảnh lên trong cuộc họp và
spam trong group facebook, dẫn đến trôi thông tin và VKSNDTC không theo dõi
xử lý kịp cho những đơn vị cần hỗ trợ.
- Việc đưa hình ảnh lên sẽ là ngẫu nhiên, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao
sẽ thông qua đó để kiểm tra tình hình họp trực tuyến của các đơn vị.
- Tránh gọi điện cho cán bộ làm trực tuyến tại VKSNDTC khi đang trong cuộc
họp. Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ sẽ liên lạc qua kênh facebook.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
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