
بنام خدا  
تعاریف مقدماتی: 

 از راههای مختلفی قابل انجام استDVBهمانطور که میدانید انتقال تصاویر بروش 

dvb-c (c=cable)
 در این روش از کابل جهت انتقال امواج استفاده میشود(تلویزیون کابلی)و در کشور ما

کاربردی ندارد

dvb-t (t=terrestrial)
 ) جهت دریافت استفاده میشود دلیل انهم روشن است:uhfدر این روش از انتنهای معمولی (

 بعنوان امواج حامل استفاده میشودuhfاز امواج 
 مزیت این روش  نیاز به هزینه کم برای انتشار امواج در قسمت فرستنده و عدم نیاز به

مهارتهای لزم جهت تنظیم انتنهای بشقابی در قسمت گیرنده میباشد
  ) را میتوان۴۰۰معایب این روش برد محدود امواج حامل و تعداد کانالهای کم (حد اکثر

نام برد
 بزودی شاهد ظهور گیرندههای مبتنی بر این روش در کشورمان خواهیم بود و ازمایشهای

 لزم برای برپایی ان مراحل پایانی خود را میگذراند علقمندان تهرانی میتوانند تصاویر
کانالهای محلی را با این گیرنده دریافت کنند

dvb-h (h=handheld)
این روش  انتقال جهت دریافت در دستگاههای پرتابل نظیر موبایل در نظر گرفته شده است

dvb-s (s= satellite)
 در این روش از ماهواره برای انتقال استفاده شده و در کشور ما از تمام روشهای دیگر

معروفتر میباشد
مهمترین عیب این روش نیاز به انتنهای بشقابی میباشد که دارای مشکلت خاص خود میباشد
 از مزایای این روش میتوان به برخورداری از پهنای باند بسیار بالو برد فوق العاده و

تعداد نامحدود کانالها را نام برد
مطالبی که خدمت شما تقدیم میگردد،درباره شیوه نصب و راه اندازي کارتهای ماهواره(

DVB-Sمیباشد   (
 بررسی میشوندdvb-s2 و سپس کارتهای dvb-sابتدا کارتهای مرسوم

 به دو دسته کلی تقسیم میشوندdvb-sکارتهای 
 ،مجهز به سخت افزارهاي مخصوصMPEG)انواعی که برای نمایش تصاویر ویدویي ۱

 هستند.همانطور که میدانید در این کارتها تمام مراحل پردازش تصاویر توسط این سخت
 افزارها صورت گرفته،بنابراین این کارتها نیاز به منابع سیستمی بسیار کمی دارند.از

 AV 711x را نام برد که از چیپ  NEXUS و SkyStar 1معروفترین این کارتها میتوان 
 برای پردازش تصاویر استفاده میکنند.این کارت توسط شرکتهای زیادی از جمله

happauge,technotrend,siemensتولید گردیده،ولی همه آنها سخت افزاري مشابه داشته   
  نامیده میشوند،بدلیل اینکه از نظرFF card(full fitured cardو در کل در لینوکس،(

 سخت افزاري کامل بوده و تمام سخت افزارهاي یک رسیور خانگي در آنها وجود دارد.در
اینجا چندین نسخه از آنها را ملحظه می فرمایید: 

 در نگاه اول هر سه کارت مانند هم هستند ولی با بررسی دقیقتر متوجه تفاوتهای جزئی
میشوید که

) برای تفکیک انها بکار میرود hardware revisionاصطلح نسخه سخت افزاری(



 در نسخه های جدیدتر که با عددی بزرگتر معرفی میگردند جهت رفع مشکلت نسخه های قبلی
از چیپها یا تیونرهای متفاوتی استفاده شده است

 میباشد انتظار  در لینوکس در دسترس2.2توجه کنید وقتی اعلم میشود راه اندازنسخه 
 نداشته باشید نسخه های بعدی هم با همان راه انداز کار کنند پس به نسخه سخت افزاری

هر کارت توجه زيادي نماييد!

nexus rev 1.3

  

nexus rev 2.2

nexus rev 2.3

 )این دسته از کارتها،هر چند متنوع بنظر میرسند،ولی دارای ویژگي مشترکي هستند:در۲
 آنها عمل پردازش تصاویر بکمک منابع سیستمی انجام میگردد که با توجه به قدرت بالی

پردازنده هاي کنونی،اصل ایده بدی نیست! 
 سخت افزار آنها هم نسبت به نوع قبل بسیار کمتر و خلصه تر شده،یعنی سخت افزارهاي

 budget يا software mpeg playerغایب آنها توسط نرم افزار،شبیه سازي میشوند و اغلب،
 (اقتصادي) نامیده میشوند.
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چند نمونه از این کارتها جهت اشنایی معرفی میگردند:
NOVA(based on saa7146 from philps)

nova-s

nova-ci

nova-s plus/nova-SE2
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skystar2

skystar2 rev 2.3

skystar2 rev 2.6d

skystar2 rev 2.8a
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twinhan(based on fusion878 from conexant)

vp1020

vp1020a

twinhann-ci

بدلیل قدیمی بودن کارتهای فوق خرید هیچیک از انها توصیه نمیشود
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  به تصاویری اطلق میشود که تعدادHD) تصاویر۸۸در هنگام نگارش این مقاله(فروردین
 و بیشتر از ان باشد۷۲۰پیکسلهای عمودی(خطوط افقی) ان 

 تفاوت حدودی تصویر یک تلویزیون معمولی ویک تلویزیون با وضوح بال مطابق شکل زیر
میباشد 

                  
        sdtv HDtv 
          

 در صورتیکه تراکم پیکسلها در واحد سطح برابر باشد اندازه تصویر در سیستمهی مختلف
مطابق شکل زیر خواهد بود

 بنابراین کادر قرمز رنگ همان تلویزون معمولی که هم اکنون استفاده میکنیم بوده و
 میباشدfull-hdکادر ابی رنگ, سطح یک نمایشگر سازگار با 



مشخصات تصاویر در سیستمها ی قدیم و جدید را در جدول زیر مقایسه کنید

 تعداد پیکسلهاینسبت طول به عرض
تصویر

فرمت ویدیوییوضوح

4:3414,720 720x576PAL

4:3345,600720x480NTSC

16:9921,6001280x720720p

16:92,073,6001920x10801080i

16:92,073,6001920x10801080p

16:98,294,4003840x21602160p

در حال منسوخ شدن هستندNTSCوPALفرمتهای
 پشتیبانی میشودHD Readyدر کیرندهایی که با برچسب720pفرمت

  شناخته میشوند بعنوان یکfull hd هم که در بازار با عنوان1080p وفرمت 1080iفرمت 
استاندارد قابل قبول برای تلویزیون با وضوح بال مطرح میباشند

 تنها بعنوان یک نظریه مطرح بوده و گیرنده سازگار با ان معرفی نشده است2160pفرمت 
 هر کدام از فرمتهای بال با توجه به تعدا فریمهای نمایش داده شده در ثانیه به چند

زیر شاخه فرعی تقسیم میشوندمثل
24i
24p
25i
25p
30i
30p

 در چیست؟1080p و 1080iتفاوت فرمتهای 
 میباشندprogressive وinterlaced بترتیب مخفف کلماتpوiحروف

  (در هم پیچیده) خطوط افقی تصویر به دو قسمت فرد و زوج تقسیم شدهinterlacedدر حالت
 و در هر فریم فقط خطوط فرد  یا زوج نمایش داده میشوند ولی بدلیل اینکه تغییرات فوق

 در کسر کوچکی از ثانیه رخ میدهد خطای چشم انسان باعث تلفیق دو تصویر و ایجاد یک
تصویر واحد میشود شکل زیر به درک بهتر موضوع کمک میکند

  (تصاعدی) تمام خطوط فرد و زوج در یک فریم بطور کامل نمایشprogressiveدر حالت 
داده میشود

  اثباتi بر انواعpبا توضیح فوق و با توجه به جدول مشخصات تصویر برتری تصاویر
میگردد

دلیل بعدی:
  بدلیل نمایش خطوط فرد و زوج در حالت مجزا باعث ایجاد احساس لرزش درIدر حالت 

تصویر شده و باعث خستگی چشم خواهد شد



  در حال عمومیت یافتن هستندdvb-s2بعد از گذشت چند سال بالخره گیرنده های مبتنی بر 
 قبل از شروع بحث در مورد این گیرنده ها برای بسیاری از دوستان که از گیرنده های

dvb-sاستفاده میکنند این سئوال مطرح میشود که ایا امکان تبدیل گیرنده های فعلی به 
dvb-s2 وجود دارد یا خیر؟ 

پاسخ:خیر 
چرا؟ 

  با سیستمهای مبتنی برhdبا اینکه امکان ارسال و دریافت تصاویر با وضوح بال یا 
dvb-sوجود دارد ولی برای دستیابی به کیفیت بهترنیاز به پهنای باند بیشتری وجود  
دارد

   و برایmodulationبرای سوار کردن اطلعات تصاویر برروی موج حامل در محل فرستنده 
  از روشهای متفاوتی استفاده شده کهdemodulationبازیابی مجدد اطلعات در محل گیرنده 
نام اختصاری انها از اینقرار است :

QPSK 
8PSK 
16APSK 
32APSK 

  استفاده میشود که بتریج در حالdvb-sهمان است که در گیرند های مبتنی بر QPSKروش 
منسوخ شدن است 

 dvb-s2 بعنوان استاندارد مورد قبول برای گیرنده های خانگی مبتنی بر8PSKروش 
  درصد۳۰پذیرفته شد که در این حالت دسترسی به پهنای باند اضافی چیزی در حدود 

میباشد 
 برای کاربردهای حرفه ای در نظر گرفته شده اند32APSK و 16APSKروشهای 

  نوع دمودولتور بکار گرفته شدهdvb-s2با نوع dvb-sبنابراین تفاوت اصلی یک گیرنده 
میباشد

 استفاده میکنند8psk از نوعdvb-s2 و گیرنده هایqpsk از دمودولتور dvb-sگیرندههای

  از مطالعه بقیهhd بمحض مواجهه با dvb-sاکثر دارندگان کارتهای قدیمی مبتنی بر 
 مطالب خودداری میکنند با این تصور که کارت انها قادر به پخش این دسته از تصاویر

 نیست در حالی که تفکر فوق اشتباه بوده و مشاهده تصاویر در صورتیکه مودولسیون ارسال
 باشد بدون هیچ مشکلی امکان پذیر خواهد بود.qpskامواج بروش

  تهیه شده و  شبکه هایdvb-s که در مقاله مشاهده میکنید بکمک کارت hdتمام تصاویری 
 فعل بطریقه کد شده به پخش برنامه میپردازند8pskتلویزیونی مبتنی به مدولسیون 

 تهیه شده استnexus زیر بکمک کارت hdبعنوان مثال تصویر 
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 8PSK بهتر است با معروفترین دمودولتورهایdvb-s2قبل از معرفی کارتهای کامپیوتری  
اشنا شوید

نام مودولتورشرکت سازنده

ststb0299

conexantcx24116

stb0899 معرفی کارتهای مبتنی بر

 بکار برده میشودphilips از شرکت SAA7146 معمول با stb0899چیپ

technotrend از شرکت S2-3200مانند کارت

 هم وارد بازار شده استtechnisat توسط شرکت skystar-hdاین کارت با نام
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 analog capture به مجموعه فوق قابلیت saa-7113 با اضافه کردن چیپ knc1شرکت المانی 
را بکارت اضافه نمود

 متوقف شده استSAA7146تولید کارتهای فوق بدلیل قدیمی شدن 

 واردAD SP400 CI با نام تجاری mantis از kg-1488 انرا با چیپستtwinhannشرکت چینی 
بازار کرد 

azurewave ad sp400 ci

  انرا با نام تجاریtechnisatبا توجه به موفق بودن کارت فوق شرکت المانی  
skystar-hd2 و شرکت terratacبا نام cinergy s2 pci hd ciمعرفی نمود 

skystar HD-2
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cinergy s2-pci-hd-ci

  را مثال زدtechnotrend از tt-3600 میتوان stb0899 مبتنی برusbازگیرنده های 
(این سخت افزار فعل در لینوکس پشتیبانی نمیشود)

  حساسیت پایین ان درstb0899ایراد سخت افزاری وارد به کلیه تیونرهای مبتنی بر 
  میباشدscpcدریافت سیگنالهای 

  و2.6.29پشتیبانی مقدماتی نرم افزاری لینوکس هم از این دسته از کارتها در کرنل 
بالتر برقرار است.

http://www.tambatux.com/images/pics/cinergy.png
http://www.tambatux.com/images/pics/ttconnectS23600.jpg
http://www.tambatux.com/images/pics/tt-3600-usb.jpg


  یک کارت با پردازش کامل سخت افزاریmicronasجهت اگاهی بیشتر خوب است بدانید شرکت 
  بر اساس اینmichognose2dx با نام تجاری dvb-s2 منتها سازگار با nexusشبیه 

 دمودولتور به بازار معرفی کرد که متاسفانه کارت موفقی نبود . در لینوکس هم فعل
پشتیبانی ندارد
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cx24116معرفی کارتهای مبتنی بر 

 pcie در کارتهایcx23885 و با چیپ pci در کارتهایcx23883 با چیپ cx24116دمودولتور 
بکار برده میشود

   را نامtbsdtv از شرکت tbs-8920 مبتنی بر این دمودولتور میتوان pciاز کارتهای 
 تولید(ریمارک) شده اندomicom و profبرد که توسط شرکتهای دیگری از قبیل

TBS-8920

prof-7300

omicom-ss4
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  با ارائه دو نگارش سخت افزاری از این دمودولتور بجنگ رقباhappaugeشرکت المانی 
امد

Hauppauge WinTV-NOVA-HD-S2نگارش اول با نام 

 میباشد که شامل:all in one  که یک کارت hvr-4000نگارش دوم بانام 

fmتیونر رادیو
تیونر تلویزیون انالوگ

dvb-tتیونر 
dvb-s2تیونر 

 صرفنظر از بنام بودن تولید کننده امکانات فراوان کارت فوق اولین مشوق برای
 با ارایهpciنویسندگان  راه انداز در لینوکس بود بنابراین افتخار اولین سخت افزار 

 نصیب ان گردیدlinuxtvپشتیبانی کامل لینوکس از لحاظ راه انداز در 
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 را نام بردtbsdtv از tbs6920 ان میتوان pcieاز نمونه 

  به بازارPCI-E(2005 با نام تجاری(dvbworidنگارش سخت افزاری دیگری از ان توسط 
معرفی شد

   راtevii-s650  میتوانcx24116 با دمودولتور usbاز  سخت افزارهای مبتنی به درگاه 
نام برد
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 هم نمونه های دیگری را معرفی کردdvbworldشرکت 

  چیپscpc توجه داشته باشید از لحاظ حساسیت تیونر بخصوص در دریافت سیگنالهای
cx24116نسبت بهstb0899در موقعیت بهتری قرار دارد ولی در مورد سرعت تعویض کانالها  

وضع برعکس میباشد 

cx24116stb0899

2-452-45SR in dvb-s

2-302-30SR in dvb-s2

3s2sسرعت تعویض کانال

2 & up4 &up دریافتscpc
   
scpc= single channel per carrier

 به حالت خاصی از ارسال ماهواره ای اطلق میشود که در ان یک موج حامل تنها به یک
 بیابیدturksat(42.0Eکانال اختصاص میابد که نمونه انرا میتوانید روی ماهواره (

  بهره میبرند در لینوکس پشتیبانیcx24116تمامی کارتهای معرفی شده در بال که از
میشوند
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 در لینوکس:DVBشیوه راه اندازی کارتهاي 

 ،از يک توزیع لينوکس کامل بروز استفادهDVBهمیشه سعی کنید برای نصب کارت 
 استفاده میکنم.ubuntu 8.10 amd-64نماييد.مثل من از توزيع 

بعد از نصب و بال امدن اوبونتو از روی دیسک سخت سیستم محتویات فایل متنی
sources.listاز شاخه etc/aptرا پاک کرده و خطوط زیر را جایگزین میکنیم /

deb http://archive.canonical.com/ubuntu intrepid partner 
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid main universe restricted 
multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid-security universe main 
multiverse restricted

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ intrepid-updates universe main multiverse 
restricted

deb http://packages.medibuntu.org/ intrepid free non-free

بعد از انجام مراحل فوق یک ترمینال باز کنید

apt-get update

 medibuntu با مخزن GPG key erorاگر هنگام بروز اوری مخازن باپیغام خطا مبنی بر 
برخورد کردید به این صورت عمل کنید

sudo apt-get remove medibuntu-keyring
sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/intrepid.list –output-
document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install medibuntu-keyring && sudo apt-get 
update

بسته هاي ضروري برای شروع کار عبارتند از:

acpi acpid alsa alsa-utils at apt-file automake1.9 autoconf autogen build-
essential bzip2 cvs ccache cdbs debconf-utils debhelper dh-make devscripts 
dialog 
dpatch dvbsnoop dvbtune fakeroot ffmpeg ftp gcc git-core g++ gettext  html2text 
initramfs-tools kernel-package libamrnb-dev libamrwb-dev libasound2 
libasound2-dev 
libavahi-qt3-1 libqt3-mt-mysql  libavcodec-dev liba52-0.7.4-dev 
libavformat-dev libcap-dev libcdio-dev libdc1394-22-dev libdirectfb 
libdirectfb-bin libdirectfb-dev libdirectfb-extra 
libdfb++  libdfb++-dev libdts-dev libdvb-dev libgsm1-dev libfaac-dev libfaad-
dev libfontconfig1-dev libfreetype6-dev libjpeg62-dev libmad0-dev libmp3lame-
dev libncurses5-dev libncursesw5-dev libogg-dev libpng12-dev libpostproc-dev 
libqt3-headers libqt3-mt libqt3-mt-dev 
libqthreads-12 libsdl1.2-dev libstdc++6-4.3-dev libtheora-dev libvorbis-dev 
libx11-dev libx264-dev libxext-dev libxft-dev libxt-dev libxv-dev libxvidcore4-
dev qt3-dev-tools  libtool mercurial module-assistant ntpdate pciutils pkg-
config po-debconf  
psmisc shared-mime-info ssh subversion tk8.3 tvtime ubuntu-dev-tools udev 
xfonts-bolkhov-cp1251-75dpi xfonts-bolkhov-cp1251-misc xfonts-cronyx-cp1251-
100dpi 
xfonts-cronyx-cp1251-75dpi xfonts-cronyx-cp1251-misc yasm zlib1g-dev



 ميباشد): hmdبرای شروع نصب به این ترتیب عمل میکنیم:(توجه کنید نام کاربری من 

adduser hmd adm 
adduser hmd src 
adduser hmd staff 
adduser hmd video 
chown -R hmd:src /usr/src 
chown -R hmd:staff /usr/local/src

قبل از شروع به نصب وضعیت کارت خود را در سیستم بررسی کنید
 / را در سیستم داشتید کارت شما نصب است و تنها شاید لزم باشد بهdev/dvbاگر  شاخه 

اشکالزدایی جهت بارگذاری صحیح ماجولها بپردازید
ولی اگر شاخه مذکور وجود نداشت باید مطابق یکی از روشهای زیر انرا نصب کنید

برای نصب کارت دو راه وجود دارد

نصب راه انداز که روش ساده تری میباشد●
کامپایل کرنل که بیشتر جهت کاربران حرفه ای توصیه میشود●

نصب راه انداز

  برایmercurialدر صورتیکه از لحاظ دانلود فایلهای حجیم مشکلی ندارید از مخازن 
دریافت راه انداز استفاده کنید

 میتوانند جهت تست جدیدترین  نسخه راه اندازdvb-s2 و dvb-sتمامی دارندگان کارتهای 
 زیراستفاده کنند.mercurialویافتن راه انداز سخت افزارهای جدید از مخزن 

cd /usr/src
hg clone http://linuxtv.org/hg/v4l-dvb/
ln -s v4l-dvb DVB

مخزن بال برای دارندگان کارتهای زیر پشتیبانی بهتری ارائه میدهد

Hauppauge_WinTV-HVR-4000 DVB-S/S2 PCI 
Hauppauge_WinTV-HVR-4000Lite DVB-S/S2 PCI (also known as the S2 Lite) 
TeVii S460 DVB-S/S2 PCI 
TeVii S650 DVB-S/S2 USB 
DVBWorld HD 2104 CA+CI USB Box DVB-S/S2 
DVBWorld DVB-S2 PCI2004C DVB-S/S2 PCI 
Omicom SS4 DVB-S/S2  
TBS 8920 DVB-S/S2  
Prof 7300  

dvb-s2مخزن بعدی برای نصب راه اندازهای 
cd /usr/src

hg clone http://mercurial.intuxication.org/hg/s2-liplianin

ln -s s2-liplianin DVB

استفاده از راه اندازهای بال برای دارندگان کارتهای زیر توصیه میشود

Azurewave AD-SP400 CI  
Twinhan VP-1041
skystar-hd2
KNC1 DVB-S2 TV Station  
TechnoTrend TT-budget S2-3200 
tbs 6920
dvbworld PCI-E(2005)
tevii s470

http://linuxtv.org/hg/v4l-dvb/
http://mercurial.intuxication.org/hg/s2-liplianin


بعد از اتمام دانلود بترتیب زیر عمل میکنیم

cd v4l-dvb or s2-liplianin
 اگر دارای کارتی غیر از موارد بال هستید و میدانید به ماجولهای خاص احتیاج دارید

  بصورت دستی ماجولهای خود را انتخابmake xconfigمیتوانید در این مرحله بکمک ابزار 
کنید 

make KERNELRELEASE=$(uname -r)
make install

  های فشرده راهsnapshotدوستانی که در دانلود فایلهای حجیم مشکل دارند میتوانند 
اندازهای فوق را  دانلود و پس از باز کردن نصب کنند

wget http://linuxtv.org/hg/~endriss/v4l-dvb/archive/tip.tar.bz2

wget http://mercurial.intuxication.org/hg/s2-liplianin/archive/tip.tar.bz2

:نصب کارت با کامپایل مجدد هسته

 (و تمام سخت افزارها) درون هسته  قرارDVBتوجه داشته باشید که راه انداز کارت 
دارد.

 به بال استفاده کنید2.6.29سعی کنید از کرنل 
 برای کرنل بصورت زیر میباشد: dvbپیکربندی پیشنهادی برای پشتیبانی از 

Device Drivers ---> 
Generic Driver Options ---> 
[ ] Select only drivers that don't need compile-time external firmware 
[*] Prevent firmware from being built 

Device Drivers ---> 
Input device support ---> 
<Event> 
Character devices ---> 
<M> Enhanced Real Time Clock Support  

Device Drivers ---> 
Graphics support ---> 
<M> Support for frame buffer devices 

Device Drivers ---> 
Graphics support ---> 
Console display driver support ---> 
--- VGA text console 
[*] Video mode selection support 
<M> Framebuffer Console support 

<M> nVidia Framebuffer Support 
[*] Enable DDC Support 

#if your VGA uses ATI chip use this module 
<M> ATI Radeon display support 
[*] DDC/I2C for ATI Radeon support 

Device Drivers ---> 
I2C support ---> 
<M> I2C support 
<M> I2C device interface 
I2C Algorithms ---> 
<M> I2C bit-banging interfaces 

Device Drivers ---> 



Multimedia devices ---> 
Digital Video Broadcasting Devices ---> 
[M] DVB For Linux 
[M ] Video For Linux

 حال با توجه به نوع کارت،ماژولهاي خود را انتخاب کنید .پيکربندي پیشنهادی به
اینصورت است: 

[ ] Enable drivers not supported by this kernel 
Multimedia devices ---> 
Audio devices for multimedia ---> 

Multimedia devices ---> 
<M> Video For Linux 
[*] Enable Video For Linux API 1 (DEPRECATED) 
--- Enable Video For Linux API 1 compatible Layer 
Video Capture Adapters ---> 
Radio Adapters ---> 
Digital Video Broadcasting Devices ---> 
<DABUSB> 
--- Video Capture Adapters 
[ ] Enable advanced debug functionality 
[ ] Autoselect pertinent encoders/decoders and other helper chips 
Encoders/decoders and other helper chips ---> 
< > Virtual Video Driver 
Digital Video Broadcasting Devices ---> 
[M] DVB For Linux 
<M> DVB Core Support 
[*] Load and attach frontend modules as needed 

: FF cardبرای دارندگان
--- Supported SAA7146 based PCI Adapters 
<M> AV7110 cards 
[ ]Compile AV7110 firmware into the driver 
[*] AV7110 OSD support

 NOVAدارندگان کارت :

[M]Budget cards 
[M]Budget cards with onboard CI connector

) nova-ci(ماژول دوم فقط برای دارندگان 

nova-s plus&nova-SE2دارندگان   
--- Video Capture Adapters
<M> Conexant 2388x (bt878 successor) support
<M>   DVB/ATSC Support for cx2388x based TV cards
[*]     Build all supported frontends for cx2388x based TV cards

[*] DVB For Linux

--- DVB-S (satellite) frontends

<M> Conexant CX24110 based 

: SkyStar2دارندگان کارت 

---Supported FlexCopII (B2C2) Adapters 
[M]Technisat/B2C2 FlexCopII(b) and FlexCopIII adapters 
[M]Technisat/B2C2 Air/Sky/Cable2PC PCI



: TWINHANدارندگان کارت 

<M> BT848 Video For Linux 
[*] DVB/ATSC Support for bt878 based TV cards 
<M> SAA6588 Radio Chip RDS decoder support on BT848 cards 

knc1-dvb-s2وskystar-hd و S2-3200کارت
[*]DVB/ATSC adapters
[M]SAA7146 DVB cardd(aka Budget,Nova PCI)
---Customise DVB frontends
[M]DCV STB0899
[M]DVB STB6100

  لزم استvideo composite input جهت استفاده از قابلیت knc1-dvb-s2دارندگان کارتهای
علوه بر موارد بال ماجول زیر را هم انتخاب کنند

[M]Video capture adapters
[M]philips SAA7113/4/5 video decoders

 
mantisدارندگان کارتهای 

[M]DVB mantis
---Customise DVB frontends
[M]DVB STB6100
[M]DCV STB0899
[M]DVB_LNBP21

omnicom-ss4وprof7300وdvbword-pcie2005وtbs6920وtbs8920کارتهای
[M]Video capture adapters
[M]Conexant 2388x (bt878 successor) support
[M]Conexant 2388x DMA audio support
[M]DVB/ATSC Support for cx2388x based TV cards 
[M]VP-3054 Secondary I2C Bus Support
[M]Conexant cx23885 (2388x successor) support
---Customise DVB Frontends
[M]Conexant CX24116 based

 :dvbword-dvb-s2hdو tevii -650 شامل usb از نوع s2دارندگان گیرنده های 
[M]Video capture adapters
[M]Conexant 2388x (bt878 successor) support
[M]Conexant 2388x DMA audio support
[M]DVB/ATSC Support for cx2388x based TV cards 
[M]VP-3054 Secondary I2C Bus Support
[M]Conexant cx23885 (2388x successor) support
---DVB/ATSC adapters
[M]Support for various USB DVB devices
[M]DvbWorld DVB-S/S2 USB2.0 support
---Customise DVB Frontends
[M]Conexant CX24116 based



 در صورتیکه علقمند به استفاده از اینترنت ماهواره ای انلین هم هستید بهتر است
موارد زیر را هم در پیکربندی هسته لینوکس رعایت کنید

---Networking options
[M]TCP/IP networking
[M]IP: advanced router
[M]IP: policy routing
[M]IP: tunneling
[M]IP: GRE tunnels over IP
[M]IP: IPComp transformation
[M]IP: IPsec transport mode
IP: IPsec tunnel mode
[M]IP: IPsec BEET mode
[M]Large Receive Offload (ipv4/tcp)
[M]INET: socket monitoring interface
---Core Netfilter Configuration
[M]Netfilter connection tracking support
[M]PPtP protocol support
[*]Network device support
[M]PPP (point-to-point protocol) support
[M]PPP multilink support 
[M]PPP filtering
[M]PPP support for async serial ports
[M]PPP support for sync tty ports
[M]PPP Deflate compression
[M]PPP BSD-Compress compression
[M]PPP MPPE compression (encryption)
[M]PPP over Ethernet
[M]PPP over L2TP



 با کرنل جدیدboot بعد از نصب درایور هنگامVP-1020A بخصوص مدلtwinhanاکثر دارندگان
با هنگ کردن کرنل مواجه میشوند که علت وراه برطرف کردن ان بصورت زیر میباشد 

 دارندگان این دسته از کارتها حتی هنگام نصب لینوکس در صورتیکه برنامه نصب، کارت
 انها را بدرستی بشناسد هنگام تخصیص ماجول مناسب برای ان هنگ کرده و برنامه نصب

متوقف میشود 
معمول این پیام جلب توجه میکندinstallerهنگام متوقف شدن

bttv0: subsystem: fefe:0001 (UNKNOWN) 
bttv0: using: *** UNKNOWN/GENERIC *** [card=0,autodetected]

  چیپهای کارت است که بدلیل نادرست بودن باعث هنگ کردنidهمانfefe:0001توجه کنید
ماجول میشود 

 در اینصورت مجبور میشوید بعد از خاموش کردن سیستم کارت را از سیستم خارج کرده و
بدون کارت، نصب لینوکس را از نوشروع کنید 

 علت این مشکل این است که درایور(ماجول کرنل) برای حضور در کرنل باید مشخصات چیپ
  دریافت کرده و ماجولهایeeprom) را از یک حافظهidتیونر و چیپهای دیگر روی کارت(

مناسب را برای کار انها فراخوانی کند 
 روی برد قابل شناسایی استTHDTV20023این حافظه با شماره 

 علت بروز مشکل فوق بخاطر اسیب دیدن محتویات این حافظه است،این حافظه از نوع
write protected(در ویندوز) نیست بنابراین هنگام بکار بردن درایورهای نامناسب  

براحتی اسیب میبیند

 بیابید)محتویات این حافظهi2c-tools (میتوانید انرا در بسته i2c شما میتوانید بکمک
را خوانده و مقادیر انرا تغییر دهید 

 هنگام استفاده از این برنامه کامل مراقب و هوشیار باشید چون در صورت اشتباه ممکن
است به سایر سخت افزارهای سیستم صدمه وارد شود

modprobe i2c_dev 
i2cdetect -l

خروجی این دستور به اینصورت است

i2c-4   smbus           bt878 #0 [hw]                           Non-I2C SMBus adapter 
i2c-3   i2c             NVIDIA i2c adapter 2 at 1:00.0          Algorithm unavailable 
i2c-2   i2c             NVIDIA i2c adapter 1 at 1:00.0          Algorithm unavailable 
i2c-1   i2c             NVIDIA i2c adapter 0 at 1:00.0          Algorithm unavailable 

i2c-0   smbus           SMBus I801 adapter at 0400              Non-I2C SMBus adapter 

 
است twinhan کارتbus مشخص کننده شمارهbt878 مقابلi2c-4در اینجا



eepromروش پیداکردن ادرس حافظه

i2cdetect 4
استtwinhan کارتbus همان شماره4مجددا یاداوری میکنم عدد

WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse! 
I will probe file /dev/i2c-4. 
I will probe address range 0x03-0x77. 
Continue? [Y/n]

کار را دنبال کنیدYبا زدن کلید

-----0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f 
00: -- -- -- XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
10: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
20: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
30: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
40: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
50: 50 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
60: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
70: XX XX XX XX XX XX XX XX  
      

 قرار دارد 0x50 در ادرسeepromبا بررسی خروجی دستور متوجه میشویم که ادرس حافظه
  قرار داشته باشد مشکل قابل0x50میتوانید مطمئن باشید در صورتیکه ادرس حافظه فوق در

 حل است در غیر اینصورت توصیه این است که کار را ادامه ندهید(تجربه موثق در این
مورد وجود ندارد)

i2cdump 4 0x50
خروجی دستور

No size specified (using byte-data access) 
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse! 
I will probe file /dev/i2c-4, address 0x50, mode byte 
Continue? [Y/n]

کار را دنبال کنید Yبا زدن کلید
میباشد eepromچیزی که در خروجی میبینید محتویات 

     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef 
00: 05 00 00 00 00 00 fb ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ?.....?......... 
10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
20: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
40: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
f0: ff ff ff ff ff ff ff ff fe ff ff ff 00 01 fe fe    ........?....???



 بایت اخر خانه های حافظه را با تخصیص مقادیر صحیح اصلح کنید4حال 

i2cset -y 4 0x50 0xfc 0x00 b 
i2cset -y 4 0x50 0xfd 0x01 b 
i2cset -y 4 0x50 0xfe 0x18 b 
i2cset -y 4 0x50 0xff 0x22 b

جهت اطمینان از صحت عملیات مجددا محتویات حافظه را بازخوانی میکنیم

i2cdump -y 4 0x50

 میباشدeepromچیزی که در خروجی میبینید محتویات اصلح شده 

No size specified (using byte-data access) 
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef 
00: 05 00 00 00 00 00 fb ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ?.....?......... 
10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
20: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
40: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................ 
f0: ff ff ff ff ff ff ff ff fe ff ff ff 00 01 18 22    ........?....??"

 بایت اخر خانه های حافظه دقت کنید 4به 
،مشکل کارت برطرف شده و بدون هیچ مشکلی نصب خواهد شد rebootبعد از



اشکالزدایی

یک ترمینال باز کنید 

lspci | grep Multimedia\ controller
بخروجی توجه کنید:

03:06.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7146 (rev 01) 
03:07.2 Multimedia controller: Conexant Systems, Inc. CX23880/1/2/3 PCI Video 
and Audio Decoder [MPEG Port] (rev 05)

 میباشدcx23880 و دیگری saa7146 دارم که چیپست یکی dvbبنابراین من دو تا کارت 
حال دستور زیر را در خط فرمان وارد کنید:

dmesg | grep dvb
خروجی برنامه:

[   12.396232] saa7146: register extension 'dvb'. 
[   12.396277] dvb 0000:03:06.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 
[   12.396336] firmware: requesting dvb-ttpci-01.fw 
[   13.204664] dvb-ttpci: info @ card 0: firm f0240009, rtsl b0250018, vid 
71010068, app 80f22623 
[   13.204667] dvb-ttpci: firmware @ card 0 supports CI link layer interface 
[   13.252188] dvb-ttpci: Crystal audio DAC @ card 0 detected 
[   13.600563] dvb-ttpci: found av7110-0. 
[   14.053865] cx88/2: cx2388x dvb driver version 0.0.7 loaded 
[   14.053868] cx88/2: registering cx8802 driver, type: dvb access: shared 
[  116.680470] cx24116_firmware_ondemand: Waiting for firmware upload (dvb-fe-
cx24116.fw)... 
[  116.680486] firmware: requesting dvb-fe-cx24116.fw 

 firmwareتنها ایرادی که ممکن است در اینجا دیده شود پیغام خطایی مبنی بر پیدانشدن 
میباشد که راه برطرف کردن ان بشکل زیر میباشد

  هم دارندfirmware علوه بر نصب راه اندازهای بال نیاز به یک dvbتعدادی از کارتهای 
/ کپی شودlib/firmwareکه باید در شاخه /

این کارتها شامل موارد زیر میشوند

FF cards تحت عنوانdvb-sکارتهای )۱
 به کامپیوتر مرتبط میشوندusbانواعی که از طریق پورت )۲
cx24116 مبتنی بر دمودولتورdvb-s2کارتهای )۳

  خودfirmware میباشد میتوانید 2یا1 بوده و شامل بندهای dvb-sاگر کارت شما از نوع 
را در اینجا بیابید

http://www.linuxtv.org/downloads/firmware/
  خود را در ادرس بال پیدا نکردید در دایرکتوری راه اندازی که دانلودfirmwareاگر 

کردید اطلعات مفیدی را بدست خواهید اورد
/usr/src/v4l-dvb/linux/Documentation/dvb

 بترتیب زیر عمل کنید۳در مورد بند 
میتوانید جدید ترین نسخه انرا در این ادرس بیابید

wget http://tevii.com/Tevii_linuxdriver_0815.rar
unrar x Tevii_linuxdriver_0815.rar
cp tevii_linuxdriver_0815/fw/dvb-fe-cx24116.fw /lib/firmware/dvb-fe-cx24116-
1.23.86.1.fw
ln -s /lib/firmware/dvb-fe-cx24116-1.23.86.1.fw /lib/firmware/dvb-fe-cx24116.fw

http://tevii.com/Tevii_linuxdriver_0815.rar
http://www.linuxtv.org/downloads/firmware/


  بودنusbیاpci-eیاpci در حقیقت راه انداز تیونر شما است صرفنظر ازfirmwareاین 
گیرنده شما

 انها ذکر میگرددmd5جهت اطمینان بیشتر تمام نسخه های ارائه شده بهمراه 

CX24116 firmware version: 1.20.79.0, size: 32522 bytes, md5sum: 
417cafd3b10e207e1dba9a03ad63e405

CX24116 firmware version: 1.22.82.0, size: 32501 bytes, md5sum: 
b728b5d635393a4081e87d30d87a7632

CX24116 firmware version: 1.23.86.1, size: 32674 bytes, md5sum: 
dd8dfdfca6b72462d9db8032f78631c8

   مناسب راfirmware میباشد متناسب با مدل دستگاه usb شما از نوع dvb-s2اگر گیرنده
tevii-s650انتخاب کنید مثل برای 

cp tevii_linuxdriver_0815/fw/dvb-usb-s650.fw /lib/firmware

  فعل در لینوکس پشتیبانیstb0899 مبتنی بر دمودولتورusb از نوع dvb-s2گیرنده های 
ندارند

  نموده و اطمینان از عملکرد صحیح کارت را بررسیrebootحال باید کامپیوتر خود را 
کنید

  /var/log/kern.log) شدن راه انداز،فایل متني Load-برای اطمینان از صحت بارگذاري(1
 را با دقت بررسی نماييد.بعنوان نمونه به قسمتی از محتویات این فایل پس از نصب صحیح

 توجه کنید: tbs8920کارت 

Linux video capture interface: v2.00 

cx88/0: cx2388x v4l2 driver version 0.0.6 loaded 

cx8800 0000:03:07.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 

cx88[0]: subsystem: 8920:8888, board: TBS 8920 DVB-S/S2 [card=72,autodetected], 
frontend(s): 1 

cx88[0]: TV tuner type 4, Radio tuner type -1 

cx88/2: cx2388x MPEG-TS Driver Manager version 0.0.6 loaded 

HDA Intel 0000:00:14.2: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 

cx88[0]/0: found at 0000:03:07.0, rev: 5, irq: 21, latency: 32, mmio: 
0xfb000000 

cx88[0]/0: registered device video0 [v4l2] 

cx88[0]/0: registered device vbi0 



cx88[0]/2: cx2388x 8802 Driver Manager 

cx88-mpeg driver manager 0000:03:07.2: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 
21 

cx88[0]/2: found at 0000:03:07.2, rev: 5, irq: 21, latency: 32, mmio: 
0xfa000000 

cx88/2: cx2388x dvb driver version 0.0.6 loaded 

cx88/2: registering cx8802 driver, type: dvb access: shared 

cx88[0]/2: subsystem: 8920:8888, board: TBS 8920 DVB-S/S2 [card=72] 

cx88[0]/2: cx2388x based DVB/ATSC card 

cx8802_alloc_frontends() allocating 1 frontend(s) 

DVB: registering new adapter (cx88[0])

  برای ما ساخته شده باشد.بسته به اینکه چند تاdvb/باید یک پوشه بنام dev-در شاخه 2
  برای شماadapter3 الي adpter0 تا)،پوشه های 4 در سیستم خود دارید(حداکثرDVBکارت 

) میشود.registerدر این قسمت ثبت(

  میباشد که بعد از بال امدن سیستم و در هنگام شروعfirmwareابنهم مرحله بارگذاری 
 ثبت میشودkern.logبکار کارت (هنگامی که با یک نرم افزار  کارت را صدا میکنید)در 

cx24116_firmware_ondemand: Waiting for firmware upload (dvb-fe-cx24116.fw)... 

i2c-adapter i2c-1: firmware: requesting dvb-fe-cx24116.fw 

cx24116_firmware_ondemand: Waiting for firmware upload(2)... 

cx24116_load_firmware: FW version 1.23.86.1 

cx24116_firmware_ondemand: Firmware upload complete 

LNB Voltage SEC_VOLTAGE_18 

LNB Voltage SEC_VOLTAGE_13 

LNB Voltage SEC_VOLTAGE_off 

LNB Voltage SEC_VOLTAGE_18 

LNB Voltage SEC_VOLTAGE_off 

LNB Voltage SEC_VOLTAGE_18 

LNB Voltage SEC_VOLTAGE_off 

 در ابنجا نصب راه اندازهای لزم به پایان میرسد و از این به بعد نحوه تست و راه
اندازی کارت خواهیم پرداخت.



نحوه تنظیم دیش روی جهت دلخواه:

  قرارdvb-apps در dvbهمه ابزارهای  استاندارد در محیط متنی برای کار با  کارتهای 
دارند 

hg clone http://linuxtv.org/hg/dvb-apps

cd dvb-apps

make

make install

 وقطبیتsrدر اینجا سعی خواهیم کرد با یک فایندر با دانستن مقادیر فرکانس و
ترانسپندر ماهواره مورد نظر را پیدا کنیم

 بیابیدflysat و satcodxمقادیر فوق را میتوانید از سایتهایی نظیر 

 ایجاد کرده و مشخصات فرکانس مورد نظر راsatابتدا یک فایل متنی با نام دلخواه مثل 
به شکل زیر در ان ایجاد میکنیم

d1:11345:h:0:28782:0:0:0 

d2:11727:h:1:27500:0:0:0 

d3:11054:h:2:27500:0:0:0 

d4:11262:h:3:27500:0:0:0 

  جهت متفاوت که قرار است با کمک۴ فرکانس برای تنظیم روی ۴در اینجا بترتیب مشخصات 
diseqcاز هم متمایز شوند قرار داده شده است 

در مثال بال:

 استیک نام فرضیفیلد اول: 

 فرکانسفیلد دوم:

 قطبیت ترانسپندرفیلد سوم: بیانگر 

  بیان3تا0 سوئیچ با اعداد۴الی۱(پورتهایdiseqcشماره پورت سوئیچ فیلد چهارم: 
میشوند) 

 ترانسپندر مورد نظر بوده symbol rateفیلد پنجم: بیانگر 

  بکار برده میشوند اگر از مقادیر انهاsidوapidوvpidفیلدهای بعدی بترتیب برای بیان
 استفاده کنید0اطلع ندارید میتوانید مانند مثال بال از 



 انتن ما به شکل زیر میباشد که البته دلخواه است۴پیکر بندی 

dish-1=w6

dish-2=badr3/4

dish-3=hotbird7/8/9

dish-4=w3

بعد از پیکربندی انتنها برای یافتن هر جهت بدین ترتیب عمل میکنیم

szap -H -c sat d1

و...تغییر دهیدd3وd2برای تنظیم سایر انتنها اخرین ارگومان را به 

توجه کنید در صورت تنظیم صحیح آنتن،خروجی دستور بصورت زیر خواهد بود: 

using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' 

reading channels from file 'sat' 

zapping to sat'd1': 

sat 0, frequency = 11345 MHz H, symbolrate 28782000, vpid = 0x1fff, apid = 
0x1fff sid = 0x0000 

using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' 

status 00 | signal  75% | snr   0% | ber 0 | unc 0 | 

status 1f | signal  97% | snr  56% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK 

status 1f | signal  97% | snr  56% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK 

 در انتهای خروجی نشانه رصد صحیح ماهواره میباشد)FE_HAS_LOCK(مشاهده 

 میتوانید از برنامه خارج شویدctrl+cبا فشردن 

 استفاده کنیدhelpبرای آشنایی با نحوه کار این ابزار از آرگومان 

szap –help

 بسیار استادانه نوشته شده,به مثال زیر توجه کنید:dvb-appsابزار 

میخواهیم در محیط متنی به ضبط تصاویر تلویزیونی بپردازیم!!

  روی یکی ازszap بسازید بعد بکمک ابزارchannel-list یک scanابتدا بکمک ابزار 
 کنیدtuneکانالهای ان 

szap -a 0 -H -r -c channel-list MBC2

dvbstream -c 0 -o > film.mpg



  مستقیما بکمک ابزارdvb-apps میتوانند بدون استفاده از nexusدارندگان کارتهای 
dvbstermدر محیط متنی این کار را انجام دهند 

dvbstream -c 0 -D 4 -f 11919000 -p H -s 27500000 -v 403 -a 603 -o > film.mpg 

 خواهید شدdvb-appsبا مطالعه بقیه مقاله متوجه اهمیت ابزار 

 میباشدdvbtuneاز دیگر ابزارهای موجود برای تست دریافت یک ترانسپندر 

برای یادگیری کار با ان از دستور زیر استفاده کنید

dvbtune -h

بعنوان مثال

dvbtune -f 11034000 -p V -s 27500000 -D 4 -m

در صورت تنظیم بودن انتن خروجی دستور بصورت زیر میباشد

Using DVB card "ST STV0299 DVB-S" 

tuning DVB-S to L-Band:0, Pol:V Srate=1730196224, 22kHz=off 

polling.... 

Getting frontend event 

FE_STATUS: 

polling.... 

Getting frontend event 

FE_STATUS: FE_HAS_SIGNAL FE_HAS_CARRIER 

polling.... 

Getting frontend event 

FE_STATUS: FE_HAS_SIGNAL FE_HAS_LOCK FE_HAS_CARRIER FE_HAS_VITERBI FE_HAS_SYNC 

Event:  Frequency: 11031630 

        SymbolRate: 27500000 

        FEC_inner:  3 

Bit error rate: 65280 

Signal strength: 42950 

SNR: 49461 



FE_STATUS: FE_HAS_SIGNAL FE_HAS_LOCK FE_HAS_CARRIER FE_HAS_VITERBI FE_HAS_SYNC 

Signal=42580, Verror=0, SNR=49218dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) 

Signal=42886, Verror=0, SNR=49197dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) 

Signal=42560, Verror=0, SNR=49458dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) 

Signal=42898, Verror=0, SNR=49578dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|) 

Signal=43188, Verror=0, SNR=49863dB, BlockErrors=0, (S|L|C|V|SY|)

تذکر:

استفاده از این ابزار جهت تنظیم دیش با فایندر توصیه نمیشود

dvb-s2 tuning

  نوشته شده است برایdvb-s1 برای کار با سیگنالهای dvb-appsتوجه داشته باشید ابزار 
 استفاده کنیدszap-s2 و scan-s2  از ابزارهای dvb-s2کار با سیگنالهای 

hg clone http://mercurial.intuxication.org/hg/scan-s2

  را باز کرده و خط زیر را پیداMakefileقبل از اقدام به کامپایل ابتدا فایل متنی 
کنید

INCLUDE=-I../s2/linux/include

 را مشخص کنیدdvb) مخصوص header filesدر این قسمت باید مسیر صحیح فایلهای سرایند (

INCLUDE=-I/usr/src/v4l-dvb/linux/include

حال میتوانید مطمئن باشید برنامه بدرستی عمل خواهند کرد

cd scan-s2

make

make install

طرز کار:

  عمل کنید ولی درscan میتوانید مثل برنامه stb0899در مورد کارتهای مبتنی بر 
 بصورت زیر عمل کنیدcx24116کارتهای مبتنی بر 

 35 برابر auto را بجای rolloff اماده میکنید مقدار scan-s2در فایل متنی که برای 
قرار دهید

S2 11449000 H 27500000 2/3 35 8PSK

حال میتوانید از برنامه استفاده کنید

scan-s2 -a 1 -s 2 sat |tee channels.conf

http://mercurial.intuxication.org/hg/scan-s2


اینهم قسمتی از خروجی برنامه:

scan-s2 -a 1 -s 2 1 |tee 2 

API major 5, minor 0 

scanning 1 

using '/dev/dvb/adapter1/frontend0' and '/dev/dvb/adapter1/demux0' 

initial transponder DVB-S2 11449000 H 27500000 2/3 35 8PSK 

----------------------------------> Using DVB-S2 

>>> tune to: 11449:hC23M5O35S1:S0.0W:27500: 

DVB-S IF freq is 1699000 

>>> parse_section, section number 0 out of 0...! 

0x0514 0x3AB7: pmt_pid 0x0000 ITI -- MGM (running, scrambled) 

0x0514 0x3AB8: pmt_pid 0x0000 ITI -- Discovery HD (running, scrambled) 

0x0514 0x3AB9: pmt_pid 0x0000 ITI -- nSport (running, scrambled) 

0x0514 0x3ACA: pmt_pid 0x0000 test -- Upload (running) 

0x0514 0x3B38: pmt_pid 0x0000 ITI -- pVOD (running, scrambled) 

0x0514 0x3ABA: pmt_pid 0x0000 ITI -- FILMBOX HD (running, scrambled) 

0x0514 0x3ABB: pmt_pid 0x0000 TVN -- TVN HD (running, scrambled) 

hg clone http://mercurial.intuxication.org/hg/szap-s2

 عمل کنیدscan-s2 هم دقیقا مثل szap-s2در مورد 

  میتوانند جهتmplayer و xineتوجه داشته باشید اکثر برنامه هاي پخش کننده مثل
  هنگام کامپایلDVBتماشاي کانالهاي ماهواره اي بکار بروند،ولی باید پشتيباني از 

 آنها مد نظر قرار گرفته شده باشد.این مورد در بسته های کامپایل شده اکثر توزیعها
  در قسمتDVBرعایت میگردد .هنگام کامپایل آنها توجه داشته باشید فایلهاي سرایند 

usr/include/linux/dvbوجود داشته باشد،اگر اینگونه نبود میتوانید آنها را از راه / 
اندازي که دانلود کرده اید بگیرید:

cp -R /usr/src/v4l-dvb/linux/include/linux/dvb /usr/include/linux

 نبودن فایلهای فوق  در مسیر مذکور منجر به خطای کامپایل بعضی از نرم افزارهای
 خواهد شدdvbکاربردی 

http://mercurial.intuxication.org/hg/szap-s2


HDکدکهای لزم برای پردازش تصویر 

سه روش جداگانه برای اینکار وجود دارد

1.coreavc for linux

2.ffmpeg

3.vdpau

coreavc

 / کپی شدهusr/lib/codecs در ویندوز در دایرکتوری coreavcدر این روش  کدکهای تجاری 
 استفاده از ان عملی میگرددwine و امولتور dshowserverسپس بکمک نرم افزار 

 با توجه به تجاری بودن کدکهای بال و مهمتر از ان اینکه کدکها مربوط به سیستم عامل
ویندوز میباشد هر گونه بحث و بررسی در مورد ان بیهوده میباشد

 برای پردازش تصاویر استفاده خواهید کردffmpegدر اینحالت از کدکهای 

  خود کمک خواهیدcpuبا استفاده از کدکهای فوق برای پردازش تصاویر با وضوح بال از 
 3گرفت در این حالت پردازنده شما باید دارای هسته هایی با قدرت پردازش در حدود 

گیگاهرتزباشد;از این روش وقتی استفاده کنید که منابع سیستمی شما بسیار قوی باشد 

اماده سازی زیر ساختهای لزم نرم افزاری در اینحالت بشکل زیر میباشد:

ابتدا بسته های زیر را نصب کنید

subversion git-core checkinstall yasm texi2html libfaac-dev libfaad-dev 
libmp3lame-dev libtheora-dev libx264-dev libmp3lame-dev mercurial cvs  
libvorbis-dev zlib1g-dev libpng12-dev libx11-dev libxv-dev libasound2-dev 
libxvidcore4-dev libncurses-dev autoconf libtool automake pkg-config gettext

git clone git://git.videolan.org/x264.git

cd x264
./configure --enable-shared
make
make install

apt-get remove libxine1 libxine1-bin libxine1-dbg

apt-get build-dep -y ffmpeg

svn checkout -r18800 svn://svn.mplayerhq.hu/ffmpeg/trunk ffmpeg 

./configure --prefix=/usr --enable-shared --enable-pthreads --enable-postproc 
--enable-swscale --enable-avfilter --enable-avfilter-lavf --enable-gpl 
--enable-x11grab --enable-libfaac --enable-libfaad --enable-libgsm --enable-
libmp3lame --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libx264 --enable-
libxvid  --enable-nonfree --extra-cflags="-mtune=native -march=native -O4 
-pipe"

http://code.google.com/p/coreavc-for-linux/


make

make install
ldconfig

hg clone http://hg.debian.org/hg/xine-lib/xine-lib-1.2

wget http://www8.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/essential-
20071007.tar.bz2
tar xivf essential-20071007.tar.bz2
mv essential-20071007 /usr/local/lib/win32
ln -s /usr/local/lib/win32 /usr/local/lib/codecs

cd xine-lib-1.2

  دارید در اینجا لزم است سورس برنامه را قبلxine را همراه vdrاگر قصد استفاده از 
 توضیح داده شده است vdr-xineاز کامپایل پچ بزنید که روش اینکار در قسمت پلگین

./autogen.sh --prefix=/usr --with-external-ffmpeg --disable-dxr3 --enable-
w32dll --with-w32-path=/usr/local/lib/win32

make 
make install 
ldconfig

cvs -d:pserver:anonymous@xine.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/xine login

cvs -z3 -d:pserver:anonymous@xine.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/xine co -P xine-
ui

cd xine-ui
./autogen.sh --prefix=/usr --enable-vdr-keys 
make 
make install

http://hg.debian.org/hg/xine-lib/xine-lib-1.2


vdpau(Video Decode and Presentation API for Unix)

  در عملی قابل توجه وشایسته تحسین اقدام به ارایه زیر ساختی برایnvidiaشرکت 
 cpu گرفته که در طی ان بارپردازشهای ویدئویی از دوش media playerبرنامه های 

 گذاشته میشود.gpuبرداشته شده و بعهده 

 شناخته میشود.vdpauاین زیر ساخت تحت نام اختصاری 

 با مشخصات زیر داشته باشیدnvidiaبرای استفاده از این روش باید کارت گرافیک 

Memory typememoryGPU

DDR2 & above Min 512M8400gs & above

 cpu در حالی که hd مشاهده تصاویر بسیار نرم و چشم نوازvdpauدر صورت استفاده از 
 در لینوکس را دو چندان میکند.dvbشما عمل بیکار است هیجان 

بر خلف تصور استفاده از ان حرارت چندانی در کارت گرافیک ایجاد نمیکند;

  درجه40 به vdpau و در حالت استفاده از 38دمای کارت گرافیک من در حالت عادی 
افزایش میابد که کامل قابل چشم پوشی است

  و بعد از ان توسط این زیر ساختnvidia شرکت 8xxxمیتوان گفت کارتهای گرافیک سری 
پشتیبانی میشوند

  و بالتر180-22 نسخهnvidia باید از راه اندازهای رسمی vdpauبرای استفاده از 
  خود را پاک کرده و بعد از پچ زدن سورس دوبارهmedia playerاستفاده کرده و ضمنا 

انرا نصب کنید که روش ان در قسمتهای مربوطه توضیح داده خواهد شد.

  هم بدون هیچ مشکلی میتوانند از این قابلیتdvb-sدراندگان کارتهای قدیمی مبتنی بر 
استفاده کنند.

  شما به منابع سیستمی بسیار محدودی نیاز خواهید داشت;تجربهvdpauبا استفاده از 
 مگابایت رم پردازش تصاویر بدون اشکال512 و sempron1150از نوعcpuنشان داده با یک 

وبا نرمی خارق العاده انجام گرفته است

 همین روش میباشدHDبهترین روش برای مشاهده تصاویر 
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:dvbنرم افزارهای کاربردی مهم در ارتباط با کارتهای 

!DVB برنامه ای است خوشدست و بی دردسر برای دارندگان تمام کارتهاي kaffeineبی شک 
  در ویندوز،بعد از نصب وprogdvbاکثر مشکلت آن حل شده و کافی است مثل برنامه معروف 

 ؛کانالها را جستجو کرده و به ضبط یا تماشاي کانالهاي ماهوارهLNBتنظيم کردن دیش و 
اي بپردازید.

 progdvb نوشته شده و این برنامه هم میتواند مثلSoftCamبرای این برنامه هم 
  نیازی به وصله زدنSoftCamکانالهای کدگذاري شده را باز کند.برای استفاده از 

)Patch نرم افزار (kaffeineندارید و میتوانید از نمونه موجود در توزیع خود  
استفاده نماييد.

 dvb-s2 پشتیبانی از سخت افزارهای 0.8.7در هنگام نگارش این مقاله اخرین نسخه ان 
  در نرم8pskداشته ولی پارامترهای لزم برای دریافت سیگنالهای مبتنی بر مودولسیون 

  مقدورqpsk با مدولسیون hdافزار وجود نداشته بنابراین فعل فقط دریافت کانالهای 
میباشد.

  کماکان غیر فعال است, بنابراینvdpauضمنادر نسخه های از پیش کامپایل شده قابلیت 
  نسبتا قوی خواهیدcpu با استفاده از این نرم افزار نیاز به یک hdتماشای کانالهای 

داشت.

  بعنوانxine بدلیل اینکه برنامه از vdpauبرای استفاده از برنامه با پشتیبانی از 
 راxine-lib برنامه kaffeineموتور پردازش تصاویر استفاده میکند باید بعد از حذف  

 مجددا کامپایل کنیدxine-libحذف کرده سپس سورس پچ شده 

  بطور کامل توضیح داده شدهxine در بخش vdpau با پشتیبانی از xine-libروش کامپایل 
است 

  مجددا کامپایل و نصبvdpau را با پشتیبانی از kaffeineسپس لزم است سورس برنامه 
کنید.

wget http://garr.dl.sourceforge.net/sourceforge/kaffeine/kaffeine-0.8.7.tar.bz2

./configure --without-xcb 

make 
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make install 

 در لینوکس میپردازیمdvbحال به بررسی برنامه های حرفه ای تر در زمینه 

  دیده ام!حتي در سيستمDVB،پایدارترین برنامه اي است که تا بحال براي vdrبرنامه 
عامل ويندوز مايکروسافت هم رقیبی ندارد! 

و اما معايب اين برنامه: 

)رابط کاربري گرافيکي ندارد! 1

 نوشته شده است! FF card)در حالت پیشفرض،برای کاربران 2

  بوده و شامل چندین بخش فرعي بنامvdrاین برنامه شامل یک هسته به همان نام ●
Pluginمیباشد که این قطعات دائما در حال زیاد شدن بوده و توسط برنامه  

 نویسانی از کشورهاي مختلف درحال توسعه میباشد.توسعه دهنده هسته و همچنین
  که برای باز کردن کانالهاي کدگذاري شده بکارSoftCam دیگر مثل Pluginچندين 

 میباشد.klaus schmidingerمیرود،آقاي 

  بسیار آسان بوده،ولی دارندگانNEXUSاستفاده از آن برای دارندگان کارت ●
 DVB) نرم افزار مشاهده engineکارتهاي دیگر هم میتوانند از آن بعنوان موتور(

خود استفاده نمايند.

 client) استفاده کرد و چندین Server میتوان بصورت یک سرويس دهنده(vdrاز ●
) از برنامه استفاده کنند.LANمیتوانند با استفاده از کابل شبکه محلي(

برنامه در پس زمینه اجرا میگردد،پس بدنبال پنجره باز شدن آن نباشید!●

بهترین برنامه جهت مشاهده برنامه های تلویزیونی از صفحه نمايش کامپيوتر(●
Monitor برای دارندگان کارت (NEXUS برنامه،TVtimeميباشد،ولی از هر برنامه  

  گوش کند،میتوان براي این منظورPort 2001نمايش دهنده دیگري که بتواند به 
!Kvdrاستفاده کرد،مثل 
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 يVideoجهت اطلع بیشتر بهتر است بدانید که برنامه در حالت پیشفرض از خروجي ●
  ازDVD جهت تماشاي یک Plugin استفاده میکند،حتی وقتي بکمک یک NEXUSکارت 

  ارسال میشود،یعنی برنامه از کارتPortبرنامه استفاده میکنید،خروجی به این 
DVB!بعنوان کارت گرافیکي استفاده میکند 

 ها) با کیفیت عالي است.یعنیPIDقادر به ضبط برنامه هاي تلویزیوني(با تمامي ●
 مثل اگر شما اقدام به ضبط یک برنامه تلویزیونی کنید که به چندین زبان پخش

 میباشد ان اطلعات هم ضبط خواهد شدteletextمیشود یا حاوی اطلعات 

  در برنامه موجود میباشد که دارای سرعتیembded ساده هم بصورتvideo editorیک ●
باور نکردنی است

  راvdr میتوانند XINEدارندگان سایر کارتها هم با برنامه بازمتن و قدرتمند ●
ببینند.

 هم شروع شده وبا قدرت ادامه داردdvb-s2 از vdrپشتیبانی ●

 انعطاف برنامه به اندازه ای است که همیشه از ان در گرانقیمت ترین رسیورهای●
بازار استفاده میشود.

 علقمندانی که در زمینه الکترونیک مهارت دارند: 

) جالب بسازند. Control Panel)در صورت تمایل میتوانند برای آن یک جعبه کنترل(1

 )برنامه بسیار انعطاف پذیر بوده و میتوانید با ساختن یک مدار کوچک و اتصال آن به2
) و با یک دستگاه کنترل  مادون قرمز، آن را کنترل کنید. Serial) سریال(Portدرگاه(

 

http://www.cadsoft.de/vdr/remote.htm


 مراجعه کنید. LIRCجهت اطلع از جزئیات بیشتر  لطفا به 

برای کنترل برنامه،سه راه وجود دارد: 

)صفحه کليد 1

) دستگاه کنترل استاندارد خود کارت 2

)روشي که در بال درباره نحوه ساختن مدار کوچک و...ذکر شد. 3

  شرح دادهFF cardدر این قسمت نحوه استفاده از برنامه،برای دارندگان 
  هم میتوانند از برنامه استفاده نمايند،ولي باید بطور غیرbudgetمیشود.دارندگان 

 مربوطه،کار را دنبال کنند.Plugin و Xineمستقیم بکمک برنامه 

wget ftp://ftp.cadsoft.de/../vdr/Developer/vdr-1.7.7.tar.bz2 

tar -jxf vdr-1.7.7.tar.bz2 

  را با کمکMake.config.templateقبل از شروع به کامپایل برنامه لزم است فایل متنی 
یک ویرایشگر متنی باز کنیدو خط زیر را پیدا کنید

#DVBDIR   = /usr/src/v4l-dvb/linux

  علمت # را از ابتدای خط حذف کرده وdvbجهت نشان دادن مسیر جدید فایلهای سرایند 
  تغییرmake.configویرایشگر متنی خود را ببندیدو در انتها نام فایل را به 

  نیازdvb راه اندازهای api از 5دهید,بدلیل اینکه برنامه جهت کامپایل شدن به نسخه 
دارد.

mv  Make.config.template  Make.config

http://lirc.org/
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 برنامه لزم است تغییراتی کوچک توسطdeveloperبرای رفع پیغامهای خطا در نسخه های 
کاربر ایجاد شود

/cp /usr/src/linux/include/linux/compiler.h /usr/src/v4l-dvb/linux/include

linux/compiler.h

  بیتی را دارند لزم است خط زیر را در64دوستانی که قصد کامپایل برنامه در محیط 
 بیفزایندmakefileفایل متنی 

 DEFINES += -D_GNU_SOURCE 

 

 DEFINES += -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE 

 DEFINES += -D__KERNEL_STRICT_NAMES 

 

 DEFINES += -DVIDEODIR=\"$(VIDEODIR)\" 

 DEFINES += -DCONFDIR=\"$(CONFDIR)\"

حال برنامه جهت کامپایل اماده است

make 

mkdir video

mkdir vdr.conf

cp *.conf vdr.conf

cd vdr.conf

rm setup.conf 

rm remote.conf



 diseqc.conf استفاده میکنید برای ویرايش فايلdvb-sاگر از کارتهای قدیمی مبتنی بر 
میتوانید از الگوی زیر کمک بگیرید:

S42.0E  11700 V  9750  t v W15 [E0 10 38 F0] W15 B W15 t 

S42.0E  99999 V 10600  t v W15 [E0 10 38 F1] W15 B W15 T 

S42.0E  11700 H  9750  t V W15 [E0 10 38 F2] W15 B W15 t 

S42.0E  99999 H 10600  t V W15 [E0 10 38 F3] W15 B W15 T 

S19.2E  11700 V  9750  t v W15 [E0 10 38 F4] W15 A W15 t 

S19.2E  99999 V 10600  t v W15 [E0 10 38 F5] W15 A W15 T 

S19.2E  11700 H  9750  t V W15 [E0 10 38 F6] W15 A W15 t 

S19.2E  99999 H 10600  t V W15 [E0 10 38 F7] W15 A W15 T 

S7.0E  11700 V  9750  t v W15 [E0 10 38 F8] W15 A W15 t 

S7.0E  99999 V 10600  t v W15 [E0 10 38 F9] W15 A W15 T 

S7.0E  11700 H  9750  t V W15 [E0 10 38 FA] W15 A W15 t 

S7.0E  99999 H 10600  t V W15 [E0 10 38 FB] W15 A W15 T 

S13.0E  11700 V  9750  t v W15 [E0 10 38 FC] W15 A W15 t 

S13.0E  99999 V 10600  t v W15 [E0 10 38 FD] W15 A W15 T 

S13.0E  11700 H  9750  t V W15 [E0 10 38 FE] W15 A W15 t 

S13.0E  99999 H 10600  t V W15 [E0 10 38 FF] W15 A W15 T

  از بال به پایین به تفکیک موقعیت مداري ماهواره4-3-2-1 شامل diseqشماره درگاههاي 
 نماييد. ویرایشمشخص هستند،پس میتوانید آنرا متناسب با نیاز خود 



 استفاده میکنید الگوی زیر کاراتر است:dvb-s2اگر از کارتهای جدید مبتنی بر 

S13.0E   11700 V  9750   t v W15 [E0 10 38 F0] W100 [E0 10 38 F0] W100 [E0 11 00] W100 A W15 t 

S13.0E   99999 V 10600   t v W15 [E0 10 38 F1] W100 [E0 10 38 F1] W100 [E0 11 00] W100 A W15 T 

S13.0E   11700 H  9750   t V W15 [E0 10 38 F2] W100 [E0 10 38 F2] W100 [E0 11 00] W100 A W15 t 

S13.0E   99999 H 10600   t V W15 [E0 10 38 F3] W100 [E0 10 38 F3] W100 [E0 11 00] W100 A W15 T 

S19.2E  11700 V  9750   t v W15 [E0 10 38 F4] W100 [E0 10 38 F4] W100 [E0 11 00] W100 B W15 t 

S19.2E  99999 V 10600   t v W15 [E0 10 38 F5] W100 [E0 10 38 F5] W100 [E0 11 00] W100 B W15 T 

S19.2E  11700 H  9750   t V W15 [E0 10 38 F6] W100 [E0 10 38 F6] W100 [E0 11 00] W100 B W15 t 

S19.2E  99999 H 10600   t V W15 [E0 10 38 F7] W100 [E0 10 38 F7] W100 [E0 11 00] W100 B W15 T 

S21.0E 11700 V  9750   t v W15 [E0 10 38 F8] W100 [E0 10 38 F8] W100 [E0 11 00] W100 A W15 t 

S21.0E 99999 V 10600   t v W15 [E0 10 38 F9] W100 [E0 10 38 F9] W100 [E0 11 00] W100 A W15 T 

S21.0E 11700 H  9750   t V W15 [E0 10 38 FA] W100 [E0 10 38 FA] W100 [E0 11 00] W100 A W15 t 

S21.0E 99999 H 10600   t V W15 [E0 10 38 FB] W100 [E0 10 38 FB] W100 [E0 11 00] W100 A W15 T 

S26.0E  11700 V  9750   t v W15 [E0 10 38 FC] W100 [E0 10 38 FC] W100 [E0 11 00] W100 B W15 t 

S26.0E  99999 V 10600   t v W15 [E0 10 38 FD] W100 [E0 10 38 FD] W100 [E0 11 00] W100 B W15 T 

S26.0E  11700 H  9750   t V W15 [E0 10 38 FE] W100 [E0 10 38 FE] W100 [E0 11 00] W100 B W15 t 

S26.0E  99999 H 10600   t V W15 [E0 10 38 FF] W100 [E0 10 38 FF] W100 [E0 11 00] W100 B W15 T



ساختن لیست کانالها: 

cd vdr.conf

scan -s 3 -p -o vdr -e 3 /usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-s/Hotbird-
13.0E | tee channels.conf

 1 میباشد(برای درگاههاي diseqc سوئيچ 4 بکار برده شده،درگاه s که با آرگومان 3عدد 
 استفاده کنید.)حال میتوانید برنامه را آزمايش کنيد.! 3 تا 0 از اعداد 4تا

cd vdr-1.7.7

./vdr -c vdr.conf -v video

در اکثر توزیعها،هنگام اجرای برنامه،به چنین پیغام خطایی برخورد خواهید کرد:

vdr: please turn off UTF-8 before starting VDR

برای رفع مشکل،قبل از اجراي برنامه،از این دستور استفاده کنید:

export LANG=en_US

تنظیمات مقدماتی: 

 استفاده کنید:vdrاگر بخواهید مثل من از صفحه کلید سيستم خود برای کنترل 

 / جهت نمایشdev/video0 را باز نماييد.دقت کنید برنامه از درگاهTVtimeبرنامه )۱
  باید فایلtvtimeاستفاده کند.توضیح اینکه برای تغییر پارامترهای عملکرد 

etc/tvtime/tvtime.xml.را ویرایش کنید/

 را اجرا کنید.vdrیک ترمینال باز کرده و )۲

 ،پیغام خوش آمد گویی ظاهرشده و از شما در خواست میکند یکTVtime در پنجره )۳
کلید از کنترل را بزنید.

 در همان لحظه(پنجره ترمینال فعال باشد)،یک کلید از صفحه کليد را بزنید،در)۴
  از شما میخواهدvdr،صفحه کليد شما شناخته شده و TVtimeاین لحظه در پنجره 

 کلیدهاي صفحه کليد را به  آن معرفی کنید،این کار را تا آخر ادامه دهید.(توجه
  ندارد)وvdr گوش میکند(کنترلی روی vdr فقط به TVtimeداشته باشید که برنامه 

،همان پنجره ترمینال را فعال نگه دارید و نبنديد!vdrشما برای اتصال با 

 

http://www.tambatux.com/images/pics/Screenshot-4.jpg


ها:Pluginاستفاده از 

  نوشته شده است،بعنوان مثال به نحوه کامپایل و استفاده ازvdr بسیاري براي پلگینهاي
 توجه کنید:femonپلگین 

عملکرد این پلگین ارائه اطلعاتی مفید درباره وضعیت سیگنال دریافتی است.

wget http://www.saunalahti.fi/~rahrenbe/vdr/femon/files/vdr-femon-1.6.6.tgz

tar -xzf vdr-femon-1.6.6.tgz 

cp femon-1.6.6 /home/hmd/vdr-1.7.7/PLUGINS/src 

ln -s femon-1.6.6 femon 

cd /home/hmd/vdr-1.7.7 

make 

make plugins 

./vdr -c vdr.conf -v video -Pfemon

- در خط فرمان فعال شده استPfemonاینهم تصویری از عملکرد پلگین که با ارگومان 

 آنرا با دقت مطالعه نماييد.Insallیا Read Me باید فايل Pluginبرای نصب هر 

 

  بطریقی که در بال شرح داده شد سعی شده سادگی رعایت گردد اگر دوست داریدvdrدر نصب
 بهمراه این برنامه از پلگینهای متعدد استفاده کنید یا قطعات برنامه را در قسمتهای

 دنبال کنیدvdr-xineدلخواه نصب کنید شیوه نصب سفارشی انرا در قسمت پلگین 

http://www.linuxtv.org/vdrwiki/index.php/Plugins
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برای استفاده از این نرم افزار دو راه وجود دارد:

-بصورت مستقیم:۱

در روش مستقیم،ابتدا باید برای آن یک لیست کانال بسازید،به اينصورت:

cd /home/hmd/.xine

scan -x 0 -s 3 -o zap /usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-s/Hotbird-
13.0E | tee channels.conf

  اين سخت افزار،در این4 تا 1 من است،درگاههايdiseqc در اینجا شماره درگاه 3عدد 
 بکار میروند.3 تا 0برنامه بصورت 

 dvbبرای امتحان برنامه کافی است در خط فرمان عبارت زیر را تایپ کرده و روی ایکون 
کلیک کنید 

xine --no-logo 

:Plugin بهمراه vdr-استفاده از ۲

 است که بکمک آن میتوانندvdr-xine،مهیج ترین پلگین،budgetبرای دارندگان کارتهاي 
،اجرا نمايند،هر چند استفاده از این روش برای دارندگانXine را از داخل vdrبرنامه 
FFcard  ها بدون هیچ مشکلی قابل انجام است

  را پچ کرده و از نوxine-libبرای کامپایل این پلگین شما مجبور هستید حداقل سورس
کامپایل کنید

  میتوانند فقط بکمک یک دستور بسته های پیش نیاز برایdebian-baseکاربران توزیعهای 
 را دریافت کنندxine-libکامپایل سورس

apt-get update

apt-get build-dep xine-lib

نحوه کامپایل پلگین:
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cd /home/hmd 

mkdir dvbsrc 

cd dvbsrc 

wget ftp://ftp.cadsoft.de/../vdr/Developer/vdr-1.7.7.tar.bz2

wget http://home.vrweb.de/rnissl/vdr-xine-0.9.2.tgz

wget http://home.vrweb.de/rnissl/xine-lib-cvs-20090412200000.tar.bz2

wget http://home.vrweb.de/rnissl/xine-ui-cvs-20090412200000.tar.bz2

tar -jxf vdr-1.7.7.tar.bz2 

tar -jxf xine-lib-cvs-20090412200000.tar.bz2 

tar -jxf xine-ui-cvs-20090412200000.tar.bz2 

tar xvzf vdr-xine-0.9.2.tgz 

mv xine-0.9.2 vdr-1.7.7/PLUGINS/src 

ln -s xine-0.9.2 xine 

cd xine/patches 

cp xine-lib.patch /home/hmd/dvbsrc/xine-lib 

cp xine-ui.patch /home/hmd/dvbsrc/xine-ui 

cd /home/hmd/dvbsrc/xine-lib 

patch -p1 < xine-lib.patch 

./autogen.sh --with-external-ffmpeg --disable-dxr3 --enable-w32dll --with-w32-
path=/usr/lib/win32

make 

make install 

cd /home/hmd/dvbsrc/xine-ui 

patch -p1 < xine-ui.patch 

./autogen.sh --enable-vdr-keys --prefix=/usr 

make 

make install



  را باز کنیدxine جدید کافی است برنامهxine-libبرای مشخص شدن تغییرات پس از نصب
 به موارد قبل اضافه شده استvdr جدید بنامoptionمتوجه میشوید یک 

cd /home/hmd/dvbsrc/vdr-1.7.7 

chown -R hmd video 

make 

make plugins 

mkdir video 

mkdir vdr.conf

mkdir vdr.conf/plugins

mkdir vdr.conf/plugins/xine

cp *.conf vdr.conf 

cp PLUGINS/src/xine/data/*.* vdr.conf/plugins/xine

cd vdr.conf 

rm diseqc.conf

  که در بال معرفی گردید استفادهdiseqc.confحال بسته به نوع کارت یکی از نمونه های
کنید 

scan -s 3 -p -o vdr -e 3 /usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-s/Hotbird-
13.0E | tee channels.conf

 شماره پورت سوئیچ چهار به یک استs بعد از ارگومان3همانطور که قبل هم ذکر شد عدد

حال میتوانید برنامه را ازمایش کنید

cd /home/hmd/dvbsrc/vdr-1.7.7 

export LANG=en_US 

./vdr -c vdr.conf -v video -P"xine -r"



  روی صفحه نمایش دادهNO SIGNAL را اجرا کنید اگر عبارتvdrبرنامه xineحال از طریق 
شد بمعنی موفقیت شما در کامپایل و اجرای این پلگین میباشد

  در همان پوشه سورس ان استفاده کنید ولی اگر تمایل داشته باشیدvdrشما میتوانید از 
 میتوانید یکسری تمیزکاری را هم که انرا شبیه به یک نصب کامل میکند انجام دهید(نصب

) vdrسفارشی

mkdir /etc/vdr 

cd vdr.conf 

cp  *.* /etc/vdr 

cp -R xine /etc/vdr  

rm -R /video 

cd /home/hmd 

mkdir video 

chown -R hmd video 

cd /usr/local/lib

mkdir vdr 

mkdir vdr/PLUGINS 

cd /home/hmd/dvbsrc/vdr-1.7.7 

cp vdr /usr/local/bin 

cd PLUGINS/lib 

cp *.* /usr/local/lib/vdr/PLUGINS 

cd /usr/local/bin 

export LANG=en_US 

./vdr -l 3 -v /home/hmd/video -E /etc/vdr -c /etc/vdr -L 
/usr/local/lib/vdr/PLUGINS -P"xine -r"



  یعنی در اینr=remote استفاده شده است rتوجه کنید هنگام اجرای پلگین از ارگومان
 تبدیل به یک ریموت برای برنامهxine-uiبرنامه navigator یاgxine برنامهkeypadحالت
vdrشده است و شما میتوانید از طریق ان به منوی vdrدسترسی داشته باشید 

حال برای اجرای راحت تر این برنامه یک اسکریپت ساده برای ان مینویسم 

یک فایل متنی ایجاد کرده و خطوط زیر را در ان ایجاد کنید 

#!/bin/sh 

cd /usr/local/bin  

export LANG=en_US 

vdr -l 3 -v /home/hmd/video -E /etc/vdr -c /etc/vdr -L 
/usr/local/lib/vdr/PLUGINS -P"xine -r"

 برای این اسکریپت یک نام دلخواه انتخاب کنید ولی دقت کنید انتخاب نام طوری باشد که
 بنامیمstartvdr-xineبا سایر برنامه های اجرایی همنام نباشد مثل میتوانیم انرا

cp startvdr-xine /usr/local/bin 

cd /usr/local/bin 

chmod 755 startvdr-xine

 حال هر موقع خواستید برنامه را اجرا کنید کافی است یک ترمینال باز کرده و
startvdr-xine را تایپ کنید 

 را اجرا کنید xineحال بدون بستن ترمینال

استفاده کنیدkeypadازmenu1 میتوانید از کلیدvdrبرای ورود به منوی



vdr + xine + vdpau

 برای استفاده از این قابلیت سورس پچ شده انرا بشکل زیر دریافت کرده وکامپایل
میکنیم

hg clone http://hg.debian.org/hg/xine-lib/xine-lib-1.2

wget http://www.jusst.de/vdpau/files/xine-lib-1.2/xine-lib-1.2-vdpau-
r262.diff.bz2

bunzip2 xine-lib-1.2-vdpau-r261.diff.bz2

cp xine-lib-1.2-vdpau-r262.diff xine-vdpau

cd xine-vdpau

patch -p1 < xine-lib-1.2-vdpau-r262.diff

  سورس برنامه را پچ زده و از پردازشxine-lib.patch براحتی میتوانند با vdrکاربران 

 نزدیک به صفر استفاده کنند cpu با مصرف hdتصاویر 

./autogen.sh --prefix=/usr  --disable-dxr3 --enable-w32dll --with-w32-
path=/usr/lib/win32 CPPFLAGS="-I/usr/include/postproc -I/usr/include/ffmpeg/"

make

make install

 hd برای تماشای تصاویر xine-vdpauتوجه داشته باشید وقتی برای اولین بار از برنامه 
  های متعدد برنامه مواجه خواهید شد که علتcrashاستفاده میکنید با تصاویر شطرنجی و 

ان تنظیمات غلط برنامه است

 . در مسیر دایرکتوری خانگیxine را که در پوشه configجهت تنظیمات لزم فایل متنی 
 کاربر یافته و مقادیر زیر را جایگزین کنید;البته مقادیر فوق تجربی بوده و خودتان

با ازمایش میتوانید به مقادیر بهتری دست یابید

engine.buffers.video_num_buffers:3000

engine.buffers.video_num_frames:60

http://hg.debian.org/hg/xine-lib/xine-lib-1.2


  را قبل روی سیستم داشته و تمایل دارند بدون پاکxine-libقابل توجه دوستانی که 
 configureکردن ان نسخه جدید را امتحان کنند کافی است در هنگام اجرای دستور 

 / نصب شود سپس درusr/local را حذف کرده تا برنامه در شاخه prefix=/usrارگومان 
  جدیدtarget را حذف کرده و با همان نام به سمت symbolic link/ دوusr/libشاخه /

ایجاد کنند تا برنامه مجبور به استفاده از فایلهای جدید بشود

cd /usr/lib

rm libxine.so

rm libxine.so.1

ln -s /usr/local/lib/libxine.so.2.0.0 libxine.so

ln -s /usr/local/lib/libxine.so.2.0.0 libxine.so.2

 حال برای اطمینان از عملکرد صحیح برنامه برنامه را از طریق ترمینال بشکل زیر اجرا
کنید

xine --verbose=1

  اجرا میشوند در صورت1.24 پلگینهای برنامه با نسخه ubuntu 8.10از انجا که در 
  اجرا شود;به فسمتی از خروجی برنامه2.0تغییر مسیر برنامه باید با پلگینهای نسخه

دقت کنید

load_plugins: plugin /usr/local/lib/xine/plugins/2.0/xineplug_vdr.so found 
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  یکی از برنامه هایی است که به دلیل زیر کاربران کمتر حاضر به امتحانmythtvبرنامه
کردن ان میشوند 

 در ان کنجانید شده و بصورت دستیlive tvمهمترین عیب برنامه این است ویژگیهای✗
 نمیتوان انرا غیر فعال کرداین ویژگي به این معنی است که بمحض شروع بکار

 برنامه ضبط اتوماتیک ان روی دیسک سخت شما شروع شده و تا بستن برنامه ادامه
دارد

 بطور کامل برطرف شده استstable ناپایدار بودن برنامه که در نسخه های ✗

  که روش کار با ان بطور ساده و مقدماتیmysql درگیر بودن تنظیمات برنامه با ✗
خدمت شما دوستان تقدیم خواهد گردید

  که تا کنون دیده اید نداردdvbاین برنامه هیچ شباهتی به تمام برنامه های پخش کننده
 با این وجود قابلیتهای فروان ان ارزش امتحان کردن انرا دارد مخصوصا برای دارندگان

 budgetکارتهای

برخی از تواناییهای این برنامه از این قرارند 

توانایی کار با کارتهایtvtunerانالوگ با mpeg playerنرم افزاری یا سخت  
افزاری

 توانایایی کار با کارتهایdvbجالب است بدانید  این برنامه مدتی است  
  را کنار گذاشته است ولی دارندگان این کارتها میتوانند باffcardپشتیبانی از

 کوچک از برنامه استفاده کنندpatchدو 

باز کردن کانالهای ماهواره ای کد شده بکمک پلگینی موسوم بهsasc

توانایی کار در محیط شبکه

  قابلیت ضبط برنامه های تلویزیونی به صورتschdule و live tv

 توانایی پخشDVDو عکس و قابلیتهای  دیگر که بصورت پلگین به برنامه اضافه  
میشوند

 برای کنترل برنامه میتوان همانندvdrبا ساختن یک مدار کوچک و ارتباط ان با  
پورت سریال از یک ریموت کنترل خانگی بهره جست;حتی کنترل برنامه با کمک

Joystick .های مخصوص بازی هم امکانپذیر است 

قبل از شروع به کامپایل بسته های پیش نیاز برای انرا نصب کنید

apt-get build-dep mythtv

cd /home/hmd/dvbsrc 

svn co http://svn.mythtv.org/svn/branches/release-0-21-fixes/

  های لزم را روی برنامه اصلیpatch لزم است قبل از پیکر بندی  ffcardدارندگان 
اعمال کنند

https://opensvn.csie.org/traccgi/sascng/wiki/SascIndex


تمام پچهای لزم برای برنامه بشکل زیر قابل دریافت است:

svn co http://opensvn.csie.org/myth_dvb_ng 

نحوه پیکربندی:

cd /home/hmd/dvbsrc/release-0-21-fixes/mythtv

./configure --prefix=/usr --enable-dvb --dvb-path=/usr/src/DVB/linux/include --
disable-firewire 

make 

make install 

cd .. 

cd mythplugins 

./configure --prefix=/usr 

make 

make install 

cd .. 

cd myththemes

./configure --prefix=/usr 

make install

  کرده وmysql اولیه برنامه را وارد databaseقبل از استفاده از برنامه لزم است 
تنظیمات کوچکی انجام دهید 

/etc/init.d/mysql stop

mysqld_safe --skip-grant-tables &

mysql -u mythtv

 شده و خروجی برنامه بشکل زیر در می ایدmysqlدر اینحالت وارد تنظیمات 

mysql>

) قرار میدهیمmythtv یک کلمه عبور(mythtvدر اینحالت برای کاربر 

mysql> use mysql;

mysql> update user set password=PASSWORD("mythtv") where User='mythtv';

mysql> flush privileges;

mysql> quit



/etc/init.d/mysql restart

cd release-0-21-fixes/mythtv/database

mysql -u mythtv -p < mc.sql

  میشود توجه داشتهmysqlواردmythconverg با نامmythtv اولیه databaseبا دادن رمز، 
  ذخیرهdatabaseباشید تمام تنظیماتی که برای این برنامه انجام خواهیدداد در این

خواهد شد 

 را یافته و خط زیر را پیدا کنیدetc/mysql/my.cnfفایل متنی در قسمت/

log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log 

  که فضای نسبتا زیادی را هم اشغال خواهد کرد بهترmysqlهای logبرای جلوگیری از ثبت
کنید commentاست این خط را

کنیدrestartبعد از اعمال تغییرات میتوانید برنامه را 

/etc/init.d/mysql restart

 وکانال یابی وdiseqcوlnbحال میتوانید تنظیمات برنامه شامل پیکر بندی سخت افزار
ویرایش انها را شروع کنید

mythtv-setup

ذخیره کنیدmythconvergتوجه کنید پس از خروج از برنامه،تنظیمات خود را  در

mythbackend

mythfilldatabase

پس از ذخیره تنظیمات میتوانید از برنامه استفاده کنید

 همانطور که در ابتدا بیان شد برنامه قابل استفاده در محیط شبکه نیز هست ولی در این
 مقاله بگونه ای توضیح داده شده که کاربرانی که فقط یک کامییوتر دارند بتوانند از

 هر دو در یک دستگاه راه اندازی میشوند clientوserverبرنامه استفاده کنند یعنی 

 را راه اندازی نماییدserverابتدا لزم است 

mythbackend
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 را بکارانداخته و از برنامه استفاده کنیدclientحال میتوانیددر یک ترمینال دیگر 

mythfrontend

تصویري از برنامه:

 vdpauپشتیبانی از 

 ) فعال نبوده و برای فعال کردن ان ابتدا باید سورس0.21این قابلیت در نسخه پایدار(
برنامه را پچ بزنید

 ادرس مراجعه کنیداینبرای دریافت جدیدترین نسخه پچهابه 

cd /home/hmd/dvbsrc/release-0-21-fixes/mythtv

wget http://www.avenard.org/files/media/vdpau/mythtv-fixes-
glvdpau20212.patch.gz

gunzip mythtv-fixes-glvdpau20212.patch.gz

patch -p1 < mythtv-fixes-glvdpau20212.patch

:mythtv برای vdpauاینهم پیکربندی پیشنهادی برای فعال کردن قابلیت 

./configure --prefix=/usr --enable-proc-opt --disable-joystick-menu --disable-
firewire --disable-hdhomerun --disable-xvmcw --enable-xvmc-opengl --enable-
vdpau --disable-directfb --enable-opengl-vsync --enable-dvb –dvb-path=/usr/src/
DVB/linux/include

 هم از اینقرار است:mythpluginsارگومانهای لزم برای پیکربندی 

./configure --prefix=/usr --enable-opengl --enable-mytharchive --disable-
mythbrowser --disable-mythcontrols --disable-mythflix --enable-mythgallery 
--disable-mythgame --enable-mythmusic --disable-mythnews --disable-mythphone --
enable-mythvideo --disable-mythweather --disable-mythzoneminder --disable-
mythmovies

  در نسخه ناپایدار برنامه فعال بوده و نیازی به پچ زدن نیست;منتهاvdpauقابلیت 
 زمانی دست به ازمایش این نسخه بزنید که تخصص لزم برای کار با نسخه پایدار برنامه

را بدست اورده باشید! 

svn co http://svn.mythtv.org/svn/trunk/

http://www.avenard.org/files/media/vdpau/mythtv-fixes-glvdpau20212.patch.gz
http://www.avenard.org/files/media/vdpau/mythtv-fixes-glvdpau20212.patch.gz
http://www.avenard.org/media/MythTV_&_VDPAU/MythTV_&_VDPAU.html
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-- پيکرندي نماييد.enable-dvb،هنگام کامپایل،آنرا با آرگومان DVBجهت پشتيباني از 

  مطمئن شویدdvbاگر برنامه در سیستم شما قبل نصب بوده و بخواهید از پشتیبانی ان از 

در خط فرمان دستور زیر را اجرا کنید

mplayer -vo help| grep mpegpes

 برقرار استdvbاگر خروجی برنامه بصورت زیر بود پشتیبانی کامل از 

mpegpes MPEG-PES to DVB card 

  نداشته بنابراین بعدdvbدر صورتیکه خروجی دستور بشکل زیر بود برنامه سازگاری با 
از پاک کردن ان; سورس برنامه را خودتان کامپایل و نصب کنید

mpegpes Mpeg-PES file

برای دریافت تصاویر میتوانید از دوروش استفاده کنید

روش مستقیم

 استفاده از ابزارszap

  است،منتهي در لیستXineروش مستقیم در این برنامه هم دقیقا بهمان صورت روش مستقیم 
  تا1 به3 تا 0 را بجاي diseqcکانالهایي که برای آن میسازید باید شماره درگاههاي  

 تغییر بدهید: 4

mplayer dvb://

 ،ازCNN استفاده کنید.برای ضبط یک کانال مثل k و hبرای تغییر کانالها،از کلیدهاي 
اين دستور استفاده مي کنيم: 

mplayer -dumpfile r1.ts -dumpstream dvb://CNN
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 در صورتیکه بیش از یک کارت در سیستم خود دارید به دو طریق میتوانید از طریق خط
فرمان برنامه را بسمت کارت مورد نظر هدایت کنید

mplayer dvb://1@MBC2

mplayer dvb://  2  @TRT1  

mplayer -dvbin card=2 dvb:// 

 استفاده کنید4 الی 1 برای کارتهای خود از اعداد diseqcهمانند تنظیمات 

 هم برای مشاهده تصاویر بسار اسان است:szapاستفاده از ابزار 

szap -a 0 -H -r -c channel-list MBC2

mplayer /dev/dvb/adapter0/dvr0

 میتوانید سورس این برنامه را پچ کردهvdpauدر صورت تمایل جهت پشتیبانی برنامه از 
از نو کامپایل کنید که روش صحیح کار بصورت زیر میباشد

اخرین اسکریپت برنامه را دانلود کنیدnvidiaابتدا از سایت 

بعد از دانلود انرا باز کرده و در حالی که اتصال به اینترنت دارید انرا اجرا کنید

cd ~

tar xvf mplayer-vdpau-*.tar.bz2

mv mplayer-vdpau-* mplayer-vdpau

./checkout-patch-build.sh

  سپس پچ زدن و در انتها دستورsvnبااجرای اسکریت  دریافت سورس برنامه از طریق 
 کامپایل همه بصورت اتوماتیک انجام شده و در انتها شما میتوانید فایل باینری برنامه

را اجرا کنید

cd mplayer-vdpau

./mplayer -vc ffh264vdpau -vo vdpau /path-to-x264-video-file

ftp://download.nvidia.com/XFree86/vdpau/
mailto://2@TRT1
mailto://2@TRT1
mailto://2@TRT1
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  متفاوت بتناسب نوع فایل ویدئویی استفادهcodec نوع 4توجه داشته باشید برنامه از 
میکند

codecVideo file

ffmpeg12vdpaumpeg1&2

ffwmv3vdpauwmv3

ffh264vdpaux264

ffvc1vdpauvc1

 - بکار ببرید برنامهvc ها در ارگومان codecتوجه داشته باشید در صورتیکه تمام 
mplayer میتواند بصورت اتوماتیک codecصحیح را شناسایی و فایل مورد نظر شما را  

نمایش دهد

./mplayer -vo vdpau -vc ffh264vdpau,ffmpeg12vdpau,ffvc1vdpau,ffwmv3vdpau, 
<filename>

 .mplayer در پوشهconfigبرای انجام دستور فوق میتوان خطوط زیر را در فایل متنی
  خود اضافه کنید تا با هر بار اجرای برنامه دستورات لزمhomeموجود در دایرکتوری 

 بصورت اتوماتیک انجام گرددcodecبرای انتخاب صحیح نوع 

vo=vdpau 

vc=ffh264vdpau,ffmpeg12vdpau,ffvc1vdpau,ffwmv3vdpau,

 )بشرح زیر است:88در هنگام نگارش این مقاله(فروردینmplayer-vdpauنتایج تست 

  بایدhd مشکلی نداشته ولی در هنگام نمایش کانالهی sdtvبرنامه در نمایش سیگنالهای 
 بشکل زیراستفاده کنیدszapاز ابزار 

szap -a 0 -r -p -c channel-list LUXE-TV-HD

mplayer /dev/dvb/adapter0/dvr0

 درصد میباشد توجه کنید 4 که برابر cpuدر تصویر فوق به مصرف 

http://www.tambatux.com/images/pics/Screenshot-10.jpg


 برنامه در نمایش فایلهای ویدئویی مختلف حتی با فرمتهای غیر معمول پایداری و کیفیتی
در حد ایده ال دارد

 dvbپخش کننده هایی که در بال معرفی شدند جزو مهمترین برنامه های پخش کننده 
میباشند 

 البته برنامه های دیکری هم برای اینکار وجود دارند که اهمیت موارد بال را ندارند
 بنابراین تنها به ذکر نام  و ارائه تصویری از انها اکتفا میشود;کاربران علقمند در

صورت تمایل میتوانند انها را هم تست کنند 

me-tv 

 این برنامه از ابتدای نوشته شدن پیشرفت خوبی داشته است در نسخه های پیشین همانند
 . واقع در دایرکتوریme-tv در پوشه channels.conf لزم بود یک xineروش مستقیم در 

 ) برنامه توانایی اسکن مستقیم را0.9خانگی کاربر ایجاد شود ولی در نسخه های جدید(
diseqcدارد ولی کماکان برنامه اشکالتی دارد از قبیل عدم پشتیبانی از 

http://www.tambatux.com/images/pics/Screenshot-11.jpg
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 . واقع درklear در پوشه channels.conf نیاز به xineهمانند روش مستقیم در 
دایرکتوری خانگی کاربر دارد;

سازگار استkde3ضمنا برنامه فقط با

  بشکلdvbبرای کار در محیط شبکه نوشته شده و پشتیبانی بسیار ضعیفی از vlcبرنامه 
 برنامه ای تواناستstreamingنمایش مستقیم دارد ولی در 

)بشکل زیر عمل کنید! nexusبرای شروع کار با ان از طریق خط فرمان(برای

vlc dvb:// :dvb-adapter=0 :dvb-device=0 :dvb-frequency=11054000 :dvb-
inversion=2 :dvb-probe :no-dvb-budget-mode :dvb-satno=0 :dvb-voltage=18 :no-
dvb-high-voltage :dvb-tone=0 :dvb-fec=9 :dvb-srate=27500000 :dvb-lnb-
lof1=9750000 :dvb-lnb-lof2=10600000 :dvb-lnb-slof=11700000 :dvb-modulation=-
1 :dvb-code-rate-hp=9 :dvb-code-rate-lp=9 :dvb-bandwidth=0 :dvb-guard=0 :dvb-
transmission=0 :dvb-hierarchy=0 

http://www.tambatux.com/images/pics/screenshot-14.jpg
http://www.tambatux.com/images/pics/screenshot-16.jpg


 هرچند تمام پخش کننده های معرفی شده در بال امکان پخش کانالهای رادیوی ماهواره ای
 را دارند ولی نیاز به یک پخش کننده جمع و جور برای زمانی که لزم است از چشمان برای

کارهای مهمتری اسفاده کنیم وجود دارد

audacious

  که مورد علقه تمام دوستانی است که علقمند به سادگی و درmp3این پخش کننده معروف 
عین حال کارایی هستند امکان پخش رادیو ماهواره ای رانیز داراست

 مربوطه امکان پذیر استپلگیناین امکان از طریق کامپایل 

بسته های ضروری برای کامپایل عباتند از:

libgtk2.0-dev libglib2.0-dev audacious-dev libglade2-dev libmad0-dev

http://audacious-dvb.sourceforge.net/


شیوه کار هم بصورت زیر است

wget http://dfn.dl.sourceforge.net/sourceforge/audacious-dvb/audacious-dvb-
0.8.0.tar.bz2

tar -jxf audacious-dvb-0.8.0.tar.bz2

cd audacious-dvb-0.8.0

aclocal

autoconf

autoheader

automake --add-missing –copy

./configure 

make 

make install

البته میتوانید بدون هیچ مشکلی انرا در دایرکتوری کاربری خودتان هم نصب کنید

./configure --prefix=$HOME/local --with-plugindir=$HOME/.local/share/audacious/
Plugins

make

make install

cd examples

 رادیویی بسازیدchannels.conf یک scanحال بکمک ابزار 

scan -a 0 -t 2 -o vdr -s 1 /usr/share/dvb/dvb-s/Hotbird-13.0E > dvbradio.conf

./conf2xspf < dvbradio.conf > dvb-radio.xspf

  با زدنplaylist را همانند یک dvb-radio.xspfفایلaudaciousحال بعد از باز کردن 
 باز کرده و از رادیو دیجیتال لذت ببرید  oکلید 

http://dfn.dl.sourceforge.net/sourceforge/audacious-dvb/audacious-dvb-0.8.0.tar.bz2
http://dfn.dl.sourceforge.net/sourceforge/audacious-dvb/audacious-dvb-0.8.0.tar.bz2


اینترنت ماهواره ای افلین:

skynet 

  برای کسانی نوشته شده که دوست دارند فایلهايي که در اینترنت ماهواره ايبرنامهاین 
 براي دیگران در حال ارسال است را بدون اگاهی و اجازه انها دریافت کنند.این برنامه
 براي دارندگان تمامي کارتها،قابل استفاده است.براي دريافت کدمنبع و نمونه کامپایل

مراجعه نماييد.اینجا شده و دریافت اطلعات بیشتر به 

بسته های پیش نیاز برای کامپایل عبارتند از

xorg-dev libpcre libpcre-dev boost-build libboost-dev

 بیتی)32سورس برنامه قابل کامپایل در دو محیط ویندوز و لینوکس میباشد(فقط در محیط

wget http://skynetr32.googlepages.com/skynet091src.rar 

unrar x skynet091src.rar

 لزم است Makefileجهت کامپایل برنامه در محیط لینوکس ایجاد یک تغییر کوچک در 

فایل مذکور را با یک ویرایشگر متنی باز کرده و خط زیر را پیدا کنید 

CF    = -mcpu=pentium -O3 -I. $(BOOST)

با توجه به نوع سکوی سخت افزاری سیستمتان انرا به این ترتیب ویرایش کنید 

 به اینصورت عمل کنید pentium4 مثل در مورد پردازنده

CF    = -march=i686 -I. $(BOOST)

amd-athlonX2در مورد 

CF    = -mtune=k8 -I. $(BOOST)

بعداز تغییرات بال کامپایل برنامه بروش مرسوم قابل انجام است

cd skynet091src 

make 

mkdir incomplete 

mkdir temp 

mkdir ok 

./xskenet

  را با دقت ویرایش کنید.موارد مهمترskynet.iniقبل از استفاده از برنامه باید فايل 
این فایل از این قرارند: 

الف-تعیین فرکانس با ویرایش خط زیر

tuner=12015000,V,27312000,A

http://skynetr32.googlepages.com/download
http://sourceforge.net/projects/skynet/


 با ویرایش خط زیرdata pidsب-مشخص کردن

pids=402,404,821,828,831,1535

 )szap کرده(بکمک tune،ابتدا روی فرکانس مورد نظرDVB Streamهاي یکPIDبرای یافتن 
 ها را مشخص کنید:PID میتوانید dvbsnoopسپس با کمک برنامه

dvbsnoop -s pidscan -pd 1

قسمتي از خروجي این فرمان بصورت زیر است:

PID found: 1012 (0x03f4)  

PID found: 1014 (0x03f6)  

PID found: 1018 (0x03fa)  

PID found: 1019 (0x03fb)  

PID found: 1023 (0x03ff)  

PID found: 1031 (0x0407)  

PID found: 1036 (0x040c)  

PID found: 2000 (0x07d0)  

PID found: 3006 (0x0bbe)  

PID found: 3009 (0x0bc1)  

PID found: 3125 (0x0c35)

ها مشخص میشود.شما هم با استفاده از آنها فایلPIDبعد از مدت کوتاهي شماره تمام 
skynet.ini .را ویرایش کنید 

 ها را بیش از حد زیاد نکنید چرا که در این حالتPIDدر ضمن توجه داشته باشید تعداد
بیشتر فایلهای دریافتی بصورت ناقص دریافت خواهد شد 

  ها را که ترافیک(پهنای باند)PIDدر این حالت شاید بسیاری از شما بخواهید تعدادی از
بیشتری دارند را گلچین کنید 

 ها را مشخص کرده و بعد از مقایسه انهاPIDبرای این منظور لزم است پهنای باند تک تک
با هم، تعدادی را انتخاب کنید

dvbsnoop -s bandwidth -n 300 -pd 3 402

بااین توضیح که 

n=max packet count: 300 

pd=print stream decode (verbose level 0..9):3 

PID=402

به قسمتی از خروجی این فرمان توجه کنید



PID bandwidth statistics... 

PID: 402 (0x0192)   - max packet count: 300 

--------------------------------------------------------- 

packets read:   2/(2)   d_time:  0.004 s  =   752.000 kbit/s   (Avrg:   752.000 
kbit/s) 

packets read:   3/(5)   d_time:  0.040 s  =   112.800 kbit/s   (Avrg:   170.909 
kbit/s) 

packets read:  17/(22)   d_time:  0.047 s  =   544.000 kbit/s   (Avrg: 
363.604 kbit/s) 

packets read:   1/(23)   d_time:  0.030 s  =    50.133 kbit/s   (Avrg: 
285.884 kbit/s) 

packets read:  14/(37)   d_time:  0.023 s  =   915.478 kbit/s   (Avrg: 
386.444 kbit/s) 

packets read:   2/(39)   d_time:  0.063 s  =    47.746 kbit/s   (Avrg: 
283.362 kbit/s) 

  ظاهرgتوجه داشته باشید برای ویرایش نوع فایلهاي دریافتي(قسمتی که با زدن کليد 
 را ویرایش نماييد.regex.txtمیگردد)،باید فايل 

  خطskynet.ini هستید در فایل cp1251اگر شما هم مثل من مایل به تغییر فونتهای روسی
زیر را پیدا کنید

xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251

و انرا مثل به صورت زیر ویرایش کنید

xfont=-*-*-*-*-normal-*-12-*-*-*-*-*-iso8859-*

 ج-نکته ای که احتمال ممکن است بسیاری را بگمراهی بکشاند خطوط مربوط به تعیین پورت
 است diseqcسوئیچ 

  را در محیط لینوکسdiseqcمتاسفانه نویسنده برنامه فرامین مربوط به تغییر پورت 
قرار نداده و فقط در محیط ویندوز کار میکند 

  در صورتیکه فرمانی برای تعیین پورت به ان نرسد به اینصورت میباشد کهdiseqcرفتار
  را در اختیار تیونر میگذارد بنابراین هنگام استفاده از برنامه سعی1درگاه شماره

 این سخت افزار استفاده کنید 1کنید از درگاه شماره

 در صورتیکه مایل هستید از چندین درگاه جهت برنامه استفاده کنید لزم است ابتدا فایل
 کنیدcomment را باز کرده و خطوط مربوط به فرکانس را بصورت زیر skynet.iniمتنی 

#tuner=11617000,V,27500000,A

 را اجرا کنیدskynet کرده بعد tune روی فرکانس و پورت مورد نظرszapسپس بکمک برنامه



  منتقلok به tempتوجه کنید فایلهاي دریافتي پس از تکمیل شدن،از دايرکتوري 
  کار نمیکند و براي کار با آن باید ازMouseمیشوند.در ضمن روي پنجره این برنامه،

صفحه کليد استفاده کنیدکه موارد مهم ان بشرح زیر میباشد: 

up-down-left-right برای حرکت در صفحه

 تغییر بزرگنمایی افقی نوارهای دانلود -&+

Del حذف کردن فایل

s جلوگیری از دانلود فایلهای جدید

k نگه داشتن فایل برای دانلودهای طولنی

m&shift+m افزایش جزئیات فایل دریافتی 

n&shift+n کاهش جزئیات فایل دریافتی

e&shift+e تغییر ضخامت نوارهای دانلود

 مرتب کردن فایلها بر اساس حجم ،جنس فایل،ای پی و غیره9الی1اعداد

ctrl+s ذخیره تنظیمات

  در حال توسعه این برنامه میباشدktodیک برنامه نویس روسی با نام مستعار 

 اینجاهر چند سورس برنامه قابل دسترسی نیست ولی میتوانید نسخه کامپایل شده انرا از 
 دانلود کنید;با توجه به روسی بودن سایت و عدم اشنایی اغلب کاربران به ابن زبان جهت

 )شامل۸۸ثبت نام در سایت مذکور جدیدترین نسخه های ان در هنگام نگارش مقاله (فروردین
a-43وa-64 و a-84 و a-90 تقدیم علقمندان میگردداینجا بهمراه مقاله در 

  لزم برای عملکرد صحیحsymbolic lincقبل از شروع با استفاده از برنامه لزم است 
برنامه را ایجاد کنید

 بیتی32کاربران توزیع های 

cd /usr/lib 

ln -s libpcreposix.so.3.12.1 libpcre.so.0

 بیتی:64کاربران توزیعهای 

cd /usr/lib32

ln -s libpcreposix.so.3.12.1 libpcre.so.0

برنامه دارای قابلیتهای جالبی بوده وارزش تست را دارد که برخی از انها ذکر میگردد

skynet.ini از طریق ویرایش فایل dvbقابلیت استفاده از چندین کارت .أ

torrentامکان دانلود .ب

  هاpid) که در اینحالت نیازی به پیدا کردن 8192 مادر(pidامکان استفاده از .ت
 نبوده و کارت به تمام مقادیر ممکن گوش خواهد دادdvbsnoopبا برنامه 

http://www.tambatux.com/downloads/skynet.tar.bz2
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=23666


امکان مشاهده سرعت دانلود.ث

ctrl+p ها از طریق pidامکان مشاهده ترافیک .ج

سرعت و پایداری بال در دانلود فایلهای حجیم.ح

 8psk با مودولسیونs2در تصویر زیر برنامه درحال دانلود افلین روی یک ترانسپندر 
 مگابایت بر ثانیه و دیسکانکتی صفر روی این ترانسپندر توجه8میباشد;به سرعت دانلود

کنید:

اینترنت ماهواره ای انلین:

دستیابی به اینترنت از طریق ماهواره به دو صورت امکان پذیر است:

A.روش متقارن

در این روش دریافت و ارسال اطلعات هردو از طریق ماهواره انجام میشود

تجهیزات لزم برای استفاده از اینروش شامل موارد زیر است

یک روتر ماهواره ای
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 از معروفترین شرکتهای تولید کننده روترهای ماهواره ای میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:

Hughes

iDirect

Datum

tachyon 

comtech

Viasat

Paradise

 برای دریافت اطلعات با دیش مربوطهlnb-یک 

buc برای ارسال اطلعات موسوم به lnb-قطعه دیگری شبیه به 

 فوقbuc سانتی متر جهت 120-و در نهایت یک دیش مستحکم با قطر حداقل 

 در صورتیکه دریافت و ارسال اطلعات هردو از طریق یک ماهواره انجام شود میتوان با
 استفاده نمودlnbوbucاستفاده از یک رفلکتور خاص;از یک دیش مشترک جهت 

http://www.paradisedata.com/
http://www.viasat.com/
http://www.comtechefdata.com/home.asp
http://www.tachyon.net/
http://www.datumsystems.com/
http://www.idirect.net/
http://www.hughes.com/
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 در اینجا تصاویری از تجهیزات و عملیات لزم برای برپاسازی اینترنت ماهواره ای
متقارن جهت اشنایی علقمندان تقدیم میگردد 
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 در انتها بهتر است بدانید عوامل موثر در افزایش سرعت ارتباط عبارتند از:

بکار بردن دیش بزرگتر•
 قویتر bucاستفاده از •

  با توان بال همراه دیش کوچک بیفایده بوده و بکار بردن یک دیش بزرگترbucبکاربردن 
سرعت ارتباط را بسیار بهتر خواهد کرد
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 اگر تجهیزات و هزینه لزم جهت برپایی روش متقارن مهیا باشد مطمئن باشید روشهای
  هیچ حرفی برای گفتن در برابر ان ندارند;امنیت و ثبات اینadslمرسوم دیگر از قبیل

  هااز این روش برای برقراری ارتباطispروش به اندازه ای بالست که اکثر بانکها و 
استفاده میکنند

 متاسفانه هزینه تجهیزات فوق و اکانت بحدی بالست که اکثر افراد قادر به پرداخت ان
نیستند 

 البته همانطور که از تصاویر پیداست تجهیزات فوق برای استفاده چندین کاربر
)multi userنظیر شرکتها و ادارات طراحی شده ولی برای استفاده تک کاربره هم نمونه( 

هایی به بازار معرفی شده است.

  اقدام به معرفی یک روترastra با همکاری شرکت معروف ماهواره ای newtecشرکت بلژیکی 
 نمود که دارای مشخصات بسیار جالبی بوده وTP-200-sat3playماهواره ای با نام تجاری 

نصب و راه اندازی ان برای کاربران خانگی بدون تجهیزات پیشرفته براحتی عملی است

  کردن روتر هم کافی است بعدsetتنظیم دیش با یک فایندر معمولی انجام میگیرد برای 
  مرورگر اینترنتی خود راadslاز اتصال کارت شبکه به دستگاه همانند روترهای مرسوم 

 تنظیمات لزم را انجام دهید!!!192.168.1.1 معروف ipباز کرده و با وارد کردن

http://www.newtec.eu/products/broadband-systems/sat3play/sat3play-broadband-terminal-tp200/
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 مگابایت دریافت117 میتوانید فیلم اموزشی نحوه نصب و برپاسازی انرا باحجم اینجادر 
کنید

 این روتر دوست داشتنی مشخصات فنی

500mwBUC power

80or120cm-offsetdish

max128kb/stx

2048kb/srx

Fully compatible with dvb-s2tuner

dc-15vPower supply

Max:30wPower consumption

ethernetinterface
 

 تنها نکته ناامید کننده در مورد ان حوزه سرویس دهی بوده که مختص کاربران اروپای
درجه شرقی)23.5 واقع در مدارastra 1E/1G/3Aغربی است(ماهواره

http://www.newtec.eu/fileadmin/user_upload/product_leaflets/Sat3Play_Broadband_Terminal_TP200_R3.pdf
http://www.ses-astra.com/medialib/content/Audio_Visual/0_ASTRA2Connect_EN.wmv
http://www.tambatux.com/images/pics/LNB.jpg


B.روش نامتقارن

  انجامadsl و dialupدر این روش ارسال اطلعات از طریق خطوط مرسوم از قبیل 
شده ولی دریافت اطلعات از طریق ماهواره انجام میشود

  و یک دیشlnb معمولی-یک dvbتجهیزات لزم برای برپایی این روش شامل یک کارت 
نسبتا کوچک میباشد

  استفاده از انها جهت دریافت فایلهای موردdvbبطور قطع مهیج ترین کاربرد کارتهای 
 نیاز از اینترنت بصورت انلین میباشد که اغلب با عنوان اینترنت نا متقارن یا

one way internetمعرفی میگردد 

 نظر شخصی من این است که تا حد امکان از این روش فاصله بگیرید مگر اینکه بدلیل عدم
  غیر ممکن باشد;ایرادهای وارد به این روش عبارتندadslوجود امکانات لزم,استفاده از 

از:

 بسیار گرانتر استadsl-نسبت به 1

 -نا متقارن بودن سرعت دریافت و ارسال اطلعات(اگر کاربر نیاز به ارسال اطلعات2
 داشته باشد بدلیل ارسال اطلعات از طریق خطوط معمولی و نه از طریق ماهواره این روش

بیفایده است)

 -بدلیل غیر قانونی بودن این روش در کشور ما در صورت فیلتر شدن ادرسهای ارسال3
 اطلعات ;کاربران دچار مشکلت بسیاری شده و در اکثر موارد منجر به سوختن اکانت انها

میگردد

مهمترین شرکتهای ارایه دهنده این نوع سرویس شامل موارد زیر میباشند

1. broadsat  (opensky)

2. planetsky  

3. spectrumsat  

4. satgate  

5. spacegate  

6. heliosnet  

7. raduga  

8. satconxion  

  نسبت به بقیه معروفتر بوده ولی نسبت به کاربران لینوکس بیتفاوتopenskyشرکت 
میباشد

 در حالیکه دو شرکت بعدی پشتیبانی  قابل قبول و شرکتهای چهارم و پنجم پشتیبانی
ضعیفی از لینوکس دارند

http://www.satconxion.es/
http://www.radugainternet.ru/
http://www.helios-net.ru/
http://www.sputnik.sg/eng/index.html
http://www.satgate.net/
http://www.spectrumsat.net/eng/
http://www.planetsky.com/
http://www.broadsat.com/


روش برپاسازی:

 در این حالت خاطرات شیرین مشاهده تصاویر رنگارنگ بوسیله این سخت افزار را فراموش
 خود رفتاری شبیه به یک کارت شبکه داشته باشید.dvbکنید; سعی کنید با کارت 

  هم دارای این مشخصهdvb میباشد;کارتهای mac addressمهمترین مشخصه هر کارت شبکه 
هستند که اکثرا از طریق برچسبی بر روی کارت بیان میگردد

 مطالبی که در این قسمت بعنوان راهنما برای شما بیان میگردد شامل تجربیات من در
 میباشدopenskyاستفاده از یک اکانت شرکت  

  کارت خود را به شرکتmac addressبرای در خواست اکانت باید علوه بر پرداخت وجه, 
اعلم کنید

 برای برقراری ارتباط شامل موارد زیر میباشدispاطلعات ارسالی از طرف 

I.نام کاربری و کلمه عبور

II. مشخصات ترانسپندری که باید با کارت روی انtuneکنید 

III. شمارهpid

IV.معرفی یک ادرس برای مشاهده ریز مصرف

 برای برقراری حلقه ارتباط باید همه شرایط زیر یکجا برقرار باشد تا بتوان از سرویس
استفاده کرد

A. اعلم حضور در شبکه

B. گوش کردن کارتdvb به pidاعلم شده 

C. نسبت دادنmac-address و ip به کارت dvb

D.گوش کردن کارت به ترانسپندر اعلم شده

E.ثبت تنظیمات لزم در مرور گر

F. معرفی کارتdvbبعنوان مودم دوم 



 قبل از توضیح درباره شیوه مراحل بال ابتدا باید پارامترهای لزم برای برقراری
 از طریق مراجعه به ادرسopensky مربوطه دریافت کنید مثل در ispارتباط را از 

https://sdr.eutelsat.net/servlets/satloginو وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور  
خود اطلعات لزم را بدست خواهید اورد.

  ها اینکار قابل انجام نیست بنابراین قبلispبدلیل مسدود شدن ادرس فوق توسط اکثر 
 از باز بودن ادرس فوق مطمئن شویدopenskyاز خرید اکانت از 

اینکار را را میتوانید بدو طریق انجام دهید

-از طریق وارد کردن ادرس در پنجره مرورگر1

2-ping کردن سایت از طریق ترمینال 

ping 193.251.135.116

 مسدود بودن ادرس بال بمعنای سوختن یا غیر قابل استفاده بودن اکانت شما نخواهد بود
و 

 وجود داردfilterراههای دیگری برای عبور از 

 اطلعات<satlogin-okپس از ورود به سایت ضمن تایید اعلم حضور شما در شبکه با عبارت 
 در ارتباط با نحوه برقراری ارتباط نمایش داده میشودispمهمی از طرف 

> DVB card and network parameters

Your transponder eutelsat-w3-a3

PID for Internet via 
satellite

3011

Your IP address 11.22.33.44

Your MAC address 00:11:22:33:44:55

Proxy settings for HTTP and 
FTP

193.251.135.116 (port 8080) excluding host 
sdr.eutelsat.net.

Socks settings 193.251.135.116 (port 1080)

> Transponders parameters

eutelsat-w3a-a3 position=7E, freq=10.762GHz, pol=h, fec=3/4, 27,5Msymb

eutelsat-w3a-c5 position=7E, freq=11.299GHz, pol=h, fec=3/4, 13,5Msymb

eutelsat-eurobird3-
b2

position=33E, freq=11.513Ghz, pol=v, fec=2/3, 30,0Msymb

eutelsat-ab1-c11 Position=12,5W, freq=11.428Ghz, pol=h, fec=5/6, 30,0Msymb

eutelsat-w3a-h6 position=7E, freq=12.728GHz, pol=h, fec=5/6, 30,0Msymb

eutelsat-ab1-d6 position=12.5W, freq=11.595Ghz, pol=v, fec=5/6, 27,5Msymb
 

https://sdr.eutelsat.net/servlets/satlogin


شیوه انجام تک تک مراحل فوق بشرح زیر میباشد

A-اعلم حضور در شبکه

    اتصال کاربران به سرور ازopensky متفاوت است مثل در ispشیوه اینکار بسته به هر 
 انجام میشودVPNطریق

  ها بر اساس پروتکلهای متنوعی قابل برپاسازی میباشند  که برایvpnتوجه داشته باشید 
اشنایی نام تعدادی از انها ذکر میشود

pptp  l2tp cisco ipsec openvpn vtun

  بسازید در مثالl2tp یا pptp از نوع vpn شما باید یک openskyبرای اتصال به سرور 
 خواهید ساختpptp از نوع vpnپایین یک 

 عبارتند از: vpnبسته های ضروری برای ساخت این 

pptp-linux  network-manager-pptp

 در گنوم هم برای مانیتورینگ کارت بسیار مفید است.netspeedالبته اپلت 

 /  اضافهetc/ppp/chap-secretsبعد از نصب بسته های بال خط زیر را در فایل متنی 
کنید

opensky_user_name   opensky      opensky_password      *

برای اعلم حضور در شبکه کافی است در خط فرمان دستور زیر را وارد کنید 

/usr/sbin/pptp 193.251.135.116 lock usepeerdns proxyarp +chap name 
opensky_user_name remotename opensky noauth unit 1

 که با رنگ قرمز نشان داده شده توجه کنید1به عدد 

 1 داشتید عدد ppp0 را بررسی کنید اگر ifconigبا کاربر ریشه در خط فرمان خروجی 
  استفاده کنید بدلیل اینکه اجرای دستور بال0 از 1 نداشتید بجای ppp0درست است اگر 

  ظاهرpppx بصورت ifconfig خواهد شد که در خروجی دستور pppمنجر به اضافه شدن یک 
میشود

)x(عددی است که شما وارد میکنید 

  موفق امیز در سرورloginاگر با اجرای دستور فوق پیغام خطایی مشاهده نکردید 
opensky

  اینترنتispانجام شده است ولی مشاهده پیغام خطا بمعنی مسدود بودن سرور توسط 
معمولی شما میباشد 



        B- گوش کردن کارتdvb به pidاعلم شده 

 بشکل زیر استفاده کنیدdvbnetبرای اینکار از ابزار 

dvbnet -a 1 -p 3011

  داشته باشید(همانطور کهdvb در صورتی استفاده کنید که بیش از یک کارت aاز ارگومان 
  در سیستم3 تا 0 کارت داشته باشید که با اعداد 4قبل هم بیان شد میتوانید تا 

شناسایی میشوند)

خروجی دستور فوق بصورت زیر خواهد بود

DVB Network Interface Manager 

Copyright (C) 2003, TV Files S.p.A 

Status: device dvb1_0 for pid 3011 created successfully.

C- نسبت دادنmac address و ipبه کارت dvb

 خود نسبت دهیدdvb به کارتip و mac addressبعد از اعلم حضور در شبکه باید 

 مجددا به شما یاد< satlogin-okپارامتر اول که مشخص بوده و توسط پروایدر در صفحه 
اوری میگردد

پارامتر دوم در اغلب مواقع مقداری متغیر میباشد

  هر بسته ارسال شده در شبکه مقصد خود راtcp/ipهمانطور که میدانید در پروتکل 
)ipمیشناسد(از طریق

 در این شبکه نیز برای اینکه پروایدر مطمئن باشد تنها شما گیرنده بسته های ارسالی
  بهvpn شما در ip دارید بنابراین vpn میفرستد که شما در ipهستید بسته ها را بهمان 

 شما نسبت داده خواهد شدdvbکارت 

:vpn  در ip*نحوه مشخص کردن  

ifconfig pppx

 میباشدvpn شما در ip میبینید همان inet addrدر خروجی دستور مقداری که در قسمت 

 مقادیر فوق را به کارت خود نسبت دهید:ifconfig با استفاده از ابزار 

 ifconfig dvb1_0 hw ether "00:11:22:33:44:55" 11.22.33.44

 استفاده کنید.dvb0_0 از ifconfig دارید بعد از دستور dvbدر صورتیکه فقط یک کارت 



D-گوش کردن کارت به ترانسپندر اعلم شده

فرض میکنیم مشخصات ترانسپندری که برای ما در نظر گرفته شده بصوت زیر است

freq=10762

pol=h

sr=27500

fec=3/4

 ایجاد کرده و مشخصات ترانسپندر راchannels.confیک فایل متنی با نام دلخواه مثل 
مانند مثال زیر در ان ایجاد کنید

w3-a3:10762:h:3:27500:0:0:0:0

 شما میباشد. diseqc پر شده بیان کننده شماره پورت 3 که با عدد 4فیلد 

  و دارندگان کارتهای سازگارszap میتوانند با دستور dvb-sدارندگان کارتهای قدیمی 
  کنند;هر چند درtune کارت خود را روی فرکانس مربوطه szap-s2 با دستور dvb-s2با 

 هم عملی است.szap بودن مودولسیون استفاده از دستور qpskصورت 

szap -a 1 -H -c /your/path/to/channels.conf w3-a3

szap-s2 -a 1 -H -S 0 -M 2 -C 34 -O 35 -c /your/path/to/channels.conf w3-a3

 0 از عدد a دارید بعد از ارگومان dvbمجددا یاداوری میکنم در صورتیکه فقط یک کارت 
 و یاszap -hاستفاده کرده و برای درک بهتر علت استفاده از ارگومانهای بال خروجی 

szap-s2 -h.را در خط فرمان مطالعه کنید 

به خروجی دستور فوق توجه کنید:

status 00 | signal  75% | snr   0% | ber 0 | unc 0 | 

status 1f | signal  75% | snr  71% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK 

status 1f | signal  75% | snr  70% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK 

status 1f | signal  75% | snr  70% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK 

  بمعنای رصد صحیح ترانسپندر میباشد ضمنا توجه داشته باشیدFE_HAS_LOCKمشاهده 
مقادیر 

ber و unc باشد ;مشاهده مقادیری غیر از صفر بمعنای این است که  انتن شما0 برابر  
  برای پارامتر0بطور دقیق بسمت ماهواره تنظیم نشده است, در اغلب مواقع خروجی غیر 

ber بدلیل زاویه غیر صحیح lnb.میباشد 



 در اینترنت ماهواره ای بسته های بسیاری که مربوط به شما نیستند بطور ناخواسته توسط
  از دستور زیرdvb1_0کارت شما دریافت میشوند, برای جلوگیری از ورود انها برای درگاه

استفاده کنید:

# echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/dvb1_0/rp_filter

 مطمئن شویدdvb1_0حال زمان ان فرا رسیده که از صحت دریافت اطلعات از درگاه 

tcpdump -n -i dvb1_0

به خروجی دستور فوق در تصویر توجه کنید!

     E-:ثبت تنظیمات لزم در مرورگر

 مطابق اطلعات ارسالی از سرویس دهنده بسته به نوع مرورگر تنظیمهای لزم راانجام
 بصورت زیر خواهد بود:firefoxدهید, مثل در مورد 

edit>prefreces>advanced>network>settings

http://www.tambatux.com/images/pics/Screenshot-18.jpg
http://www.tambatux.com/images/pics/Screenshot-19.jpg


F- معرفی کارتdvb:بعنوان مودم دوم  

 اغلب کسانی که علقمند به استفاده از اینترنت ماهواره ای در لینوکس بوده  و موفق به
ایجاد یک ارتباط موفق نشده اند به این مورد بی توجه بوده اند

 بسیار کاراست, به نحوه استفاده ازان توجه کنید:routeجهت انجام اینکار دستور 

/sbin/route add 11.22.33.44 dev dvb1_0

   از طریق11.22.33.44 بشماره ipبا این دستور به سیستم میفهمانید بسته هایی با 
  مذکورip هم میتوانندوارد سیستم شوند, همانطور که قبل هم بیان شد dvb1_0درگاه 
شما در اینترنت میباشدipهمان 

 با انجام تمام موارد بال باید ارتباط شما برقرار گردیده و بیتوانید از اینترنت
ماهواره ای استفاده کنید. 



از حرف تا عمل:

 ایجاد یک کانکشن موفق با سرویس دهنده اینترنت ماهواره ای بطریقی که در بال تشریح
 سرویس دهنده توسط هیچ مانعی مسدود نشده باشد ipشد بشرطی عملی است که 

 اما با توجه اینکه براورده شدن شرط فوق در کشور ما در اکثر موارد عملی نیست باید
عملیاتی علوه بر موارد بال توسط کاربر انجام شود.

  دیگربسازید که وظیفه ان عبور از موانعvpn سرویس دهنده باید یک ipبرای دستیابی به 
محلی باشد;بعلت رعایت مقررات نحوه ساخت ان در این مقاله ذکر نمیگردد 

  بال مطمئن شوید موانع محلی تاثیری بر بازدید شما از  سایتvpnبهرحال بعد از ساخت 
  درppp0 شما منجر به ایجاد vpnسرویس دهنده ندارند;در اینجا فرض میکنیم برقراری 

 گردیده است; به بقیه مراحل توجه کنیدifconfigخروجی 

route add 193.251.135.116 dev ppp0

pptp 193.251.135.116 lock usepeerdns proxyarp +chap name opensky_user_name 
remotename opensky noauth unit 1

route del default dev ppp0

route add default dev ppp1

dvbnet -a 1 -p 3011

ifconfig dvb1_0 hw ether "00:11:22:33:44:55" 

ifconfig dvb1_0 11.22.33.44 netmask 255.255.255.0 broadcast 11.22.33.255

route add 11.22.33.44 dev dvb1_0

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dvb1_0/rp_filter 

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter 

echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter 

echo 4096 65000 290000 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem 

echo 4096 128000 300000 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem 

تمام شد!



 اول عبور کرده و نیل به هدف عملی گردید.vpn دوم از درون vpnهمانطور که دیدید 

حال میتوانید مرورگر خود را باز کرده,از اینترنت ماهواره ای استفاده کنید

نحوه قطع ارتباط:

کافی است تمام مراحل رااز اخر به اول انجام دهید;بشرح زیر

ifconfig dvb1_0 down

dvbnet -a 1 -d 0

killall szap

route add default dev ppp0

route del 193.251.135.116 dev ppp0

route del default dev ppp1

 و وارد https://sdr.eutelsat.net/servlets/satloginدر انتها با مراجعه به ادرس  
  خروج خود را به شبکه اعلمdisconnectکردن کلمه کاربری و رمز عبور با انتخاب گزینه 

کنید

https://sdr.eutelsat.net/servlets/satlogin
http://www.tambatux.com/images/pics/Screenshot-20.jpg


:dvb کردن کارتهای resetطریقه 

هدف از این کار: 

)،بعلت تنظیمات غلط یا داشتن باگdvb applications)هنگام هنگ کردن کارت(در اصل 1

 در مواقع ضروري Tuner)قطع برق 2

البته مورد دوم در مورد تمام تیونرها صادق نیست

 (راه انداز) از هسته و احضار مجدد آن به هسته،کارت بصورت مجددdvbباخارج کردن ماژول
 راه اندازي میشود.نام این ماژول بستگي به نوع کارتي دارد که شما دارید،مثل در مورد

 به اينصورت ميباشد:NEXUSکارت 

rmmod dvb-ttpci 

modprobe dvb-ttpci

اگر دقت کرده باشید متوجه میشوید هنگام خارج کردن ماجول فوق از کرنل پوشه
adapter0/از قسمتdev/dvb حذف شده و هنگام احضار ماجول مجددا ایجاد میگردد /

 مشخصات این ماجول بگونه ای است که هنگام فراخوانی به کرنل سایر ماجولهای مورد نیاز
 برای کار کارت را به کرنل احضار میکند بنابراین اگر هنگام فراخوانی ان به کرنل با

پیغام خطایی برخورد نکردید بمعنی اماده بکار بودن کارت شماست 

در لیست پایین نام ماجول برای هر کارت به تفکیک ذکر شده است

FF cards="dvb-ttpci" 

nova="budget" 

nova-ci="budget-ci" 

skystar2="b2c2-flexcop-pci" 

twinhan="dvb-bt8xx"

tbs8920= cx88-dvb



  مطرح میباشدdvb-sپرسشی که در ذهن بسیاری ازدارندگان کارتهای قدیمی مبتنی بر 
 میباشد:dvb-s2حداقل سخت افزار مورد نیاز برای نصب موفق یک کارت 

  در بازار المان میباشدdvb-s2تصویر زیر مربوط به یکی از گرانقیمت ترین گیرنده های 
 که از لینوکس بعنوان سیستم عامل استفاده میکند; به سخت افزار بکار برده شده در ان

توجه کنید

CPU: Intel® Celeron® M 1,86 GHz (mPGA478 ) 

DSP: Micronas DeCypher Multi-Format Decoder 

Intel® 945GM/ICH7R Chipset 

512 MB DDR2-667 (PC2-5300) Main Memory + 1 Unoccupied Memory Slot 

Intel® GMA 950 Graphics Chip 

320 GB SATA-Hard-Disk 

Linux OS: OpenSource -> individually expandable 

NetCeiver OS: uCLinux -> individually expandable 

 



تجربه شخصی:

اینهم لیست سخت افزارهای من که در نگارش این مقاله از انها استفاده شد

●mb : giga-byte ga-ma 770 ds3

●cpu : athlon-x2 4600+ & athlon-x2 5600+

●ram : 4x2G bus 800 cl4

●vga : asus 8500gt 512M & giga-byte gv-nx96t 1G (9600gt) 

●hdd : 500G sata2

●dvb : tbs8920 & nexus rev:2.2

●mon : samsung 226bw & samsung t220p

نتایج:

 داشتنram بال تاثیر مطرحی در نمایش تصاویر hd ندارد;ولی برای cashکردن  
فریمهای بیشتر نافع است!

 1680 اینچ یکی با وضوح 22استفاده از دو مانیتورx1050 1920 و دیگریx1200 
  بطور کامل و بدون تغییر1080iنشان داد هر چند در مانیتور دوم تصاویر 
 درصد صفحه مانیتور توسط تصاویر90سایز نمایش داده شد ولی اشغال بیش از 

 ویدئویی برای یک کاربر لینوکس علقمند به خط فرمان چندان خوشایند نبوده و
نیاز با مانیتوری به وضوح بیشتر شدیدا احساس میشود!

در حالت پردازش تصاویر توسط یکcpu دو هسته ای(وقتی vdpauغیر فعال است) و  
   ها تنها از یک هسته برایplayer در هسته فعال شده مشاهده شد تمام smpحالت 

 پردازش تصاویر استفاده کرده و هسته دوم بیکارمیماند در هنگام پردازش تصاویر
hdگیگاهرتزی میباشد بعضی2.4 که شامل دو هسته 4600 توسط یک پردازنده اتلون  

  مشکل5600 بهcpu میشدند که با ارتقا crash دچارkaffeineاز برنامه ها مثل 
بطور کامل برطرف گردید

 شرکتnvidia با ارائه vdpau در لینوکس باعث شد پردازش تصاویر hdبسیار بهتر  
از سیستم عامل ویندوز انجام پذیرد

 نیاز به سخت افزار قوی برای نمایش تصاویرhdبدلیل نقص نرم افزار است 

 xine-vdpauدر مرحله ازمایشی بوده و بدون نقص نمیباشد تنها نقصی که متوجه  
 badr از ماهواره luxtv hd (شبکه hdان شدم در هنگام مشاهده  یکی از کانالهای 

  پخش میشود کارت1280x1080 درجه شرقی)که با وضوح نامانوس 26.0واقع در مدار 
  با مشکل پیکسلهای درشت و بهم ریختن512mb-ddr2 با حافظه      8500gtگرافیک 

 تصویر بعد از مدتی کوتاه از شروع کار مرا متقاعد به ارتقا کارت گرافیک کرد
  در مواجهه با این مشکلddr3 با یک گیگابایت رم از نوع 9600gtکارت گرافیک 

 شروع بسیار زیبایی داشت    ولی بعد از مدتی نسبتا طولنی مشکل دوباره
 خودنمایی کرد که این زمان خلصی مربوط به سرعت و مقدار بالی رم کارت گرافیک

  بی تاثیر بود; بنابراین مشکل,نرم افزاری میباشد;gpuبوده و پردازش سریعتر 
 بعدها با ارائه نسخه های  جدیدتر برنامه مشکل با این شبکه بسیار کمتر شده و

تقریبا در حال رفع میباشد 



  با وضوحfull-hd در نمایش تصاویر xine-vdpauجهت توضیح بیشتر خوب است بدانید 
1920x1080بسیار خوب عمل کرده و تنها نقص وارد بر ان ظهور پله های بسیار ریز در   

لبه های تصاویر سریع میباشد که در نسخه های جدیدتر در حال برطرف شدن میباشد

 بسیار عالی بوده و نقصی مشاهده نگردیدhd در ارائه تصاویر mplayerولی عملکرد 

     



اخطار:

  مانند هر وسیله دیگری متوجه استفادهdvbعواقب استفاده نادرست از  کارت 
کننده میباشد و هیچ شخص یا موسسه مسئولیتی در این   خصوص نمیپذیرد.

مایه افتخار:

      این مقاله در محیط لینوکس و برای لینوکس تهیه شده است 

 نظرات و پیشنهادات خوانندگان گرامی بسیار با ارزش بوده و باعث ارتقا سطح
علمی مقاله خواهد گردید

 مراجعه فرمایید.technotuxبرای دریافت اخرین نسخه مقاله به سایت 

منتظر انتقادات سازنده شما دراین وب سایت  هستم

با تشکر 
-huxus

http://www.technotux.org/html/PNphpBB2-viewtopic-t-6656-start-0.html

