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személyi digitális videó rög-
zítõk (DVR-ek) megjelenése
emberek milliói számára

változtatta meg a tévénézés élményét.
A VCR talán függetlenítette az embe-
reket a csatornák által diktált prog-
ramtól és idõbeosztástól, de a DVR

sokkal több szabadságot és irányítási
lehetõséget nyújt számunkra.
A legtöbb fogyasztó set-top DVR-t
használ, akár külön megvásárolva,
akár egy mûholdas vagy kábeles cso-
mag részeként. Természetüknél fogva
ezek a készülékek nem tudják teljesen
kihasználni a DVR elõnyeit. Elõször is,
a DVR gyártók üzletpolitikai okok mi-
att vonakodnak olyan technológiákat
kifejleszteni, ami a nézõk számára le-
hetõvé tenné a reklámok automatikus
átugrását. Emellett a kereskedelmi
rendszerek havi elõfizetési díjat kér-
nek a mûsorajánlókért, ami egy év
alatt már könnyen túllépheti a felvétel
eredeti költségét. Végül a gyártók
igyekeznek elvenni a tulajdonosok
kedvét az olyan egyszerû változtatá-
soktól, mint például a lemezterület
kibõvítése vagy több DVR összekötése,
ami lehetõvé teszi, hogy a házban
levõ bármely tévén megnézhessük
a felvett mûsort.
Ez elvezet a kettes számú megoldás-
hoz – mi magunk hozzuk létre a DVR-
t. Számos olyan csomag elérhetõ Win-

dows alatt – bár egyik sem ingyenes –,

ami megfelelõ DVR képességeket
biztosít. Amennyiben Linux alatt futó
minõségi DVR-t szeretnénk, a megol-
dás a MythTV. Ez a cikk végigvezet
azokon a lépéseken, amire a MythTV

telepítéséhez szükségünk lesz egy
mûködõ Linux rendszeren.
A MythTV felépítése egész egyszerû.
Egy démon folyamat, a mythbackend
felügyeli a tuner kártyákkal való pár-
beszédet, meghatározza a rögzítendõ
mûsorokat, és ellátja a mindennapos
DVR-feladatokat. Elméletileg ez min-
den, amit futtatnunk kell a szerverün-
kön. Például, ha van egy Hauppauge

MediaMVP set-top átalakítónk, futtat-
hatunk rajta egy speciális betöltõt,
ami közvetlenül a szerveren futó
MythTV back enddel fog kommuni-
kálni, és lehetõvé teszi, hogy a házon
belül bármely tévén megnézzük
a felvett mûsort.
A legtöbb felhasználó azonban
a mythfrontend programot is szeretné
futtatni, ami egy GUI-n keresztül az
összes felhasználói szintû PVR funk-
ciót biztosítja. Amellett, hogy a nézõ
kiválaszthatja, mit vegyen fel, és mi-
lyen rögzített anyagokat illetve élõ
adásokat nézzen, a mythfrontend
megjeleníthet idõjárási adatokat, aktu-
ális híreket, böngészhet weboldalakat,
és még játékra is alkalmas megfelelõ
bõvítmények (plugin) használatával.
Egyidejûleg több kezelõfelületet is

használhatunk (különbözõ gépe-
ken futtatva), amelyek mind ugyan-
azzal a háttérszerverrel vannak
kapcsolatban.
Elõször is beszéljünk egy kicsit a hard-
verrõl. Mint általában, a hardverszük-
ségletünket itt is az határozza meg,
hogy mire akarjuk használni. Minél
több feladatot szeretnénk a MythTV

szerverrel egyidejûleg kezelni, annál
nagyobb számítási teljesítményre lesz
szükség. Ha két mûsor egyidejû felvé-
tele alatt egy harmadikat nézünk,
és eközben egy negyediket készítünk
elõ DVD írásra, ez már komoly erõfor-
rásokat vesz igénybe, így nem árt rá-
szánnunk a pénzt egy valamirevaló
processzorra. Szerencsére nincs szük-
ségünk folyékony nitrogénnel hûtött,
háromszorosan tuningolt erõmûre
a feladat elvégzéséhez, egy 2.8 GHz-es
chipnek elégnek kell lennie.
Emellett megfelelõ lemezterületre
is szükségünk lesz, ha kedvenc soro-
zatunk összes epizódját tárolni sze-
retnénk. Mivel a legkevésbé sem sze-
retnénk egy zajos lemez zúgását hall-
gatni a kedvenc mûsorunk közben,
használjunk SATA-t. Egy pár 250 GB
méretû meghajtót már 250 dollárért
is megkaphatunk, és ez már elég
tárhelyet jelent ahhoz, hogy még
a legkeményebb videófüggõket is
kielégítse. Hamarosan a fájlrend-
szerekrõl is szót ejtünk.

A Linux DVR már nem
mese – Itt a MythTV!
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Meglepõ módon a videóillesztõ nem
tartozik a kritikus összetevõk közé.
Ez nem jelenti azt, hogy elõ kéne ás-
nunk az 1995 körül használt Hercules

kártyánkat, de egy viszonylag új
(pl. tavalyi) AGP kártyának megfele-
lõnek kell lennie, bár a fejlett OpenGL

támogatás sokat segít. A tunerkártya
már komolyabb kihívás. A megfelelõ
kártyák kiválasztása nagyban meg-
könnyítheti a MythTV rendszer tele-
pítését és használatát. Egyértelmûen
figyelembe kell vennünk bizonyos
tényezõket, például, hogy akarunk-e
HDTV adást felvenni; ebben az
esetben egy HD-re nem képes kártya
eleve kiesik. A cikkben a legtöbb
MythTV rendszerben használt kár-
tyákkal, a Hauppauge WinTV-PVR-

250-el és a WinTV-PVR-350-el foglal-
kozunk. Ami a Hauppauge kártyákat
olyan vonzóvá teszi, az, hogy integ-
rált MPEG kódolóval rendelkeznek,
ami drasztikusan csökkenti a CPU ter-
helését. A 250-es és a 350-es változat
közötti különbség az, hogy a 350 egy
hardveres MPEG dekódert is magába
foglal, emellett a videókimenetnek
köszönhetõen TV készülékhez csatla-
koztatható. Ez azonban körülbelül
50 dollárral többe fog kerülni, mint
a 250-es. Mivel elég valószínû, hogy
nem a nappali közepén fogjuk elhe-
lyezni a szerverünket, csak hogy

csatlakoztathassuk a tévéhez, javas-
lom a 250-est, ami kiskereskedelmi
áron körülbelül 130 dollárból már
kijön, és vegyünk egy MediaMVP-t
(kb. 80 dollár) a tévécsatlakozáshoz.
A Hauppauge kínálatában megtalálha-
tó a WinTV-PVR-500 MCE két beépí-
tett tunerrel és egy videókimenettel,
de nem tartozik hozzá távirányító,
ami hasznos lehet, ha távolabbról
szeretnénk vezérelni a MythTV-t.
A WinTV-PVR-250 viszonylag gazda-
ságos megoldást nyújt a mûsorok
rögzítésére, de tartsuk észben, hogy
HDTV adás felvételére a Hauppauge

kártyák nem alkalmasak.
Egy másik dolog, amin el kell gondol-
kodnunk, hogy a csatornaváltáshoz
szükségünk van-e mûholdvevõ
vagy kábeles egység vezérlésére.
Ehhez valószínûleg egy IR Blastert

kell alkalmaznunk: ez az eszköz a so-
ros portra csatlakozik, és a megfelelõ
parancsokat küldi a set-top átalakító-
nak. Arra is figyeljünk, hogy egy
set-top átalakítót csak egy csatornára
hangolhatunk, így ha egyszerre két
mûsort akarunk felvenni, az lesz
a vége, hogy két set-top box árát kell
kifizetnünk. Ez az egy nagy elõnye
a kábeles és mûholdas szolgáltatók
által kínált DVR megoldásoknak;
a set-top átalakítóba beépítenek
mindent, így ezzel nincs probléma.

A szokatlan hardverkövetelmények
után lássuk magát a rendszert. Annak
ellenére, hogy a telepítését nehéznek
mondják, úgy találtam, hogy a Gentoo

kínálja a legkönnyebb megoldást
a MythTV installálására. Használjuk
bármely szabvány útmutatót az alap
Gentoo rendszer felállítására. A legfon-
tosabb dolog, amire figyelnünk kell,
hogy megfelelõ módon hozzuk létre
a fájlrendszereket. Feltéve, hogy be-
szereztünk két 250 GB méretû SATA

meghajtót, használjuk a Logical

Volume Managert (LVM), hogy a tár-
hely legnagyobb részén egyetlen
nagy partíciót hozzunk létre. Javas-
lom, hogy normál módon futtassuk
a telepítést, de hagyjuk a 0. meghajtó
nagy részét és az 1. meghajtó teljes
egészét érintetlenül. Így felhasználunk
körülbelül 10 GB-ot a 0. meghajtón
a root, usr, swap és var céljaira,
és fennmarad 240 GB. Amint készen
van, és fut a rendszer, hozzunk létre
egy 490 GB-os LVM partíciót a fenn-
maradó helyen.
Általánosan elfogadott jó tanács, hogy
használjunk JSF (IBM Journaling File

System) fájlrendszert azon a partíción,
ahol a felvett mûsorokat tároljuk.
Ez nyújtja a legjobb teljesítményt
nagy fájlok törlésekor – amire
a MythTV esetében gyakran sor kerül.
Ez azt jelenti, hogy biztosítanunk
kell a JSF belefordítását a kernelbe
(nem modulként használjuk). Ugyan-
ez érvényes az LVM támogatásra is.
A Gentoo Wiki oldal (lásd az online
források között) kiváló áttekintést
nyújt a kernel helyes beállításáról
a beépített Hauppauge távvezérlõ
kezeléséhez és a szükséges csomagok
telepítésérõl. Amint minden kész
és mûködik, készen állunk magának
a MythTV-nek a konfigurálására. Sze-
rencsére a telepítés egyszerûen abból
áll, hogy elindítjuk a mythsetup prog-
ramot, és egy sor varázsló segítségével
megadunk néhány beállítást, mint
például a kábeltévével, illetve a mû-
holdas rendszerrel kapcsolatos infor-
mációkat. A telepítés nem telik öt-tíz
percnél hosszabb idõbe.
A MythTV egyik érdekessége, hogy
mindent egy MySQL adatbázisban tá-
rol (kivéve magát a videót, természe-
tesen). Ez megkönnyíti az információ
importálását és kinyerését, valamint
trükköket is lehetõvé tesz. Például
egy csatorna frekvenciájának finom-

1. ábra A Hauppauge WinTV PVR-250 a legkedveltebb MythTV kártya analóg TV-hez
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hangolásához különbözõ
értékeket írhatunk a megfe-
lelõ adatbázistáblába, majd
a csatornákat távvezérlõvel
váltogatva megnézhetjük,
hogy javult-e a helyzet.
Természetesen az lenne
igazán nagyszerû, ha a gra-
fikus felületen trükközhet-
nénk a finomhangolással;
ezt talán valaki majd imple-
mentálja egy jövõbeli ki-
adáshoz. Ez azt is jelenti,
hogy lefuttathatunk egy
egyszerû lekérdezést,
és megnézhetjük, milyen
mûsorokat láttunk már
korábban, vagy akár írha-
tunk olyan szoftvert, ami
felhasználja a 2 hetes programajánló
adatait – ezt a MythTV automatikusan
letölti nekünk.
Ha mindez mûködik, képesnek
kell lennünk mûsorok felvételére,
és lejátszására a monitoron illetve
a hangfalakon (amit a hangkártyába
vagy az alaplap hangszóró kimene-
tére csatlakoztattunk). A Hauppauge

MediaMVP használatához a szerve-
ren engedélyeznünk kell az NFS-t
és exportálni a fájlrendszert
a videótartalommal együtt. Futtat-
nunk kell egy DHCP szervert és tftp

szervert is. Ehhez kiváló áttekintést
találunk a SourceForge oldalon
(lásd a Forrásokat).
A másik lehetõség a MythWeb tele-
pítése, ami egy Apache-alapú webes
kezelõfelületet biztosít, ahol megnéz-
hetjük a programfüzetet, az ütemezett
felvételeket és a már felvett mûsoro-

kat. A Gentoo-ban ez nagyon
egyszerû, mindössze annyit kell
begépelnünk, hogy emerge mythweb.
A MythTV egyik kiemelkedõ vonása
a reklámok automatikus átugrásának
képessége. Ezt egy jelölõnégyzettel
engedélyezhetjük a telepítõ varázs-
lóban. Ha bekapcsoltuk, a program
végeztével a felvett anyagokat sorban
átvizsgálja, és bejelöli a reklámokat.
Ez azt jelenti, hogy nem ugorhatjuk
át a reklámokat egy mûsor felvétele
alatt, vagy közvetlenül utána, de álta-
lában a mûsor végétõl számított 30
percen belül elkészülnek a jelzések.
Lejátszás közben ezután már bármi-
kor átléphetünk egy reklámblokkot
az elõreugrás gombbal. A reklámok
bejelölése nem tökéletes, de nagyon
közel áll ahhoz. A MythTV arra is al-
kalmas, hogy a felvett anyagot auto-
matikusan átkódolja a késõbbi DVD

íráshoz. Azt is beállíthatjuk,
hogy a felvétel elkészülte
után tetszõleges Linux prog-
ram fusson le a videófájlra.
Vajon a MythTV az igazi
megoldás? Ha egyszerûen
az a célunk, hogy a PVR-rel
összekapcsolt tévé mûsorát
felvegyük, valószínûleg
nem. A kábeles illetve mû-
holdas szolgáltatóktól besze-
rezhetõ DVR-ek olcsóbbak,
jobban illeszkednek a rend-
szerbe, és a telepítésük sem
tart egy napig (vagy tovább).
Ha mégis fontos, hogy
kézben tartsuk a teljes irá-
nyítást, a mûsort az egész
házban, egyetlen forrásból

elérhetõvé tegyük, és nem akarunk
évente 150 dollárt kiadni mûsoraján-
lókért, rugalmasság, konfigurálható-
ság és alakíthatóság tekintetében
a MythTV jelenti a legjobb megoldást.
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