
معرفی شبکه ماهواره ای

اگر با مشکالتی مانند عدم دسترسی به اینترنت، هزینه باال، اختالل در اثر فیلترینگ، قطع اینترنت یا سانسور روبرو هستید، با شبکه ماهواره ای توشه می توانید هر

روز چندین گیگابایت محتوا را با سرعت باال توسط گیرنده ماهواره خانگی دریافت و روی کامپیوتر، تبلت یا تلفن همراه استفاده کنید. با استفاده از این شبکه،

برنامه های متنوع، بدون سانسور و بدون فیلتر در دسترس شما خواهد بود و می توانید محتوا را به صورت آفالین در اختیار داشته باشید و آن را از طریق بخش

"شبکه محلی" با سایرین به اشتراک بگذارید.

آنچه از این شبکه دریافت خواهید کرد شامل محتوای برخی از وب سایت های منتخب، مطالب آموزشی با موضوع های متنوع مانند آشپزی، رقص، سالمت و

زیبایی، ورزش، خبرنامه، انواع فیلترشکن برای ویندوز، اندروید و IOS و بسیاری محتوای جذاب و کارآمد دیگر است که در قالب انواع فایل های صوتی، تصویری،

متن، نرم افزار و .... می باشند.

معرفی َبک َپک

این بخش دارای محتوای متنوعی می باشد که به آنها "فهرست َبک َپک ها" گفته می شود. این فهرست شامل برخی از وب سایت های منتخب (به صورت آفالین)،

انواع فیلتر شکن (برای ویندوز و موبایل)، جدول زمانبندی ارسال محتوا و.... می باشد که عالوه بر ضبط محتوا از ماهواره، می توانید از طریق اینترنت و بدون نیاز به

فیلتر شکن آنها را دریافت یا به روز رسانی کنید.

برای آشنایی بیشتر به صفحه "َبک َپک" مراجعه کنید.

(کانال توشه) مشخصات شبکه ماهواره ای

محتوای روزانه از طریق شبکه ماهواره ای توشه ارسال می گردد و برای دریافت آن باید مانند سایر شبکه های ماهواره ای، این شبکه را در لیست کانال های خود

داشته باشید. این شبکه بر روی ماهواره یاه ست (YahSat) قرار دارد و در ایران، افغانستان و دیگر کشورهای خاورمیانه قابل دسترسی است.

یاه ست (YahSat)نام ماهواره

11766فرکانس

27500سیمبل ریت

عمودیپوالریزاسیون

اگر در لیست کانال های شما شبکه توشه وجود ندارد، با استفاده از اطالعات باال می توانید از طریق منوی ریسیور (Receiver) در ماهواره یاه  ست (YahSat) جستجو

نموده و به لیست کانال های خود اضافه کنید.

معرفی اطالعات داخل شبکه

مانند سایر شبکه های ماهواره ای، وارد شبکه توشه شوید.

در گوشه سمت راست باالی صفحه اطالعاتی درحال نمایش می باشد که جزئیات آن به شرح زیر است.

تاریخ محتوای آماده شده برای ارسال.مثال: اگر تاریخ امروز 98/05/17 باشد و تاریخ توشه 98/05/16 باشد، یعنی محتوایی که در حال دریافت آن هستیدتاریخ توشه

از روز گذشته فعال شده و اگر شما روز گذشته محتوا را دریافت کرده اید، دیگر نیاز به دریافت آن ندارید زیرا محتوای جدیدی ارائه نشده است.

زمان مورد نیاز جهت دریافت (Download) محتوا.این زمان با توجه به حجم محتوا متغیر می باشد.مدت بسته



حجم تمام محتوایی که قرار است دریافت کنید.این حجم در روزهای مختلف متفاوت می باشد.حجم بسته

زمان شمار یک عدد در گردش است. برای اینکه یک بسته محتوا را کامل دریافت کنید، باید زمان شمار، یک دوره کامل طی کند.به این معنی کهزمان شمار

از هر عدد زمان شماری که ضبط را شروع کردید، تا همان عدد ضبط را ادامه دهید.

ضبط محتوا

فلش مموری (USB Disk) را به ریسیور (Receiver) متصل کنید.

دکمه Record که به روی آن یک دایره قرمز رنگ وجود دارد را بفشارید تا ضبط محتوا شروع شود.

پس از گذشت زمان الزم برای ضبط محتوا، دکمه Stop را از روی کنترل ماهواره فشار دهید، سپس فلش مموری را از ریسیور جدا کنید.

محتوای ضبط شده با یکی از پسوندهای TS, TS1, TS2, M2TS, TP0, TSV و در پوشه ای (Folder) با نام TooshehTV ذخیره می گردد که به صورت فشرده شده

می باشد. برای استفاده از فایل های داخل آن، به نرم افزار موبایل یا نرم افزار تحت ویندوز، بخش "استخراج از ماهواره" مراجعه کنید.

توجه

اگر ریسیور شما جایی برای اتصال USB ندارد، علت آن قدیمی بودن ریسیور است و امکان ضبط محتوا را ندارید.



نکته

برای ضبط محتوا بهتر است از فلش مموری استفاده کنید که حداقل 8 گیگابایت (8GB به باال) فضای خالی داشته باشد.

در زمان ضبط محتوا، اطالعات موجود در فلش مموری از بین نخواهد رفت و تنها کافیست به میزان الزم فضای خالی وجود داشته باشد.



نکته

برای ضبط محتوا نیازی به روشن بودن تلویزیون نیست و می توانید ضبط را شب ها، زمانی که از ریسیور و تلویزیون استفاده نمی کنید انجام دهید.

بیشتر ریسیورها دارای ضبط خودکارهستند که با تنظیم آن می توانید مراحل ضبط محتوا را در زمان مشخص به صورت خودکار انجام دهید. برای

این کار به منوی ریسیور خود مراجعه کنید.



توجه

(Receiver) در زمان ضبط محتوا تنها در بین کانال هایی می توانید حرکت کنید که فرکانس آنها با فرکانس کانال توشه یکسان باشد، در غیر اینصورت ریسیور

مانع تغ�ر کانال خواهد شد.



نکته

 جدا کنید. پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از لطمه خوردن به فلش مموری یا محتوای ضبط شده، آن را با روش ایمن 



دریافت و نصب نرم افزار

از طریق لینک های زیر، نسخه مورد نظر خود را دریافت کرده و نصب کنید.

دریافت نسخه اندروید دریافت نسخه ویندوز  

https://www.dropbox.com/s/ga2rc5npopepps2/TooshehSetup-4.msi?dl=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.toosheh.extractor


(Backpack) َبک َپک

به محتوای این بخش "فهرست َبک َپک ها" گفته می شود، این فهرست را می توانید از طریق ضبط محتوا از ماهواره به دست آورید و چنانچه به اینترنت متصل

باشید، می توانید بدون نیاز به فیلتر شکن، آنها را دریافت یا به روز رسانی کنید.

برای آشنایی بیشتر به بخش "َبک َپک" مراجعه کنید.

(Satellite) استخراج از ماهواره

در این بخش محتوای ضبط شده از طریق ماهواره را استخراج کنید تا فایل های داخل آن قابل استفاده باشند. پس از پایان عملیات، می توانید فهرست َبک َپک ها

را در بخش "َبک َپک" و فایل های استخراج شده را در بخش "فایل ها" مشاهده کنید. برای آشنایی بیشتر با امکانات و عملکرد این بخش، به صفحه "استخراج از

ماهواره" مراجعه کنید.

(Files) فایل ها

در این بخش می توانید فایل های استخراج شده را مشاهده یا حذف نما�د. برای آشنایی بیشتر با امکانات و عملکرد آن، به صفحه "فایل ها" مراجعه کنید.

(Local Network) شبکه محلی

برای اینکه نرم افزار توشه و محتوای ضبط شده را با اطرافیان خود به اشتراک بگذارید، می توانید از این بخش استفاده کنید. برای آشنایی بیشتر با امکانات و

عملکرد این بخش، به صفحه "شبکه محلی" مراجعه کنید.

(Setting) تنظیمات

برخی از تنظیمات پیش فرض نرم افزار را در این بخش می توانید تغ�ر دهید. پیشنهاد می شود قبل از شروع به استفاده به این بخش مراجعه و تنظیمات دلخواه

خود را انجام دهید. برای آشنایی بیشتر با امکانات و عملکرد این بخش، به صفحه "تنظیمات" مراجعه کنید.



(Backpack) بخش َبک َپک

این بخش دارای محتوای متنوعی می باشد که به آنها "فهرست َبک َپک ها" گفته می شود و شامل اطالعاتی مانند برخی از وب سایت های منتخب (به صورت آفالین)،

انواع فیلتر شکن (برای ویندوز و موبایل)، جدول زمانبندی ارسال محتوا و.... می باشد. فهرست َبک َپک ها را می توانید از طریق ضبط محتوا از ماهواره به دست آورید

و چنانچه به اینترنت متصل باشید، می توانید بدون نیاز به فیلتر شکن، آنها را دریافت یا به روز رسانی کنید.

ویندوز

اندروید

(Refresh) دکمه تازه سازی

این دکمه زمانی کاربرد دارد که به اینترنت متصل باشید، با انتخاب این دکمه آخرین وضعیت َبک َپک های موجود به روی سیستم شما با َبک َپک های موجود در

سرور مقایسه می شود و چنانچه محتوای جدیدی وجود داشته باشد، "دکمه دریافت" نمایش داده خواهد شد.



محتوا

فهرست َبک َپک های موجود روی دستگاه شما یا موجود در سرور توشه، در این بخش نمایش داده می شود. همچنین در صورت استخراج محتوای ضبط شده، َبک

َپک های دریافت شده در این بخش نمایش داده می شوند.

تاریخ و حجم (سمت راست)

تاریخ و حجم َبک َپکی است که به روی سیستم شما وجود دارد.

تاریخ و حجم (سمت چپ)

تاریخ و حجم َبک َپکی است که به روی سرور توشه قرار دارد و می توانید آن را دریافت کنید.

(Download) دکمه دریافت

دریافت آخرین به روز رسانی َبک َپک مورد نظر از سرور توشه.

(Delete) دکمه حذف

َبک َپک مورد نظر از روی دستگاه شما حذف می شود.

نکته

َبک َپک هایی که نام آنها به رنگ آبی می باشد، تنها در زمانی نمایش داده می شوند که دستگاه شما به اینترنت متصل باشد و تا به حال آن َبک َپک را

دریافت نکرده باشید. به همین دلیل دکمه "دریافت" آنها فعال و دکمه "حذف" آنها غیرفعال است.



نکته

"تاریخ و حجم سمت چپ" و "دکمه دریافت" فقط در زمانی نمایش داده می شوند که دستگاه شما به اینترنت متصل باشد.





(Satellite) بخش استخراج از ماهواره

در این بخش محتوای ضبط شده از طریق ماهواره که با یکی از پسوندهای TS, TS1, TS2, M2TS, TP0, TSV و به صورت فشرده می باشد را استخراج کنید تا

فایل های داخل آن قابل استفاده باشند. پس از پایان عملیات، می توانید فهرست َبک َپک ها را در بخش "َبک َپک" و فایل های استخراج شده را در بخش "فایل ها"

مشاهده کنید.

ویندوز

اندروید

آدرس فایل های ضبط شده (حافظه فلش)



در این قسمت آدرس محتوای ضبط شده برای استخراج نمایش داده شده است، اگر آدرس نمایش داده شده اشتباه است، با زدن دکمه "..." که در روبروی آن قرار

دارد، آدرس صحیح را مشخص کنید.

فایل های ضبط شده، پس از استخراج به صورت خودکار پاک شوند

با فعال کردن این گزینه، پس از انجام استخراج، محتوای ضبط شده از ماهواره، به صورت خودکار حذف خواهد شد.

ذخیره سازی (استخراج در...)

در این قسمت مسیر پیش فرض نرم افزار برای استخراج محتوای ضبط شده نمایش داده می شود. اگر مسیر پیش فرض برای شما مناسب نیست، می توانید با

کلیک به روی عالمت "..." مسیر دلخواه خود را مشخص کنید.

نکته

محتوای ضبط شده را می توانید از قبل در حافظه اصلی موبایل یا حافظه جانبی (SD Card یا همان فلش کارت) قرار دهید و همچنین می توانید فلش مموری

(USB Disk) را از طریق کابل OTG به موبایل خود متصل نما�د و آدرس فلش مموری را به برنامه بدهید.



نکته

اگر محتوای ضبط شده از ماهواره را در موبایل خود (حافظه اصلی یا حافظه جانبی) کپی کرده اید، بهتر است این گزینه را فعال کنید تا از اشغال حافظه موبایل

جلوگیری نما�د.



پیدا کردن فایل های ضبط شده به طور خودکار

با تیک زدن این گزینه، نرم افزار به صورت خودکار، فلش متصل شده به کامپیوتر را پیدا کرده و محتوای ضبط شده داخل آن را شناسایی می کند.



نکته

زمانی که برای اولین بار نرم افزار را باز می کنید، پیام زیر نمایش داده می شود و در اولین مرحله باید مشخص کنید که محتوای ضبط شده در چه

قسمتی از حافظه موبایل شما استخراج شود.

شما می توانید به دلخواه، حافظه اصلی موبایل یا حافظه جانبی (SD Card یا همان فلش کارت) را انتخاب کنید، اما پیشنهاد می شود اگر دارای حافظه

جانبی هستید، از آن استفاده کنید تا حافظه اصلی موبایل شما کمتر اشغال شود. این پیشنهاد به این علت است که ُپر شدن حافظه اصلی موجب

اختالل در عملکرد اندروید شده و همچنین بسیاری از نرم افزارها تنها از حافظه اصلی موبایل می توانند استفاده کنند، بنابراین بهتر است تا حافظه

اصلی موبایل را اشغال نکنیم.



ویندوز



اندروید

شروع استخراج

با زدن این دکمه، نرم افزار مانند تصاویر باال شروع به استخراج فایل ها می نماید.



ویندوز

اندروید

فرستادن گزارش

با زدن این دکمه می توانید گزارش (Report) مراحل استخراج را کپی کنید. این گزارش برای زمان هایی که با مشکل مواجه شوید مناسب می باشد و می توانید از

 ، مشکل خود را جویا شوید. طریق ارسال آن برای تیم پشتیبانی

بازگشت

با زدن این دکمه به صفحه قبل باز می گردید.

باز کردن پوشه خروجی

با زدن این دکمه، پوشه (Folder) فایل های استخراج شده در ویندوز باز خواهد شد.



file:///D:/Tooshe-User-Manual-NEW_Structure/Pages/Contact.html


نکته

برای مشاهده فایل های استخراج شده، عالوه بر مراجعه به بخش "فایل ها"، می توانید از طریق "File Manager" اندروید به مسیر استخراج فایل ها مراجعه

کنید.





(Files) بخش فایل ها

در بخش فایل ها می توانید محتوای استخراج شده را مشاهده و مدیریت کنید. این بخش بیشتر برای زمانی است که شما "شبکه محلی" را فعال کرده اید و دیگران

می توانند به نرم افزار توشه شما متصل شده و فایل های داخل آن را مشاهده کنند.

ویندوز

اندروید

(Folders) پوشه ها

با انتخاب هر کدام از پوشه ها، وارد آن شده و می توانید محتوای آن را مشاهده و مدیریت کنید.

(Delete) دکمه حذف



برای حذف هر کدام از پوشه ها و فایل های استخراج شده، می توانید از این دکمه استفاده کنید.

نکته

پیشنهاد می شود برای استفاده از فایل های استخراج شده، از طریق ویندوز (File Explorer) به پوشه فایل های استخراج شده در ویندوز مراجعه کنید. زیرا در

صورتی که از داخل برنامه به روی فایل ها کلیک کنید، از طریق مرورگر وب (Internet Explorer, Chrome, Firefox) باز خواهد شد و ممکن است نتوانید به

درستی از آنها استفاده کنید.



نکته

دسترسی به فایل های استخراج شده، از طریق "File Manager" اندروید امکان پذیر می باشد.





(Local Network) بخش شبکه محلی

برای اینکه نرم افزار توشه و محتوای ضبط شده را با اطرافیان خود به اشتراک بگذارید، می توانید از این بخش استفاده کنید. برای اشتراک گذاری الزم است همه

 متصل باشند. (WIFI) یا وای فای  دستگاه ها به یک شبکه

ویندوز

اندروید

به اشتراک گذاری فایل ها در شبکه محلی

دسترسی فقط خواندنی: در این حالت دیگران می توانند به نرم افزار توشه شما متصل شده و فایل های آن را مشاهده کنند اما هیچگونه تغ�ر، حذف یا به

روز رسانی برای آنها امکان پذیر نیست.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C


دسترسی کامل: در این حالت سایرین می توانند عالوه بر اتصال به نرم افزار توشه و مشاهده محتوای آن، اقدام به حذف یا به روز رسانی کنند یا تنظیمات آن

را تغ�ر دهند.

آدرس های این سرور در شبکه

برای اینکه دیگران بتوانند به نرم افزار توشه شما متصل شوند، الزم است تا این آدرس را در اختیار آنها قرار دهید و به آنها بگو�د که این آدرس را در مرورگر وب

(Internet Explorer, Chrome, FireFox) خود وارد نمایند و کاربرانی که می خواهند از طریق موبایل به توشه شما متصل شوند، عالوه بر وارد کردن آدرس به صورت

دستی، می توانند با اسکن بارکد (QR Code) زیر آن، این کار را انجام دهند.

توجه

زمانی که این بخش را از حالت "غیر فعال" خارج می کنید، پیامی از طرف ویندوز نمایش داده می شود، برای اینکه سایرین بتوانند به نرم افزار توشه

شما متصل شوند، الزم است تا گزینه "Allow" را انتخاب کنید تا اجازه گذر از Firewall ویندوز برای برنامه صادر شود.

اگر پیامی از طرف ویندوز نمایش داده نشد و سایرین قادر نبودند تا به نرم افزار توشه شما متصل شوند، از طریق مراحل زیر به صورت دستی اجازه

گذر از Firewall را صادر نما�د.

 Start Menu -> ControlPanel -> Windows Defender Firewall -> Allow an app or feature through Windows Defender

Firewall

پس از ورود به مسیر باال، نام "tooshehwin.exe" را پیدا کرده و هر سه گزینه روبروی آن را تیک بزنید.



نکته

Desktop, Laptop, Tablet,) افرادی که می خواهند از محتوای توشه شما استفاده نمایند نیازی به نصب نرم افزار توشه ندارند و از هرگونه دستگاهی

Mobile) که به شبکه یا وای فای (WIFI) مشترک با شما متصل باشد می تواننداستفاده نمایند.

کسانی که می خواهند از این آدرس استفاده نمایند، اگر به فیلتر شکن متصل باشند ممکن است با مشکل مواجه شوند.

به اشتراک گذاری فایل ها از پهنای باند اینترنت شما یا دیگران استفاده نمی کند و هیچگونه هزینه ای برای طرفین نخواهد داشت.





(Setting) بخش تنظیمات

برخی از تنظیمات پیش فرض نرم افزار را در این بخش می توانید تغ�ر دهید. پیشنهاد می شود قبل از شروع به استفاده به این بخش مراجعه و تنظیمات دلخواه

خود را انجام دهید.

ویندوز

اندروید

(Language) زبان



با استفاده از این گزینه می توانید زبان نرم افزار را تغ�ر دهید.

ذخیره سازی (استخراج در...)

آدرس نمایش داده شده در این بخش به عنوان آدرس پیش فرض برای استخراج محتوای ضبط شده از ماهواره در نظر گرفته می شود. اگر می خواهید این آدرس

را تغ�ر دهید، با کلیک به روی عالمت "..." پنجره ای باز می شود که از طریق آن می توانید آدرس دلخواه خود را تنظیم کنید.

استخراج خودکار

این بخش برای کسانی است که از کارت های DVB استفاده می کنند و به نرم افزار اجازه می دهند تا به صورت خودکار به پوشه محتوای ضبط شده مراجعه کند و

اقدام به استخراج محتوا نماید.



توشه سرویس یک طرفه دریافت محتوای دیجیتال از طریق ماهواره است. به این معنی که کاربران تنها می توانند محتوای ارسال شده از طریق

ماهواره را دریافت کنند. مزیت این سرویس نسبت به اینترنت ماهواره ای هزینه و راحتی استفاده از آن است. برای استفاده از اینترنت ماهواره ای

نیازی به تجهیزات مخصوص و گران قیمت به همراه هزینه اشتراک ماهیانه است که با استفاده از سرویس توشه نیازی به پرداخت هیچ کدام از

این هزینه ها نیست.

کانال توشه یک بستر انتقال داده است و به جای ارسال صوت و تصویر، اطالعات ارسال می کند که این داده ها را می توان از طریق نرم افزار توشه

استخراج کرد.

خیر. توشه یک سرویس ارسال اطالعات یک طرفه است و مانند دیگر شبکه های ماهواره ای، شما تنها محتوای ارسالی از ماهواره را دریافت

می کنید. نرم افزار توشه برای کار، نیازی به دریافت یا ارسال اطالعات به اینترنت ندارد.

کانال توشه هر کجا که تحت پوشش ماهواره یاه ست (YahSat) باشد در دسترس است. این مناطق شامل ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس،

افغانستان، پاکستان، جنوب ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق، شبه جزیره عربستان، بخشهایی از سوریه و اردن و ترکیه می شود.

شبکه توشه بر روی ماهواره یاه ست و در فرکانس زیر در دسترس است: 

فرکانس: ١١٧٦٦ عمودی 

سیمبل ریت: ٢٧٥٠٠

شبکه توشه نیز مانند تمام شبکه های ماهواره ای دیگر در برابر پارازیت مصون نیست. اما سامانه توشه به نحوی طراحی شده که با وجود پارازیت

نیز بتواند بیشتر بخشهای قابل استفاده از فایل را جمع آوری کند. اگر تنها بخش های کوچکی از فایل ها دریافت نشده باشند، توشه بخش های از

دست رفته را بازسازی می کند. اما اگر بخش های دانلود شده قابلیت اجرا نداشته باشند، توشه آنها را ذخیره کرده و زمانی که بخش های مورد

نظر کامل شوند، فایل را استخراج کرده و در اختیار کاربر قرار می دهد.

برای استفاده از شبکه توشه به امکانات زیر نیاز است:

1. ماهواره یاه  ست

2. ریسیور (یا کارت DVB) با امکان ضبط بر روی حافظه فلش با فرمت TS (تقریبًا تمامی ریسیورها امکان ضبط با فرمت TS بر روی حافظه فلش را

دارند)

3. حافظه فلش با بیش از 8 گیگابایت فضای خالی (8GB به باال)

4. سیستم عامل ویندوز (ویندوز ٧ یا جدیدتر برای نرم افزار تحت ویندوز) یا سیستم عامل اندروید 5.1 به باال (برای نرم افزار موبایل)

سوال های عمومی 

1- تفاوت توشه با اینترنت ماهواره ای در چیست؟

2- فرق توشه با دیگر شبکه های ماهواره ای در چیست؟

3- آیا برای استفاده از نرم افزار توشه به اینترنت نیاز است؟

4- مناطق تحت پوشش توشه کجاست؟

5- فرکانس شبکه توشه چیست؟

6- آیا پارازیت بر روی شبکه توشه تاثیر گذار است؟

7- برای استفاده از شبکه ماهواره ای توشه به چه امکاناتی نیاز دارم؟



تقریبًا تمامی ریسیورها امکان ضبط با فرمت TS بر روی حافظه فلش را دارند و داشتن این امکان برای دریافت محتوای توشه کافی است.

بله، تقریبًا تمامی ریسیورها امکان ضبط با فرمت TS بر روی حافظه فلش را دارند و داشتن این امکان برای دریافت محتوای توشه کافی است.

اما برخی از ریسیورها مانند ریسیورهای شرکت iClass اطالعات را به درستی بر روی حافظه فلش ذخیره نمی کنند که در اغلب موارد به دلیل به

روز نبودن firmware ریسیور است.

بله برای ضبط نیازی نیست تلویزیون را روشن بگذارید.

تاریخ توشه: تاریخ بسته در حال ارسال 

مدت بسته: مدت زمان الزم برای دریافت کل محتوای روز 

حجم بسته: حجم بسته در حال ارسال به گیگابایت 

زمان شمار: یک شمارنده در گردش است که به شما کمک می کند تا نقطه آغاز و پایان ضبط را مشخص کنید. برای دریافت کل محتوای روز

کافیست از هر عددی که شروع کرده اید، تا همان عدد ضبط برنامه را ادامه دهید.

برای استفاده از نرم افزار توشه در تلفن همراه نیاز است که سیستم عامل اندروید 5.1 به باال باشد.

شرکت مایکروسافت پشتیبانی از ویندوز XP را متوقف کرده است و به همین دلیل بسیاری از نرم افزارهای جدید بر روی این سیستم عامل کار

نمی کنند. در حال حاضر شاید به بهترین راه، مهاجرت به یک ویندوز جدیدتر باشد.

هر زمان که نسخه جدیدی از نرم افزار توشه آماده باشد، ابتدا از طریق ماهواره ارسال می شود و نرم افزار توشه، به طور خودکار آن را شناسایی کرده

و به کاربر اطالع می دهد. در عین حال همیشه می توانید آخرین نسخه از نرم افزار توشه را از طریق لینک های زیر دریافت کنید.

دریافت نسخه اندروید دریافت نسخه ویندوز 

بله می توانید کانال را عوض نما�د اما تنها کانال هایی که فرکانس یکسانی با شبکه توشه دارند، درواقع ریسیور در زمان ضبط به صورت خودکار به

شما اجازه نمی دهد از فرکانس در حال ضبط خارج شوید و در بیشتر ریسیورها حتی سایر کانال هایی که فرکانس مشابه با فرکانس در حال ضبط

ندارند، نمایش داده نمی شوند.

8- با چه نوع ریسیورهایی می توانم دانلود کنم؟

9- آیا همه ریسیورهای با قابلیت ضبط، با توشه سازگار هستند؟

10- آیا با تلویزیون خاموش هم می توان ضبط را انجام داد یا خیر؟

11- اعداد کنار تصویر تلویزیون به چه معنایی هستند؟

12- آیا می توانم از توشه بر روی تلفن همراه استفاده کنم؟

سوال های فنی 

1- چرا نمی توان نرم افزار توشه را بر روی ویندوز XP نصب کرد؟

2- چطور نرم افزار توشه را به روزرسانی کنم؟



3- آیا در زمان ضبط از توشه میتوانم کانال ماهواره را عوض کنم؟

https://www.dropbox.com/s/ga2rc5npopepps2/TooshehSetup-4.msi?dl=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.toosheh.extractor


بله، به منوی ریسیور خود مراجعه کرده و تنظیمات زمان بندی ضبط را پیدا نما�د، در این بخش می توانید زمان هایی که مورد نظر دارید را تنظیم

نما�د تا ریسیور به صورت خودکار اقدام به ضبط نماید، فقط توجه داشته باشید که فلش مموری خود را به ریسیور متصل نما�د.

محتوای شبکه توشه را میتوان هم از طریق کارت DVB دریافت کرد و هم از طریق ریسیور. کافیست آن را از شبکه توشه با فرمت TS ضبط کرده و

فایلهای دریافت شده را با نرم افزارتوشه استخراج کنید.

این مشکل مربوط به ریسیور است و بهترین راه برای بررسی این مشکل، مراجعه به دفترچه راهنمای ریسیور می باشد. با این حال در بسیاری از

موارد با به روز رسانی firmware ریسیور مشکل برطرف می شود.

تقریبا تمامی ریسیورها قابلیت ضبط با فرمت TS یا فرمت های مشابه با آن را دارند اما ممکن است تنظیم خاصی در ریسیور شما مورد نیاز باشد

و برای دریافت محتوای شبکه توشه، حتما باید آن را از طریق ریسیور و به صورت مستقیم با فرمت TS ضبط کنید و امکان استفاده از فرمت

MPG فراهم نیست.

اگر اطمینان دارید که ضبط محتوا با فرمت TS انجام شده است و همچنین در زمان استخراج در نرم افزار توشه، آدرس فایل TS به صورت صحیح

وارد کرده اید، فایل گزارش (Log) را برای تیم پشتیبانی ارسال کنید تا بررسی شود.

خیر. برای دریافت محتوای توشه حتما باید از شبکه توشه با فرمت TS ضبط کنید.

نیمه کاره رها شدن استخراج ممکن است دالیل متعددی داشته باشد، از جمله درست انتخاب نشدن مسیر ذخیره سازی فایل ها و یا آسیب

دیدگی بخشی از فایل های دریافتی. در صورت مشاهده این پیام، لطفا فایل الگ نرم افزار که در پوشه مقصد (ذخیره کن در …)  ساخته می شود را

برای ما به نشانی support@toosheh.org ارسال کنید. 

به پیامگیر ما در تلگرام و یا شماره واتس اپ ما نیز می توانید پیام دهید.

این پیغام خطا زمانی ظاهر می شود که یا فایل های موجود در حافظه فلش آسیب دیده باشند و یا خود حافظه فلش قابل خواندن نباشد. برای

رفع این مشکل حافظه فلش خود را Full Format کرده و مجددا مراحل نصب را ادامه دهید. 

نکته: برخی از ریسیورهای تولیدی شرکت iClass مانند مدل های ۹۵۹۵، ۹۶۹۶، ۹۷۹۷ اطالعات را به درستی بر روی حافظه فلش ذخیره نمی کنند

که در اغلب موارد به دلیل به روز نبودن فریم ویر ریسیور است.

4- آیا می توان عمل ضبط را به صورت خودکار در زمان های مشخص انجام داد؟

5- آیا با استفاده از کارت DVB هم میتوان از کانال توشه محتوا دریافت کرد؟

6- محتوای توشه روی فلشم ضبط نشده، چه کار کنم؟

7- ریسیورم تنها از فرمت MPG پشتیبانی می کند و نمی توانم با فرمت TS ضبط کنم.

8- کامپیوترم محتوا را با فرمتی که ضبط شده است نمی خواند. چه کار کنم؟

9- آیا می توان فرمت MPG را توسط کانورتور به TS تبدیل کرد؟

10- وقتی می خواهم فایلی را استخراج کنم، توشه اخطار می دهد که «استخراج نیمه کاره رها شد». چه کار باید انجام دهم؟

11- در زمان استخراج نرم افزار پیغام می دهد «تعدادی از فایل ها، به درستی ذخیره نشده و قابل خواندن نیستند».

12- فایل های استخراج شده با پسوند !li. هستند. مشکل چیست؟



نرم افزار دسکتاپ توشه ابتدا فایل ها را با پسوند !li. استخراج می کند. اگر تمام بخش های فایل دریافتی کامل باشند، پسوند !li. حذف شده و فایل

قابل خواندن می شود. اگر پس از پایان استخراج کامل محتوا از طریق نرم افزار، همچنان فایلی با این پسوند مشاهده می کنید به این معناست که

بخش هایی از فایل کامل نشده اند. در این حالت اگر حافظه فلش خود را مجددا به ریسیور متصل کرده و ضبط کنید، تمامی بخش های فایل،

دانلود شده و پس از استخراج آنها، نرم افزار توشه بخش های کامل نشده را شناسایی کرده و آنها را در فایل نهایی کامل می کند و این پروسه تا

زمان کامل شدن کل فایل ادامه می یابد. اما در بسیاری از موارد اگر پسوند !li. را از انتهای نام فایل های تصویری و صوتی حذف کنید، فایل

همچنان قابل نمایش خواهد بود.

اغلب گیرنده های ماهواره ای امکان ضبط اطالعات با فرمت های M2TS ، TSV ، TS و یا TP0 را دارند و احتماال گیرنده شما بر روی ضبط با فرمت

DVR بروید. در این بخش، منوی USB تنظیم شده است. برای تغ�ر این تنظیمات به منو ریسیور مراجعه کرده و به بخش تنظیمات MPG

TS ، TSV، (نوع ضبط) ، یکی از فرمت های Record Type (مدیریت ضبط دیجیتال تصاویر ویدئویی) را باز کرده و زیر بخش Management

M2TS و یا TP0 را انتخاب کنید.

حجم بسته ارسالی در هر روز در باال سمت راست صفحه تلویزیون و با عنوان «حجم بسته» نمایش داده شده است.

تقریبا هر روز فایل های جدید ارسال می شود و ممکن است در برخی مواقع بعضی از فایل های روزهای قبل نیز تکرار شوند.

در حال حاضر، توشه، فایل های متنوعی از منابع مختلف دریافت و بر روی ماهواره منتشر می کند که از آن جمله می توان به برنامه های آموزشی،

پادکست، سرگرمی، موزیک ویدٔیو و… اشاره کرد. بیش تر تمرکز ما در حال حاضر بر روی فایل هایی با حجم باالست که عموما دسترسی به آن ها به

دلیل سرعت پا�ن اینترنت و یا فیلترینگ برای کاربران ایرانی، محدود است. برای دریافت اطالعات بیشتر درباره محتوای هر روز، به صفحه های

توشه در شبکه های اجتماعی (تلگرام، فیسبوک ، اینستاگرام و تو�تر) مراجعه کنید.

در حال حاضر می توانید محتوای در حال ارسال را بر روی صفحه نمایش تلویزیون مشاهده کنید، اما امکان انتخاب از بین آن ها وجود ندارد.

بله، می توانید پیشنهادهای خود را ازطریق صفحه تماس با ما در وب سایت توشه و یا ایمیل support@toosheh.org به ما اطالع دهید. تیم

محتوای توشه تمام تالش خود را خواهد کرد که فایل های مورد نظر را به دستتان برساند. 

به پیامگیر ما در تلگرام و یا شماره واتس اپ ما نیز می توانید پیام دهید.

13- گیرنده ماهواره ای من، تنها تصاویر پخش شده از شبکه ماهواره ای توشه را ضبط کرده است و زمانی که سعی می کنم از طریق نرم افزار توشه

اطالعات ضبط شده را بازیابی کنم، هیچ فایلی بازیابی نمی شود/هیچ فایل M2TS ، TSV ، TS و یا TP0 بر روی حافظه فلش وجود ندارد.


سوال های مربوط به محتوا 

1- حجم فایلهای ارسالی چقدر است؟

2- آیا هر روز فایل های جدیدی ارسال می کنید؟

3- انتخاب و ارسال فایلها به چه صورت انجام می شود؟

4- آیا می توانم نوع فایل های دانلود شده را انتخاب کنم؟

5- آیا می توانم فایل های مورد نظر خود را درخواست کنم؟

6- چرا اخبار، PDF و فایلهای کوچک می فرستید در صورتی که همه میتوانند به سادگی آنها را از اینترنت دانلود کنند؟



هدف توشه، فراهم کردن امکان دسترسی ساده و آزاد به اطالعات است و شماری از کاربران به خصوص در مناطق محروم، دسترسی مناسب یا

هیچگونه دسترسی به اینترنت ندارند و ما بخشی از محتوا را برای این کاربران تهیه می کنیم.

مدت زمان الزم برای دریافت بسته، هر روز متفاوت بوده و به حجم فایل های ارسالی در روز بستگی دارد. این مدت زمان را می توانید بر روی

صفحه تلویزیون با عنوان «مدت بسته» مشاهده کنید. 

الزم به ذکر است که این زمان، حداقل زمان مورد نیاز برای دریافت کل بسته یک روز است و اگر بیشتر از آن ضبط کنید، فایل بیشتری دریافت

نمی کنید، بلکه احتمال دریافت فایل های سالم (در صورت وجود نویز یا پارازیت ) بیشتر خواهد شد. 

مثال اگر “مدت بسته” 140 نوشته شده است، با ضبط 140 دقیقه یا 300 دقیقه، کل فایل ها را دریافت خواهید کرد. اما با ضبط 300 دقیقه، احتمال

دریافت فایل های ناقص کمترخواهد شد.

هر روز بین ساعت 10 تا 12 صبح محتوای جدید بر روی شبکه توشه قرار می گیرد.

mp4 برای ارسال فایل های توشه از فرمت فشرده موجود برای هر نوع فایل استفاده می شود. به طور مثال فایل های صوتی – تصویری با فرمت

که یک فرمت فشرده شده است ارسال می شوند. به همین دلیل فشرده سازی مجدد فایل ها تغ�ر محسوسی در سایز نهایی اطالعات دریافتی

ایجاد نمی کند.

7- چه مدت برای ضبط برنامه های توشه نیاز دارم؟

8- فایل های جدید چه زمانی بر روی شبکه توشه قرار می گیرند؟

9- چرا فایل های ارسالی را فشرده سازی نمی کنید؟



مشاهده سایت
www.Toosheh.org

نمایش سایت

ایمیل پشتیبانی
Support@Toosheh.org

ارسال ایمیل

پیام گیر صوتی و صندوق دریافت پیامک
 +1-863-866-7434

شماره گیری

تماس با پشتیبانی در واتساپ
 +1-863-866-7434

ارسال پیام

تماس با پشتیبانی در تلگرام
 @TooshehShoma

ارسال پیام

کانال توشه در تلگرام
 @TooshehApp

ورود به کانال

فیس بوک
 facebook.com/TooshehApp

مشاهده

تو�تر
twitter.com/TooshehApp

مشاهده

اینستاگرام
instagram.com/TooshehApp

مشاهده

http://www.toosheh.org/
mailto:support@toosheh.org
tel:+18638667434
https://wa.me/0018638667434
https://t.me/@TooshehShoma
https://t.me/@TooshehApp
https://facebook.com/tooshehapp
https://twitter.com/tooshehapp
https://instagram.com/tooshehapp

