TECHNIKA

Dreambox i głowica DVB-T USB,
czyli Dreambox Combo – dokończenie

Panel dla zewnętrznego tunera DVB-T USB w kompilacji Dream Elite.
Tak prezentował się panel po zainstalowaniu sterownika z serwisu DE.
Panel zewnêtrznego tunera DVB-T USB s³u¿y do wyboru i aktywacji sterownika. A w³aœciwie s³u¿y³ do czasu, kiedy serwis DE by³ czynny, bowiem po
jego zawieszeniu opcja ta przesta³a dzia³aæ. Poniewa¿ jednak znów coœ zaczê³o
siê tam dziaæ (najpierw pojawi³o siê oœwiadczenie piêtnuj¹ce piractwo, potem
przywrócono mo¿liwoœæ pobierania niektórych dodatków), byæ mo¿e za jakiœ
czas serwis wznowi normalne funkcjonowanie. Ale nawet jeœli tak siê nie stanie,
mo¿na skorzystaæ z rêcznej instalacji sterowników. Do tego celu potrzebne bêd¹: plik usbTuner_AUTO_activeII.tgz, oraz sterownik tunera wybrany spoœród
kilkunastu umieszczonych w archiwum dm800-dvbt-14592-r016.zip. Obydwa
pliki nale¿y przekopiowaæ do katalogu „tmp” i zainstalowaæ korzystaj¹c z Addons Manager zielonego panelu. Po instalacji trzeba zrestartowaæ system. Uwaga – wymienione sterowniki dzia³aj¹ poprawnie w DM800, niestety nie uda³o
siê ich uruchomiæ na DM8000. Po rêcznej instalacji sterowników panel tunera
USB sygnalizuje, ¿e ¿adne sterowniki nie zosta³y zainstalowane. Ale zielony
wskaŸnik „Working” potwierdza, ¿e tuner pracuje prawid³owo.

...a następnie wpisanie parametrów multipleksu i skanowanie.

Odbiornik wyszukał kanały testowego multipleksu DVB-T z nadajnika Skrzyczne.
-allnfi.rar. Bior¹c pod uwagê, ¿e jeden sterownik mo¿e obs³u¿yæ grupê tunerów na takim samym chipsecie, ka¿dy powinien znaleŸæ coœ dla siebie. Pliki
nale¿y przekopiowaæ do katalogu „tmp” i zainstalowaæ np. uruchamiaj¹c
sesjê telnetu w programie DCC.

Potwierdzeniem prawidłowo przeprowadzonej instalacji i gotowości nowej głowicy do pracy, jest (oprócz zielonej ikony „Working” w panelu USB) pojawienie się drugiego tunera („B”) w zakładce „O tunerze”.

Ostatnim krokiem przed uruchomieniem tunera DVB-T jest konfiguracja... (trochę dziwnie przetłumaczono nagłówek tego menu)

Kanał sportowy z czeskiego multipleksu DVB-T na ekranie DM800
z tunerem USB.

Ale to jeszcze nie wszystko. Kiedy poprzedni odcinek wêdrowa³ do druku, pojawi³o siê oprogramowanie, które umo¿liwia instalacjê tunera USB
tak¿e na kompilacji Gemini, ale prawdopodobnie bêdzie te¿ dzia³aæ na innych obrazach Enigmy 2. Zalet¹ tego rozwi¹zania jest mo¿liwoœæ korzystania z ulubionego obrazu i mo¿liwoœæ instalacji systemu na USB (multiboot).
W tym wypadku do instalacji s¹ potrzebne: plik usbtuner-auto-enablefor-gemini2-from-sim201_V4_mipsel.ipk, oraz sterownik do posiadanego
modelu tunera USB. Sterowniki s¹ spakowane w archiwum DRV-IPK-FOR-

To naprawdê niezwyk³a satysfakcja, kiedy okazuje siê, ¿e w tak prosty
i niedrogi sposób mo¿na przekszta³ciæ ten œwietny, ale jednak jednog³owicowy odbiornik satelitarny w urz¹dzenie Combo (DVB-S +DVB-T). Niestety na razie nie uda³o siê uruchomiæ tunera USB w modelu DM8000. Ale
nie mam najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e jest to tylko kwestia czasu.
Dziêkujemy firmie SATWELL http://www.satwell.pl z Wroc³awia za
udostêpnienie odbiorników Dreambox HD do testów.
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