
DCM DVB-oplossing voor probleemoplossing
met simulcrypt descramble 
  

Inhoud

Inleiding
Achtergrondinformatie
Instellingen
Geef de transportstromen of de service door
CAM Query I/E
Type CA-lijstbeheer
Beginwaarden op CAM-fout
Problemen oplossen
Verifiëren
Logs ophalen voor probleemoplossing
Benodigd informatie
De loggen verzamelen

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u digitale video Broadcasting (DVB) kunt oplossen door de
ontcramble van Cisco Digital Content Manager (DCM) te simuleren.

Achtergrondinformatie

Cisco DCM met de Dense ontvangerdemodulator (DRD)-kaart heeft de mogelijkheid om Base
Interoperable Scramble System (BISS)-scramling en DVB-simulcrypt scrambling te descramble.
Cisco DCM is de host die de vereiste tabellen, transportstromen (TS) of services, een "Entitlement
Control Message" (ECM) en een "Entitlement Management Message" (EMM) naar de Conditional
Access Module (CAM) stuurt. Een extra Cisco DCM is de GUI om het decoderen van een service
of een elementaire stroom te starten en te stoppen.

Instellingen

Geef de transportstromen of de service door

Een belangrijk besluit om al dan niet de TS of de dienst aan de CAM over te dragen is.
Aanbevolen wordt om de TS te passeren. Maar als je diensten van verschillende transponders wil
combineren, moet je misschien de service doorgeven aan de CAM.



Wat is het verschil?

Geef TS over aan CAM: Het complete TS wordt doorgegeven, wat betekent dat alle tabellen,
elementaire stromen, EMM en ECM - componenten aan het CAM worden geleverd.

Een service naar CAM doorgeven: De DCM passeert een aantal tabellen en filters van het ECM
uit de TS die nodig zijn om de service te ontscrampen. EMM moet handmatig worden
doorgegeven aan de CAM.

Aanbeveling: Geef de TS door.

CAM Query I/E

Cisco DCM en CAM communiceren met elkaar door middel van vragen. In sommige gevallen kan
er een probleem zijn met deze mededeling (vertraagde antwoorden, geen antwoorden) dat leidt tot
tekortkomingen in de walvisvaart of tot het niet initialiseren van CAM's. Vragen zijn nuttig om te
vereisen wanneer u aan een settopbox werkt.

Cisco DCM biedt de mogelijkheid om de query uit te schakelen. U verwezenlijkt dit als u de
Conditional Access (CA) Program Map Table (PMT) Query op de CAM-configuratiescherm
verwijdert.

Type CA-lijstbeheer

De CA lijst Management type instelling wordt gebruikt om de manier te configureren waarop
CA_PMT naar CAM wordt verstuurd.

Update All biedt een volledige lijst van de services die moeten worden gedecodeerd aan de CAM.

Voeg/verwijder alleen de informatie toe voor de service die moet worden



geactiveerd/gedeactiveerd.

Aanbeveling: Toevoegen/verwijderen omdat als u een volledige lijst wilt verzenden, dit de CAM
ook kan veroorzaken om reeds ontcramde services opnieuw te starten en glitches te veroorzaken.
Aangezien CAM een CA_list nodig heeft, zou u deze instellingen moeten verifiëren voordat u de
CAM gebruikt.

Beginwaarden op CAM-fout

Het is mogelijk om de CAM door de DCM te resetten wanneer er een defect aan de ontscrambler
optreedt. Dit kan worden gedaan door de Reset op FALEN in te schakelen.

Om te controleren of het decoderen van Cisco DCM slaagt, controleert het de MPEG-header en
controleert de Packetized Elementary Stream (PES) kop na het decoderen. De vervormende bits
in de TS-pakketten worden afgevinkt. Voor video- en audio-pakketidentificatoren (PID’s)
controleert de DCM of er een geldige PHP-header is gevonden. 

Deze status (MPEG-vlaggen en PoE-header) wordt elke seconde gecontroleerd. Wanneer er zes
opeenvolgende fouten zijn gemaakt, wordt dit beschouwd als een ontwrichtende fout. Wanneer de
DCM een ontwrichtende mislukking detecteert, verstuurt het de CA PMT voor die service naar de
CAM om te proberen van die mislukking te herstellen. 

Als dat terugvorderingsmechanisme niet werkt en de DCM een ontcrammelingsfout detecteert
voor alle diensten op de CAM, wordt het beschouwd als een CAM-storing. Wanneer de CAM is
ingesteld om automatisch te herstellen in het geval van fouten (DCM-instelling), dan stelt de DCM
de CAM opnieuw in.

Problemen oplossen

Verifiëren

Deze items kunnen handig zijn om te controleren of u problemen hebt met de kreukherkenning.

Is de CAM een DVB-simulcrypt CAM?

Opmerking: Gemeenschappelijke interface + ( CI+ ) modules worden niet ondersteund door
professionele ontvangers.

●

Wat zijn de grenzen van de CAM die u gebruikt?

Elke CAM heeft een limiet op de hoeveelheid ECM, elementaire stromen en diensten die deze
kan ontcrammen. De meeste fabrikanten hebben consumentenCAM's en professionele
CAM's.

●

Welke CAM adviseert en aanbiedt de provider?

Neem contact op met de aanbieder om de officiële en gecontroleerde CAM te ontvangen.

●



Welke versie van firmware/software voert uw CAM uit en wat is de nieuwste CAM versie?

Als u uw versie niet kunt ontdekken, kunt u contact opnemen met Cisco-ondersteuning om u
te helpen deze informatie te vinden. De Cisco DCM Man Machine Interface (MMI) kan worden
gebruikt om de versies van de CAM te herstellen (als de CAM deze informatie verschaft).

●

Is het CA-systeem-ID gelijk aan de CA-systeem-ID die wordt gebruikt om de
diensten/elementaire PID’s te kunnen scrammen?

Vergelijk de CA-systeem-ID van de ECM’s met de CA-systeem-ID die in de CAM GUI is
vermeld.

●

Logs ophalen voor probleemoplossing

Mocht u problemen moeten oplossen en oplossen van problemen, is het noodzakelijk om CI toe te
laten en de vereiste informatie te verzamelen.

Benodigd informatie

CA-systeem-id●

CAM-fabrikant●

Dienstverlener●

CAM-versies●

Kaartgegevens●

Hoeveelheid services/elementaire stromen die u ontcrammelt●

I/O-kaart met CAM●

CAM-sleufnummer●

Service-ID van defecte dienst●

Elementaire PID's van falende diensten●

Tijdstip van mislukking●

Cisco DCM-logs●

De loggen verzamelen

Herstart de CAM. U kunt de CAM opnieuw starten op de CAM-configuratiepagina of met een
herhaling van de CAM-module.

1.

Voordat de fout wordt aangetroffen, moet u het CI debug op de I/O kaart inschakelen die de
CAM bevat die mislukt.

Navigeren in Help > Traces:

2.



   

Schakel het bug in en selecteer Klein de vervolgkeuzelijst.

Verzamel de logbestanden als het probleem zich voordoet. De logbestanden ophalen bij
Cisco DCM.

Opmerking: Wanneer de kwestie nog actief is, omvat de loggen die XML gegevens
omvatten.

3.

Probeer het decoderen te herstellen:

Stoppen en opnieuw ontcrammen.Zet de CAM terug met de GUI.Voer een handmatige reset
van de CAM uit.

4.

dienen een serviceverzoek in en dienen de logbestanden en informatie in.5.
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