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Yazılım

Etkinleştirme
kodu SatcoDX yazılımını buradan indirebilirsiniz:

www.TELE-satellite.com/cd/0704/tur

SatcoDX yazılımını bilgisayarınızda kul-
lanmak için adım adım kurma talimatları:

1. Yazılımın 3.10 sürümünü yukarıda belirtilen 
İnternet adresinden indiriniz. 
Not: Eğer zaten 3.10 sürümünü bilgisayarı-
nıza kurmuş iseniz, tekrar kurmanıza gerek 
yoktur. Kurulu yazılımın sürümünü ise, menü-

deki YARDIM 
(HELP) 
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seçip, orada 
HAKKINDA 

(ABOUT)  seçeneğini tıklayarak kontrol edebi-
lirsiniz. Üçüncü satırda bilgisayarınıza kurulu 
sürümün numarası yazılı olacaktır. 

2. Yazılımın ana menüsündeki LICENSE 
(LİSANS) seçeneğine tıklayıp oradan REGIST-
RATION (LİSANS KODU) seçeneğini tıklayarak, 
etkinleştirme kodunu öngörülen yere giriniz. 
Etkinleştirme kodunu girdikten sonra, VALİ-
DATE KEY (KODU ONAYLA) düğmesine basıp 

menüden çıkınız. Bundan sonra, ne zaman 
isterseniz, en son uydu transpondör verilerini 
İnternet’ten indirebilirsiniz, bilgisayarınızın 
İnternet’e bağlı olması ve gereken FTP portla-
rının açık olması koşuluyla. 

Not: SatcoDX yazılımı, etkinleştirme kodu 
olmadan, ya da girilen kodun geçerliliği bittik-
ten sonra da çalışır. Ancak bu durumda trans-
pondör veri tabanı güncellenemez ve kayıtlı 
veriler en son güncelleme yapıldığı ya da 
yazılımın oluşturulduğu zamana ait olacaktır. 
Genel olarak her SatcoDX yazılımı oluşturul-
duğu tarihte geçerli olan transpondör verilerini 
veri tabanında bulundurur. 
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2007, HDTV yılı olacak. TELE-satellite’in 
bu sayısında mükemmel bir HDTV uydu 
alıcısının test raporunu okuyacak, yanı sıra 
dahili “ölçekleyici”si olan bir diğer uydu 
alıcısıyla tanışacaksınız. Dergimizin bu 
sayısında tabii ki bu yeni kavramın anlamını 
da öğreneceksiniz. Ölçekleyici mekanizması, 
SD (standart tanımlı) uydu yayını sinyalini 
alarak büyüleyici bir şekilde HD (yüksek 
tanımlı) bir görüntüye dönüştürüyor. 

Öyleyse artık DVB-S2 yayınlarına da 
ihtiyacımız yok? HDTV artık uydu alıcısı 
tarafından oluşturulduğunda göre buna 
neden ihtiyaç duyalım ki? Bu soruya evet 
ve hayır diye cevap verebiliriz. Evet, çünkü 
çoğu kişi ölçekleyicinin görüntü kalitesinden 
öylesine etkileniyor ki gerçek bir HDTV 
görüntüyle ölçekleyicinin oluşturduğu sahte 
görüntü arasındaki farkı anlayamıyor bile. 

Ve aynı zamanda hayır, çünkü orada 
olmayan piksellerin elektronik olarak 
eklenmesi (ölçekleyicinin yaptığı şey tam 
olarak bu), gerçek görüntünün yerini asla 
tutamaz. 

Peki öyleyse, şimdi hangisini tercih 
etmeliyiz? Eğer her ikisi de şu veya bu 
şekilde aynı sonucu veriyorsa, hangisini 
seçmekle doğru yapmış olacağız? İşte 
problemin başladığı yer burası; çünkü seçim 
yelpazesi sürekli genişlerken bir yandan da 
elektronik aletler ve bunların farklı özellikleri 
neredeyse sonsuzca çoğalıyor. 

Hatta yeni bir meslek türü de ortaya 

çıkmaya başladı: Medya rehberliği. Kafanız 
iyice karıştığında bunlara gidip yardım 
alabiliyorsunuz. Size hangi cihazları 
almanız gerektiği konusunda yardımcı 
oluyorlar. Örneğin yukarıda bahsettiğimiz 
durumda size hemen bir HDTV uydu alıcısı 
mı almanız gerektiği ya da kişisel olarak 
ölçekleyicinin sizin için daha mı uygun 
olduğunu söylüyorlar. Eğer zaten bir HDTV 
alıcınız varsa, ama genellikle SDTV kanalları 
seyrediyorsanız, sadece ölçekleyicili bir 
uydu alıcısı sizin için uygun olacaktır. Ancak, 
HDTV kanalları izlemek için teknik altyapıyı 
tamamladıysanız HDTV bir uydu alıcısı sizin 
için doğru seçim olabilir. 

TELE-satellite dergisi bizzat sizi bir medya 
rehberi haline getirmeye çalışıyor. Bunun 
için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiyi TELE-
satellite sayfalarında bulabilirsiniz. Bazen 
bizim dergi sayfalarında ulaştığımızdan 
farklı sonuçlara da ulaşabilirsiniz doğal 
olarak. Nihayetinde, uydu yayıncılığında 
mutlak gerçek diye bir şey de yok. 

Medya rehberiniz, Alexander Wiese

PS.: Bu ayki favori radyo istasyonum 
'Rulet Radio' (11.013, H, A-PID 569, 
HOTBIRD 13 Doğu). Balkan ülkelerinden 
kesintisiz pop müzik çalıyor. Saat başında 
hep aynı reklamları yayınlıyor ve genellikle 
“gerçek DX kalitesinde” yayın yapıyor. 
Genellikle; çünkü sinyalin bir AM radyo 
istasyonundan alındığı aşikar. 
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Problem
Bir uydu çiftine odaklanmak istediğinizde 

tuhaf bir durumla karşılaşırsınız, özellikle 
Astra1/Hotbird kombinasyonunda bu durum 
sık yaşanır. Bir monobloğu bir antene takıp 
Astra1’e çevirdiğinizde Hotbird uydusunun 
sinyal kuvveti ya çok zayıftır ya da hiç yoktur. 
Anteni Hotbird’e çevirdiğinizde bu kez de 
Astra1 için aynı şeyle karşılaşırsınız. 

Bu işin genel kuralı merkezdeki LNB’yi zayıf 
uyduya göre ayarlamaktır. Bazen işe yarar, 
ama yaptığı sadece şu veya bu şekilde prob-
lemin üstünü örtmekten ibarettir. Ve eğer 
Avrupa’nın dış kenarlarına yakın bir yerlerde 
yaşıyorsanız, asıl sorunu görmez ve proble-
min bulunduğunuz yerin coğrafi konumundan 
kaynaklandığını  düşünürsünüz. 

Gerçek sebep
Artık anlaşıldığına göre, hatanın kaynağı 

monoblok tasarımında dünyanın fiziksel 
karakteristiklerinin dikkate alınmamasıdır. 
Monoblokların LNB ofset açısı 6°’dir; ama 
bu oran hatalıdır; çünkü iki uydu arasındaki 
açı yerden bakıldığında bu değerden daha 
büyüktür. 

Tam olarak bu nasıl açıklanabilir?  Uydu 
kemeri yerin odak merkezinden ölçülür. 
Uydular Yer merkezinden 42156 km yüksek-
likte (yükseklik artı Yerin yarıçapı) yörüngede 
dönerler.  Kutuplar hariç yeryüzündeki her 
yer uydulara bu mesafeden daha yakındır. 
Yani uydular bulunduğunuz yerden bakıldı-
ğında birbirlerinden 6°’den daha fazla mesa-
fededirler. 

Monoblok LNB 

Monoblok birbirinden genellikle 6° açılı iki LNB’den meydana gelir. Bu 
nedenle, Astra1 ve Hotbird ya da Astra 3A ve Astra2/Hotbird gibi aralarındaki 
mesafe 6° olan iki uyduyu sorunsuzca aynı anda izleyebileceğinizi düşünür-
sünüz. Ama uygulamaya geldiğinde işler o kadar kolay olmayabilir. Bu yazıda 
bunun nedenini açıklayacağız ve hassas anten ayarı ile aynı anda iki uydunun 
izlenmesinin mümkün olup olamayacağını tartışacağız. 

Monoblok LNB ile 
yayın alma problemleri
Heinz Koppitz

Ektavatorda uydulara 6366 km (yerin 
yarıçapı) daha yakınsınızdır ve sonuç olarak 
bu da bir derecelik bir fark anlamına gelir. 
Orta enlemlerde bu açı farkı ortalama 0.8° 
ile hala önemli bir miktardadır. Birbirlerinden 
yörünge hesabıyla 6° mesafedeki uydular 
(örneğin Astra3A ve Eurobird) yerden bakıl-
dığında aslında  6.8° mesafede bulunurlar.

Aralık mesafesindeki bu genişlemenin bazı 
sonuçları vardır. Anten ilk uyduya mükemmel 
bir şekilde ayarladığınızda ikinci uydunun aya-
rında 1° civarında bir sapma meydana gelir. 
Işın genişliği 1° olan bir uydu en iyi alındı-
ğında bile ancak zayıf bir sinyal verir. Hele bir 
de ilk uydunun ayarında yanlış yönde (ikinci 
uydudan uzaklaşması anlamında) 0.3°’lük bir 
sapma olduğunu varsayarsak durum iyice 

Monoblok LNB



11www.TELE-satellite.com   —   TELE-satellite International

Gördüğünüz gibi ofset açısı Yer merkezinden alındığında daha büyük olmaktadır.

içinden çıkılmaz bir hale gelir. Birinci uydunun 
alınmasında bu pek bir problem yaratmaz; 
ama ikinci uyduda 1.3 derecelik bir sapmaya 
yol açacağı için bu uydudan hiç sinyal alınma-
masına neden olabilir. 

Bir Çözüm Önerisi
Her iki uyduyu da aynı anda izleyebilme-

nin tek mümkün yolu her iki uyduyu da mak-
simum olmayacakları bir noktada dengeye 
getirmek olabilir. 

Örnek olarak, Astra1/Hotbird ikilisini ele 
alalım. Bu iki uyduda yörüngedeki aralıkları 
normalden büyük 6.2° olduğu için, bu işlem 
daha da kritik bir hal alır. Bulunduğunuz coğ-
rafi konuma göre pratik olarak 7° civarında 
bir mesafeye kadar artabilir. 

1. LNB’yi Hotbird uydusuna (13° doğu) 
maksimum sinyal alacak şekilde ayarlayın. 

2. Anteni Astra1 uydusuna (doğuya) çevi-
rin. Eliniz o kadar hassas olmalı ki Hotbird 
sinyalinde bir oynama olmamalı. 

3. Astra1 LNB’sini Astra1 (19.2° doğu) 
uydusuna göre ayarlayın.

4. Anteni her iki uydu da birbirine eşit dere-
cede sinyal verme noktasına gelinceye kadar 
ayarlayın. 

Özet olarak
Monobloklar bir uydu çifti söz konusu 

olduğunda en iyi sinyal değerlerini almak 

için uygun değildir. Burada bahsettiğimiz 

ayarlama işlemi de ancak başka bir seçenek 

olmadığı koşullarda anlamlı olabilir. Sinyal 

değerlerinde düşmeye neden olur ve yalnızca 

her iki uydu eşit kuvvette sinyal yayınlıyorsa 

uygulanabilir. Örneğin anten her iki uydunun 

da odak noktasındaysa. Ama o zaman bile, 

kötü hava koşullarında sinyalin zayıflayaca-

ğını göz önüne almanız gerekecektir. 

Eğer her iki uydunun da ayak izinin kena-

rında bulunuyorsanız, Monoblok dışında başka 

çözümlere yönelmeniz gerekir. Çok beslemeli 

bir anten bu iş için daha uygun ve çok daha 

iyi bir fikir olabilir; çünkü her LNB’nin ayrı ayrı 

ayarlanması mümkündür.
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HDMI (High-Definition Multimedia Inter-
face), DVI (Digital Visual Interface) sistemi-
nin geliştirilmiş şeklidir. En belirgin farkı ise, 
HDMI’de görüntünün yanı sıra ses verileri-
nin de aktarılabiliyor olmasıdır - hem de en 
yüksek kalite ile. HDMI standardı, bir yandan 
DVI’ye göre daha üniversal olduğu için, diğer 
yandan da geriye dönük uyumlu olduğu için, 
yani diğer bir deyişle bir DVI cihazının (uygun 
bir kabloyla) sorun olmadan bir HDMI bağlan-
tısına bağlanabildiği için (sadece ses aktarımı 
için ekstra kabloların bağlanması gerekir), 
sonunda yaygınlaşan standart oldu. 

2002 yılındaki tanıtımından bu yana, HDMI 
standardı ilk sürüm olan 1.0’dan bugünkü 1.3 
sürümüne kadar geliştirilmiş. Başından beri 
sıkıştırılmamış HDTV verisi ile 8 ek ses kanalı 
destekleniyordu, hem de hepsi tek bir kablo ile. 
Kablonun kendisi 19 uçlu olup 5 Gbps’e varan 
veri oranlarını destekleyerek (DVI gibi) günü-
müz 720p veya 1080p standardında yayınlanan 
HDTV kanallarının ihtiyaç duyduğu bant geniş-
liğinin neredeyse iki misli kapasite sunuyor. 
Hatta uydu alanında kullanılmayan 60Hz’lik 
1080p sinyalleri bu şekilde sorunsuzca aktarı-
labilir. Video aktarım performansı 1.0’dan 1.2 
sürümüne kadar tüm sürümlerde aynı: RGB 
4:4:4 veya YCbCr 4:4:4’te component başına 
8 Bit. Alternatif olarak YCbCr 4:2:2 için (yatay 
kroma çözünürlüğünden feragat edilerek daha 
yüksek bir renk derinliği için) 12 Bit de elde 
edilebilir.

Bu standardın son 1.3 tanımlı güncellenmesi 
ile, 10.2 Gbps’lik bit oranları mümkünken, 
bant genişliği 165 MHz’ten 340 MHz’e yük-
seltildi, buysa bit oranın 4.95 Gbps’den 10.2 
Gbps’ye yükselmesi anlamına gelir. Bu sayede 
HDMI daha yüksek çözünürlük, renk derinliği 
ve görüntü tekrarlama frekanslarıyla çalışan 

geleceğin cihazlarını da şimdiden destekliyor.
1.0, 1.1 ve 1.2 sürümleri arasındaki diğer 

bir fark ise, değişik ses formatlarının uyumlu 
olması ve bir takım ek kontrol olanaklarının 
bulunmasıydı. Bu şekilde HDMI 1.1 DVD sesi 
destekleyebiliyorken, 1.2 aynı zamanda SACD 
(Super Audio CD) standardını da işleyebiliyor. 
Bu gelişmelerden de anlaşılabiliyor ki, HDMI 
artık sadece görüntü alanıyla kısıtlı değil, 
aksine high-end ses sektörüne de çok sayıda 
kullanım olanağı sunuyor. Ve nihayetinde bil-
gisayar ve oyun konsolları piyasası da geniş 
kapsamlı kullanım olanakları sayesinde de git-
tikçe daha fazla HDMI standardına yaklaşıyor 
ve bugün çok sayıda grafik kartı ve oyun kon-
solları şimdiden uygun bir bağlantıya sahipler.

Tüm bu olanaklar he ne kadar çok cazibeli 
gelse de, bir cihazın HDMI ile donatılmış olma-
sının gerçekten de tüm sayılan fonksiyonların 
temin edilebileceği anlamına gelmediği unu-
tulmamalıdır. Örneğin bir uydu alıcısını HDMI 
üzerinden normal bir LCD ekrana bağlarsa-
nız, cihaz HDMI üzerinden alıcıya sadece iki 
hoparlörün bulunduğunu bildirecektir ve uydu 
alıcısı söz konusu yayının aslında AC3 ses ile 
yayınlanmış olmasına rağmen sinyali ona göre 
uyarlayacaktır ve sadece stereo ses verecek-
tir. Aynı uydu alıcısını DD 5.1 fonksiyonu bulu-
nan bir sete bağladığınızda, uydu alıcısı bunu 
tanıyacak ve AC3 standardında ses verecektir. 
Demek ki, kullanılan donanımlar birbirleriyle 
haberleşme ve aldıkları bilgilere göre kendi-
lerini uyarlama yeteneklerine sahiptir. Buysa 
kullanıcının önemli oranda ayar zahmetinden 
kurtulması anlamına gelir. Aslında bu sistem 
bir nevi bir Tak&Çalıştır sistemi sayılır. Bundan 
dolayı bir cihaz satın alındığında gerçekte 
hangi ses ve görüntü modlarının destekli oldu-
ğuna iyi dikkat edilmelidir. Asla HDMI standar-
dının şu veya bu çözünürlükleri desteklediğine 
dair verilen bilgiler sizi yanıltmasın. Sonuçta 
kullanılan cihazların yetenekleri önemli. Aynı 
bir Tak&Çalıştır ekranının bir bilgisayara bağ-
lanmasındaki gibi, burada da standart olarak 
teoride çok sayıda çözünürlük öngörülmüş 
olabilir, ancak bu çözünürlüklerin satın alınan 
donanım tarafından desteklenip desteklenme-
diği ayrı bir sorudur. Bu arada aynısının ses 

HDTV kimsenin durduramayacağı bir şekilde dünyayı fethetmeye başladı ve bundan dolayı 
artık kullanıcılarda da yavaş yavaş bir düşünce değişikliği meydana gelmelidir. Scart bağlantısı 
ve RCA soketleri modern HDTV sinyallerini işleyemedikleri için, bu bağlantıların yavaş yavaş son-
ları yaklaşırken, alternatif olarak geniş bantlı YPbPr, DVI ve işte HDMI bağlantıları ortaya çıktı. 
Yüksek çözünürlüklü televizyonun ilk yıllarında sadece YPbPr kullanılmışsa da, sinema sektörü 
kısa zamanda bu sistemin bir geleceğe sahip olmadığını anlamıştı. Sorun görüntü kalitesi değildi, 
hayır, tek sorun parasal türdendi. YPbPr bağlantısı ile çıkış sinyalini izinsiz olarak farklı kayıt 
medyumlarına kopyalamaya karşı korumak imkânsızdı, bunun için HDCP (High-Bandwidth Digital 
Content Protection = Yüksek bant genişlikli dijital içerik koruması) sisteminin kullanıldığı DVI ve 
HDMI adlı dijital aktarım standartları yaratıldı.

HDMI - 
yeni bir arabirim türü - 
ve sadece HDTV için değil
Peter Miller

HDMI 

HDMI bağlantısı pim dağılımı

HDMI A tipi ve C tipi fişler

aktarımı için de geçerli olduğunu unutmamak 
lazım. HDMI sadece en az 2 kanallı PCM ses 
gereksinimi şart koşuyor, tüm diğer seçenek-
ler opsiyondur.

HDMI 1.3 ile yeni ve daha küçük bir fiş (C 
tipi) kullanılmaya başlandı. Daha önce A tipi 
fişler kullanılıyordu. 29 pimli B tipi neredeyse 
hiç kullanılmıyor. Bu yeni küçük fiş muhteme-
len en fazla dijital video kameraları ve fotoğ-
raf makinelerinde kullanılacaktır. Hazır kablo 
konusuna gelmişken: Donanım aldığınızda, 
uydu üzerinden 720p veya 1080p’de HDTV 
aktarımları için, mutlaka 1. kategori bir kablo 
satın aldığınızdan emin olunuz; ancak bu tür 
kablolarla video sinyallerinin sorunsuz akta-
rımı temin edilebilir. 1080p sinyalleri ile çalı-
şan en son HD-DVD oynatıcıları 2. kategori 
kablolar gerektiriyor. Ancak bu noktada da 
dikkatli olmalı: Uyanık satıcılar, uydu alımı için 
1. kategori kablolar tamamen yeterli olduğu 
halde, acemi müşterilerine sadece daha pahalı 
olan 2. kategori kablolar satıyorlar. Yapılan 
denemeler, kullanılan bakır kabloların 5m’den 
daha uzun olmamaları gereğini ortaya koydu, 
aksi takdirde sinyal kaybı ve görüntü parazit-
lenmesi yaşanabilir.

HDTV uydu alımlarında en sık görülen sorun-
lar, DVI girişli daha eski TV cihazları ile HDCP 
korunmuş içeriklerinin gösteriminde yaşa-
nıyor. Cihazlar HDCP desteklemedikleri için, 
sorunun çözümü için zaman zaman YPbYr’e 
değişmek gerekebilir.

HDMI daha birkaç yıl önce piyasaya çıkmış 
olmasına rağmen, şimdiden 400’ü aşkın her 
tür cihazların üreticileri ürünlerine HDMI bağ-
lantılarını dahil etmiş ve HDMI bağlantısı bulu-
nan milyonlarca cihaz satmışlardır. Avrupa’da 
“HD Ready” ibaresi ile satılan tüm cihazlar 
bir HDMI veya DVI bağlantısına sahip olmak 
zorundadır ve bilgisayar sektörü de uyandı. 
HDMI veya DVI bağlantısı bulunan grafik 
kartlarına gittikçe daha sık rastlanılıyor. İyi ki 
HDMI ile nihayet geriye dönük uyuma sahip 
olan bir standardımız var. Bu, uydu alımının 
başka alanlarında birçok zaman arayıp da 
bulamadığımız bir şeydir.
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Premier ligde HDMI çıkışlı 
bir PVR uydu alıcı

En son Eycos uydu alıcısı modeli 
için “quantum sıçraması” tarifi 
abartma olmayacaktır. Çoğu 
plazma ve LCD ekran sahibi izle-
dikleri şifresiz uydu kanallarının 
kötü görüntü kalitesi nedeniyle 
öfke içinde ve bu teknoloji harikası 
ekranlara para yatırmakla doğru bir 
iş yapıp yapmadıkları konusunda 
şüpheliler. Herkes kötü bir görüntü 
büyük bir ekranda seyredildiğinde 
görüntünün daha da kötüleşeceğini 
bilir. Çoğu kişi sevdikleri kanalın 
düşük çözünürlüğü ve yayıncıların 
kullandığı sınırlı bantgenişliğinden 
yakınmakta şu sıralar. Maalesef, 
bu yakınmalara pek kulak asılma-
dığı gibi bazı yayıncılar sinyallerini 
işlem harcamalarını düşük tutabil-
mek için daha da düşük kaynak-
larla yayınlayabiliyor. 

Öte yandan Eycos, bu sorun-
ları yakından takip etmiş ve nasıl 

çözümleneceği konusunda kafa 
yormuşa benziyor. Dahili ölçekleyi-
cili PVR uydu alıcısı sanırız bunun 
bir delili gibi kabul edilmeli. Ölçekle-
yici, giriş sinyalinin çözünürlüğünü 
yükseltmeye ve eksik piksellerin 
yerini artan çözünürlüğün görün-
tüyü bozmasını engellemek için 
doldurmaya yarıyor. Firma nitelikli 
bir ortak arayışı sonucunda Pioner 
ile işbirliğine gitmiş ve S55.12 PVRH 
modelinin geliştirilmesi konusunda 
destek almış. 

Paketi ilk açtığımızda yarattığı 
heyecan çok belirgin oldu ve ilk 
edindiğimiz izlenim yüksek bek-
lentilerimizi fazlasıyla karşılıyordu. 
S55.12 PVRH tasarımı ile eşsiz 
güzellikte bir cihaz. Ön panel son 
derece kolay okunan alfanümerik 
bir gösterge (VFD) ile süslenmiş; 
ayrıca uzaktan kumanda olmadan 
da cihazın kullanımını sağlayan 

sekiz düğme ön panele yerleştiril-
miş. Ön panelin orta alt kısmındaki 
bir kapakçık iki modül yuvasını (CI) 
gizliyor. Irdeto, Seca, Viaccess, 
Conax, Nagravision vb. modüller 
kolaylıkla bu cihazda kullanılabilir. 
Ayrıca dahili bir kart okuyucu için 
de kör bir yuva bırakılmış. Eycos’un 
yakında dahili Conax modüllü bir 
model de üretmesi bekleniyor. 

Heyecanımız, arka panele 
görünce de aynı şekilde devam 
etti. Arka panelde çift tuner için IF 
girişi ve aktarmaları haricinde, iki 
scart eurokonnektör, bir S-video 
çıkışı ve plazma veya LCD tele-
vizyon bağlantısı için HDMI portu, 
stereo ses ve görüntü çıkışı için üç 
RCA jakı,  anahtarlı 0/12 V çıkışı, 
RS-232 arabirimi ve cihazı bilgisa-
yara bağlamak için USB 2.0 portu, 
bir RF modülatörü ve surround ses 
için optik ses çıkışı ve son olarak 

bu mükemmel resmi tamamlayan 
bir açma kapama düğmesi yer alı-
yordu.  

Uzaktan kumanda ergonomik 
yapısı ve kullanıcı dostu düzenle-
mesiyle ele çok iyi oturuyor. Özel 
bir ilave olarak Eycos, daha küçük 
ve fonksiyonları daha sınırlı ikinci 
bir uzaktan kumandayı da pakete 
dahil etmiş. Kumandayı yalnızca 
alıcıyı  açma-kapama ve kanallar 
arasında sörf yapmak için kullan-
mak isteyenler için bu çok hoş bir 
ekstra.  Bu özellik, bu cihazı satın 
almak isteyenlerin ailenin diğer 
üyelerini ikna etmelerinde çok işine 
yarayacak bir argüman. 

Kullanıcı kitapçığı Almanca ve 
İngilizce olarak hazırlanmış ve 
gerçekten üzerinde özel olarak 
durulmalı. Çok açık bir şekilde 
düzenlenmiş, kapsayıcı ve gerekli 
noktalarda resimlerle desteklen-

Eycos S55.12.PVRH

Geçtiğimiz aylarda geleceğin ümit vaad eden Güney 
Kore’li firması Eycos,  teknolojisiyle göze çarpan yeni-
likçi ürünleriyle birkaç defa manşetlere çıktı.  Eycos 

hepinizin çok iyi bildiği bir isim. Avusturya’lı dağıtımcı-
ları Satforce ile belirledikleri yeni sloganları “Daha da 
geliştirilemeyecek hiçbir şey yoktur”. 

Eycos’un ölçekleyici sinyal 
çıkışını aldığı HDMI port

Uydu Alıcı 
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Uzman Görüşü
+
Eycos S55.12 PVRH sağlam ve kullanımı kolay bir 

uydu alıcısı. Testlerimizde herhangi bir sorun çıkar-
madı. Dahili ölçekleyici sayesinde normal SDTV 
sinyalleri bile şaşırtıcı bir görüntü kalitesine  ulaştı. 
Öyle ki bazı yayıncıların maliyetten tasarruf etmek 
için başvurdukları düşük kaliteli görüntüleri telafi 
etmek mümkün. Normal bir SDTV sinyalinin kalitesi 
yükseldiğinde ise ölçekleyici mükemmel bir şekilde 
işe yarıyor. Son derece hızlı 2.0 portu ve dört kanalı 
aynı anda kaydedebilme imkanı gibi özellikler de ayrıca takdire değer 
fonksiyonlar.

-
Aşırıölçekleme çıkışı henüz mevcut değil.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Merkezi
Avusturya

miş. S55.12 PVRH hakkında merak 
edip de bu kitapta bulamayacağınız 
hiçbir şey yok. 

Günlük 
Kullanım
Testlerimiz esnasında önceden 

hafızaya yüklenmiş kanal listesinin 
çok güncel olmadığını ve listedeki 
pek çok kanalın hafızadaki ayarlarla 
alınmasının güç olduğunu fark ettik. 
Bu konuyu Eycos’a bildirdiğimizde 
hiç alışık olmadığımız kadar çabuk 
cevap verdiler ve sadece birkaç 
gün içinde cihaz için mükemmel bir 
kanal listesinin de dahil olduğu ve 
bazı ufak tefek yazılım sorunlarını 
da gideren yeni bir yazılımı elekt-
ronik posta ile gönderdiler. Siz bu 
yazıyı okuduğunuz sırada yeni yazı-
lım uydu üzerinden tüm kullanıcı-
lara açılmış olacak sanıyoruz. 

Animasyonlu akıllı ana menüyü 
açtığınızda önünüze son derece 
geniş bir seçenek bolluğu çıkıyor. 
Bu Eycos modeli nerdeyse bütün 
dünya dillerini konuşuyor ve menü 
dilleri arasında Almanca, İngi-
lizce, Fransızca, İtalyanca, İspan-
yolca, Lehçe, Macarca, Flemenkçe, 
Romence, Rusça, İsveççe, Türkçe, 
Farsça da var. 

Cihaz DiSEqC 1.0,1.1, 1.2 ve 1.3 
(USALS) protokollerini destekli-
yor. Yani ister bir DiSEqC motorlu 
sistemi olsun ister Wavefrontier 
anteni her kullanıcı bu cihazı siste-
mine rahatlıkla bağlayabilir. 

Diğer üreticilerin ürettikleri uydu 
alıcılarının aksine Eycos S55.12 
PVRH kullanıcının hangi tuneri 
kullanmak istediğini sormuyor. Bu 
nedenle ilk açılış esnasında her iki 
tunerin de aynı uydudan sinyal alıp 
almayacağını soruyor. Bizce bu çift 
tunerli cihazlar için iyi bir yöntem ve 
her şey doğru şekilde kurulduktan 
sonra hangi tunerin kullanılacağıyla 
bir daha ilgilenmiyorsunuz; çünkü 
her şey otomatik olarak ayarlanı-

yor. Testlerimizde otomatik tuner 
seçimi mükemmel çalıştı. Birinci 
tunere sabit bir anten ve ikinci 
tunere de DiSEqC motor kontrollü 
bir anten bağlamıştık. 

80 transpondörlük bir uydu tara-
ması üç dakikadan biraz daha fazla 
sürdü ve bu çok iyi bir hız olarak 
kabul edilmeli. 

Şimdi işin ilginç yanına geçebi-
liriz: “Kullanıcı Tercihleri” menü-
sünde diğer seçeneklerin yanı sıra 
HDMI çıkış sinyali istenildiği gibi 
ayarlanabiliyor. Bir Technisat LCD 
televizyon ile bir Pioneer plazma 
ekranı test edince bunun en iyi 
görüntü kalitesini elde etmek için 
ne kadar önemli bir özellik olduğu 
çok net ortaya çıktı. Parlaklık, 
kontrast ve görüntü netliği dışında 
bu menüde üç aşamalı bir gürültü 
azaltma sistemini de devreye soka-
biliyorsunuz. Ölçekleyici üç farklı 
çözünürlük modu sunuyor: 576p, 
720p ve 1080i. Hiç şüphesiz bunla-
rın içinde 1080i en fazla beğenece-
ğiniz seçenek olacaktır.

Kullanıcının ihtiyaçlarına ve 
isteklerine bağlı olarak Eycos uydu 
alıcısı çıkış video sinyalini CVBS, 
RGB veya S-Video olarak verebi-
liyor. Ayrıca YUV çıkışını kullana-
rak cihazı bir projeksiyon cihazına 
da bağlayabilirsiniz. S55.12 PVRH 
bunun dışında NTSC sinyallerini 
de alabiliyor ve PAL-NTSC geçişleri 
görüntüde hiçbir bozulma olmadan 
anında gerçekleşiyor. Tercih edilen 
renk normu istenilirse ekran üstü 
menüde sabitlenebiliyor. 

Tüm diğer alt menüler arasında 
bir tanesi özellikle dikkat çekici: 
kayıt yapıldıktan sonra sabit disk-
teki şifreli yayınların çözülmesi 
için kullanılan bir menü bu. Bunun 
anlamı, cihaz şifreli yayınları kay-
dedip bunları şifresiz hale getire-
biliyor. Eğer modüller bu özelliği 
desteklerse S55.12 PVRH iki şifreli 
yayını aynı anda kaydedebilir. Alp-
hacrypt modülüyle bu özelliği test 
ettik ve çok iyi sonuç aldık. 

Diğer bir özellik dört programın 
aynı anda kaydedilebilmesi fonk-
siyonu. Uydu alıcısı yalnızca “iki 
tuner” taşıdığı için dört programın 
en fazla iki farklı transpondör üze-
rinde olabileceğini de söyleyebili-
riz.  Uydu alıcı, bu durumda zaten 
aynı anda kaydedilebilecek kanal-
ları üzerini aydınlatarak işaretlediği 
için karışıklık olması pek mümkün 
değil.  Kayıt listesi, en son yapılan 
kayıtların en üste geleceği şekilde 
hazırlanmış. Çoğu PVR uydu alıcısı 
bunun tam tersi bir yöntemi uygu-
lar bu nedenle bu yeni yönteme 
alışmak biraz zaman alsa da kısa 
sürede bunun iyi bir fikir olduğunu 
görüyorsunuz. İzlenilmiş olan 
kayıtlar özel bir işaretle işaretle-
niyor ve uydu alıcı bir yayını izle-
meye ara vermişseniz bu noktayı 
tam olarak tespit edebiliyor. 

Genel olarak bakıldığında, 
Eycos,  elektronik program rehberi 
(EPG) konusunda da iyi bir iş çıkar-
mış. Hoş bir şekilde düzenlenmiş, 
ekrana çabuk geliyor ve doğru ve 
etkin bir şekilde düzenlenmiş, tüm 
bilgileri hızla sıralıyor. Zamanlayıcı 
girişleri de doğrudan EPG üzerinde 
oluşturulup belirlenebiliyor. 

Eycos’un kullandığı tuner’in eşik 
değeri çok düşük ve  yaptığımız 
testlerde EUROBIRD2 26° Doğu 
ve NILESAT 7° Batı uydularındaki 
en zayıf sinyalleri bile rahatlıkla 
aldı. SCPC testlerini de geçti ve 
üreticinin iddia ettiği 2 ile 45 MS/
sn arasındaki sembol hızlarında  
başarılı oldu. İlave olarak yaptı-
ğımız EUTELSAT SESAT 36° Doğu 
uydusu üzerindeki 1 Ms/sn sembol 
hızında ise başarılı olamadı. 
Münih’ten yaptığımız bir diğer 
test de  ASTRA2D uydusuydu. 90 
cm’lik bir çanakla olumlu sonuç 
almayı başardık. Tüm bu testler 
S55.12 PVRH’nin dahili tuneri ile 
rakip cihazlar karşısında oldukça 
üstün olduğunu açıkça gösterdi. 
Hatta tam eşik değeri sınırındaki 
sinyalleri bile oldukça iyi bir şekilde 
alarak nerdeyse hiç buzlanma 
olmadan göstermeyi başardı. Üre-

ticinin geliştirmesini isteyebilece-
ğimiz tek şey, SCPC uyumluluğu. 
Az bir çabayla -1 Ms/sn değerine 
ulaşmak çok da zor olmasa gerek 
diye düşünüyoruz.  

Her ne kadar sinema endüstrisi 
ve bazı şifreli TV yayıncıları bundan 
hoşnut olmasa da hemen hemen 
tüm PVR uydu alıcısı üreticileri 
cihazlarına USB 2.0 portunu ekle-
mek zorundalar, çünkü bu satışları 
etkileyen önemli bir faktör. Eycos 
da bu konuda bir istisna değil ve 
diğer firmalara göre üstelik USB 
2.0 portunun gerçekten tam kapa-
site kullanılmasını sağlayacak bir 
board üretmek için biraz daha 
gayretli davranmış. Böylece 2 GB 
boyutlarındaki bir film dosyası bil-
gisayara yaklaşık üç dakika içinde 
aktarılabiliyor. En iyi yanı ise bunun 
için ayrıca bir yazılıma gerek duy-
mamanız; çünkü uydu alıcısı bilgi-
sayar tarafından harici disk olarak 
tanınıyor.  

Dahası, Eycos bilgisayar üze-
rinde kanal ve favoriler listesini 
rahatça düzenleyebileceğiniz bir 
program da sunuyor. 

Eycos her zaman ürünlerini daha 
da geliştirmek isteyen bir firma 
olduğu için sürekli olarak belirli 
aralıklarla yazılım güncellemesi 
yapıyor. Yazılım güncellemelerini 
uydu üzerinden yapmak ise çok 
kolay bir işlem. 

Ölçekleyicinin 
yararı?
Biz ölçekleyicili/PVR bir uydu 

alıcının taşıdığı büyük potansiyeli 
nasıl ispatlayacağımızı düşünür-
ken TELE-satellite test laboratua-
rındaki bir ziyaretçimiz Plazma TV 
önünde durarak şaşkın bir ses 
tonuyla Alman ZDF kanalının ne 
zamandan beri HDTV yayına geç-
tiğini sordu. ZDF kanalının henüz 
HDTV yayınına geçmediğini ve 
izlediği görüntünün ölçekleyiciyle 
yükseltilmiş normal bir SDTV sin-
yali olduğunu söylediğimizde şaş-

Eycos gerekli tüm kabloları pakete yerleştirmiş
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EPG 

HDMI menüsü 

Otomatik şifre çözümü 

Bilgi Çubuğu 

Ana Menü 

SCPC sinyali 

Manufacturer Eycos

Distributor Satforce 
 Kommunikationstechnik GmbH

Tel +49 - 86 54 773 851

Fax +49 - 86 54 773 852

E-mail info@satforce.com

Model S55.12 PVRH

Function Digital satellite PVR receiver 
 with integrated scaler

Channel memory 8000

Symbol rates 2-45 Ms/sec.

Satellites 45

SCPC compatible yes

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

Scart euroconnectors 2

Audio/video outputs 3 x RCA

UHF modulator yes

0/12 Volt socket yes

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 100-240 VAC, 50/60 Hz

kınlığı daha arttı.  Laboratuarımıza 
gelen ziyaretçilerin çoğu kendile-
rine sorduğumuzda izledikleri şeyin 
HDTV görüntü mü yoksa ölçekleyi-
ciyle yükseltilmiş bir SDTV yayını 
mı olduğuna karar veremediler. 

S55.12 PVRH’yi çeşitli LCD ve 
plazma ekranlarda denedik ve 
cihazın HDMI sinyalleri tanıyarak 
yeniden ölçekleme yapmadan doğ-
rudan gösterdiğini gördük. Maale-
sef bunun anlamı  izlediğiniz kanala 

bağlı olarak görüntünün etrafında 
siyah bantlarla karşılaşacak olma-
nız. Bizim plazma ekranımız bunu 
telafi edebiliyordu ve görüntüyü 
rahatça tam ekrana dönüştürü-
yordu. Bazı ucuz LCD televizyon-
larda ise görüntünün etrafındaki 
bu siyah çerçeve konusunda yapa-
bileceğiniz bir şey yok. Eycos, bu 
sorun üzerinde çalışacağı ve ilerde 
yapacağı yazılım güncellemeleriyle 
bunu düzelteceği konusunda bize 
teminat verdi.

 Modular
 Cascadable
 4-16 SAT IF Inputs
 Powered by receiver
 Best value for money
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Bu olgunun arkasında yatan teknik sorun, 
senelerce bilinmekte ve PAL/SECAM ya da 
NTSC standartlarının yetersizliklerinden kay-
naklanıyor. Bu sorun, ilk LCD veya Plazma 
TV’lerinin normal kullanıcıların satın alabile-
ceği fiyatlara elde edilebilmeden çok önce, 
projektör veya “Beamer” denen cihazların 
görüntülemelerinde kendini belli etmişti. Bu 
cihazlar özellikle bilgisayarla yapılan sunum-
lar için öngörülmüştü ve bundan başka 
normal bir video sinyalini duvara yansıtmaya 
kalkışanlar, burada tamamen farklı ve her 
şeyden önce birbirlerine uymayan iki sinya-
lin bulunduğu sorunuyla ister istemez karşı 
karşıya geliyorlardı. Normal bir TV sinyali 
NTSC standardında 525 satır ve PAL/SECAM 
standardında 625 satırdan oluşuyorken, bilgi-
sayar alanında tamamen farklı çözünürlükler 
yaygındı, çünkü bu alanda bir video sinyali-
nin netlik ve detay kalitesinin çözünürlüğü ile 
orantılı olarak yükseldiği gerçeğinin bilincine 
varılmış olduğu için, çözünürlükler gittikçe 
yukarıya doğru çekilirken, PAL/SECAM/NTSC 
standartlarında onlarca yıldan beri neredeyse 
hiçbir değişiklik gerçekleşmedi. Bu sorundan 
başka bir mesele ise, normal TV sinyalleri 
“interlaced”, yani serpiştirilmiş sinyallerden 
(sarmaşık iki yarı görüntüden) oluşurken, 
bilgisayar ekranları ve dolayısıyla LCD ve 
plazma TV’ler “non-interlaced”, yani düz sin-
yallerden (tam görüntülerden) oluşan sinyal-
lerle çalışıyor olmalarıydı.  Bu sorunu telafi 
etmek için, ilk başta, basit olarak söylemek 
gerekirse, interlaced TV sinyalini non-interla-
ced cihazlarda da gösterilebileceği hale getir-
mekten başka bir şey yapmayan Line Doubler 
(satır çift katlayıcı) ve Quadrupler’lar (dörde 
katlayıcı) kullanıldı. Bunun için elde edilen 
yarı görüntüler birbirleriyle kombine edilirdi 
ve görüntüleme sistemleri progresif moda, 
yani görüntünün üst soldan alt sağa doğru 
kademeli olarak oluşturulduğu bir hale geti-
riliyordu. Bu cihazlar işlevleri bakımından 
oldukça kısıtlılardı ve bundan dolayı zaman 
zaman kayık görüntüler elde ediliyordu ve 
çoğunlukla sadece 4:3 ekran formatı görün-
tülenebiliyordu, buysa bu cihazların modern 
16:9 cihazlarda kullanımını imkansız kılı-
yordu.

Problemin çözümü için ondan sonraki ve 
şimdilik en güncel adımı ise, Video Scaler 
denen cihazlardır. Bu sistemde, Linde Doubler 
ve Quadrupler’lardan farklı olarak, giriş sinyali 
sadece sabit bir şemaya göre değiştirilmekle 
kalmıyor, kullanılan sinyal işlemcileri sayesinde 
sinyalin karmaşık matematik algoritmalar kul-

lanılarak çok sayıda değişik çözünürlüklere ve 
görüntü tekrarlama oranlarına, hem de giriş 
sinyalinden bağımsız olarak dönüştürmek 
mümkün oldu. Scaler’lerin avantajları açıktır:

- Scaler’ler sinyali her istenen görüntü tek-
rarlama oranına çevirebilir ve böylece bea-
mer’lerde zaman zaman karşılaşılan NTSC 
sinyallerinin 50 Hz ve PAL sinyallerinin 60 Hz 
uyumsuzluklarından dolayı karşılaşılan sorunu 
ortadan kaldırabilirler.

- Scaler’ler sorun yaşamadan 16:9 ekran 
formatında sinyalleri işleyebilir veya 4:3 for-
matındaki sinyalleri 16:9 formatında çalışan 
bir cihazda görüntülenebilecek bir hale dönüş-
türebilirler.

Ancak tabi ki en büyük avantajı, Scaler’lerin 
çıkış sinyalini tam olarak TV cihazının çözü-
nürlüğe uygun bir çözünürlüğe dönüştürebili-
yor olmalarıdır. Bu sayede en yüksek kalitede 
görüntüler elde edilebilir. 

Bu noktada, her LCD veya plazma TV ciha-
zının, üreticisi tarafından belli bir çözünürlük 
için üretildiğini bilmeli, buna native resolution 
(doğal çözünürlük) de denir. Giriş sinyali tam 
olarak bu çözünürlükte değilse, cihazlar bu 
açığı eksik görüntü kısımlarını tamamlayarak 
telafi edebilir, ancak her halükarda bu şekilde 
görüntü kalitesinde bir düşüş yaşanacaktır, zira 
bunun için kullanılan teknoloji genel anlamda 
yukarıda tarif edilmiş olan Line Doubler veya 
Quadrupler’larınkine dayanır. Onların yerine 
bir Scaler kullanılırsa, bu cihaz düşük kaliteli 
sinyali, çözünürlük ve tekrarlama oranı bakı-
mından görüntüleme cihazınınkine uygun hale 

Scaler’ler 

Kim bilmez ki bu sorunu: Yeni ve büyük harcama yaparak satın alınmış bir LCD veya hatta 
Plazma TV’nin önünde duruluyor, ama olağan SDTV kanallarının içler acısı berbat kalitesi yüzün-
den “ağlamak istiyorum” demek geliyor, insanın içinden. Yeni cihaza önemli miktarda para yatı-
rıldığı halde, hala mumla aranacak kadar az sayıda bulunan ve vaat edilen mükemmel görüntü 
kalitesinin gerçekten de elde edilebildiği HDTV kanallarından birine değişilmedikçe, kimi kulla-
nıcı, eski alışılmış tüplü TV cihazından vazgeçme kararından dolayı pişmanlık duyabilir.

Hareketli görüntüler telafisi

Elektronik görüntü sihirbazları nasıl 
çalışıyor?

Alan 1 Alan 2

getirebilir ve bu sayede olabildiğince yüksek 
bir görüntü kalitesini sağlayabilir. 

Buradaki anlatılanlar kulağa çok basit gelse 
de, iyi bir Video Scaler, ilk bakışta tahmin edi-
lebileceğinden çok daha fazla ileri bir teknoloji 
gerektirir. Maalesef çözünürlüğüm yükseltil-
mesi tek başına sorunu çözmez. Resim 2’de 
Video Scaler’lerindeki en büyük sorunlarından 
biri gösterilmiştir; “Motion Compensation” 
denen hareketli görüntüler telafisi. Bir Scaler 
sadece “interlaced” sinyalin ekran satırlarını 
birleştirmekle yetiniyor olsaydı, kuşun kanat-
ları silik ve saçaklı görülürdü. Bunun sebebi 
normal PAL/NTSC sinyalinin iki yarı görüntü-
den oluşmasında yatıyor. Kuşun kanat çırpışı 
ilk iki resimde farklıdır. Ancak iki resmin sırayla 
gösterilmesi sonucunda alışmış olduğumuz 
görüntüyü elde edebiliyoruz. Dolayısıyla iki 
resmi eşzamanlı olarak birleştiren bir Scaler, 
doğal olmayan ve seyircide silik olduğu izleni-
mini uyandıran bir görüntü meydana getirirdi. 
Bundan dolayı Scaler’in hareketli görüntüleri 
tanıyabilen ve kuşun kanat çırpışını olması 
gerektiği gibi gösterebilen uygun yazılımlara 
ihtiyacı vardır. 

Video Scaler’ler daha kısa bir süre öncesine 
kadar çok pahalı ve dolayısıyla normal kulla-
nıcı için elde edilmesi zor aksamlar iken, artık 
modern yonga teknolojisi sayesinde, uygun 
cihazların müşterinin kesesini sevindirecek 
fiyatlara temin etmek mümkündür. Bu alanda 
öncü bir şirket ise, ilk alıcı üreticisi olarak 
Scaler cihazı yerleşik bir PVR cihazını piyasaya 
sürmüş olan Koreli üretici Eycos’tur. Konuyla 
ilgili TELE-satellite dergisinin bu sayısında yer 
alan Eycos S55.12PVRH deneme raporunu da 
inceleyebilirsiniz.

Scart üzerinden Scaler kullanmadan ve HDMI 
üzerinden Scaler ile aktarılan bir görüntünün 
karşılaştırılması.

Alan 1 alan 2’nin üzerine 
yerleştirilmiş

Kuşun tek ve çift alanlara 
yerleştirmeye bağlı olarak 
farklı görünümü (abartılı 
gösterim)
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Göz alıcı bir HDTV uydu alıcısı

Hatta bazı firmalar çoktan 
ürünlerini piyasaya çıkardı bile. 
Örneğin Güney Koreli Topfield 
firması bunlardan biri. En son 
ürünleri, TF7700HSCI model 
uydu alıcıları. Hem DVB-S2 QPSK 
hem DVB-S2 8PSK sinyallerini 
işleyebilen bu uydu alıcısı ayrıca 
üzerinde modül yuvasına (CI) da 
sahip. Bu tür cihazlar tam potan-
siyellerine ancak Plazma veya 
LCD ekranlarla ulaşabildikleri 
ve bu tür panel ekranlar da son 
derece şık oldukları için Topfield 
bu son modelinde göz alıcı, son 
derece hoş bir tasarım kullanmış. 
TF7700HSCI daha önceki üst 
seviye cihazlar TF5000PVR Mas-
terpiece ve TF6000PVR, ile aynı 
hatlara sahip ve bu da hatırlaya-
cağınız gibi mat siyah bir yüzey, 
43 santimlik bir en ve her oturma 
odasına güzellik katacak hoş bir 
görüntü anlamına geliyor. 

Kolay okunan bir VFD ekran ön 
panelin ortasına yerleştirilmiş ve 
seçilen kanalı ya da  saati gös-
teriyor (standby modunda). Gös-
tergenin altında beş düğme yer 
alıyor ve bu düğmeleri kullanarak 
uzaktan kumanda olmadan da 
uydu alıcının bütün özelliklerine 
ulaşabiliyorsunuz. Bir kapakçığın 
altına gizli iki modül yuvası (CI) 
tüm bilinen sistemleri destekliyor 

(Irdeto, Seca, Conax, Viaccess, 
Cryptoworks, vb.). 

Fazladan bir özellik de  kutunun 
arka paneline gizlenmiş: küçük 
bir anahtar yardımıyla video sin-
yalinin HDMI/YUV veya Euroscart 
üzerinden aktarılmasını sağla-
yabiliyorsunuz. Bu anahtar aya-
rına göre ekran üstü menüler de 
uygun şekilde ayarlanıyor. 

Cihazın uzaktan kumandası 
ele çok iyi oturuyor ve üzerin-
deki düğmeler hoş bir şekilde 
yerleştirilmiş. Maalesef, uzaktan 
kumandanın kontrol kodları diğer 
bazı Topfield modelleriyle aynı. 
Laboratuarımızda36 V motorlu 
bir anten sistemiyle kullandığımız  
TF3000CIPro da bunlardan biri. 

Cihazın kutusundan son derece 
kapsamlı bir İngilizce kullanma 
kitapçığı çıkıyor. Cihaz resmen 
piyasaya sürüldüğünde satıldığı 
ülkeye göre değişebilen diğer dil-
lerdeki kullanıcı kitapçıklarının da 
hazırlanacağını düşünüyoruz. 

Günlük 
Kullanım
Uydu alıcısının açma düğme-

sine ilk bastığınızda ana menu 

açılıyor ve tüm LNB ayarları ve 
kanal taramaları yapılana kadar 
ekranda kalıyor. Ancak, kurulum 
işlemini hızlandırmak için önce-
den hafızaya yüklenmiş bir kanal 
listesi konmamış. 

Üreticinin sunduğu uydu lis-
tesinde 81 Avrupa, Asya ve 
Amerika uydusu var. Ancak bu 
listedeki ayarların çoğu değişmiş 
durumda. Aynı şey her ne kadar 
bunlar şu veya bu ölçüde DVB-S2 
standardına göre ayarlanmışsa 
da önceden yüklenmiş transpon-
dör verileri için de geçerli. Bu 
ayarlar sayesinde otomatik bir 
aramayla DVB-S2 standardında 
yayın yapan HDTV kanalların 
çoğunu bulabiliyorsunuz. Yeni 
uyduların listeye eklenmesi ve 
mevcut uyduların değiştirilebil-
mesi kolaylıkla yapılabiliyor. 

Tüm diğer Topfield uydu alı-
cıları gibi TF7700HSCI modeli 
de DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 ve 1.3 
(USALS), protokollerini destekli-
yor. Bunun anlamı tek beslemeli 
bir sistemden DiSEqC kontrollü 
hareketli bir sisteme ya da 16 
LNB’li bir Wavefrontier antene 
kadar çok geniş bir yelpazede 
konfigürasyon seçeneğine sahip 
olduğunuz. Cihaz, önceden hafı-
zaya alınmış osilatör frekans 
değerleri ile geliyor; ama eğer S-

bandında ısrarlıysanız, bu uydu 
alıcısıyla manuel LOF ayarlarını 
kullanarak istediğiniz değeri ken-
diniz de girebiliyorsunuz. 

TF7700HSCI, 80 transpondörlü 
bir uydu testini sekiz dakikadan 
biraz daha az bir sürede tamam-
ladı. Bu ortalama bir değer 
sayılmalı.  Cihazın kurulumunu 
yaparken menü dillerinin oldukça 
fazla olduğunu da gördük, cihaz 
kullanıcıyla Almanca, İngilizce, 
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, 
Arapça, Türkçe, İsveççe, Danca, 
Flemenkçe, Rusça, Lehçe, Fince 
ya da Slovakça dillerinden biriyle 
iletişim kurabiliyor. 

Arka paneldeki video çıkışı 
HDMI veya YUV olarak ayarlan-
dığında, euroscart çıkış seçenek-
leri S-Video veya sadece CVBS. 
Scart olarak ayarlandığında ise 
RGB modu da mevcut. 

Görüntü formatı alt menü-
sünde çok değerli bir mücevher 
gizli: TF7700HSCI, HDMI sinya-
lini 1080i, 720p, 576i veya 576p 
olarak gönderebiliyor veya alıcı 
uygun ayarı otomatik olarak 
seçiyor. Bu özellik son derece 
faydalı; çünkü 1080i olarak gelen 
geleneksel bir SD sinyali bula-
nık ve solgun görünebiliyor, aynı 

Uydu Alıcısı 

Topfield TF7700HSCI

Yüksek tanımlı  televizyon (HDTV) canlı 
renkler ve kristal netliğinde görüntü anlamına 
geliyor. Artık yayıncılar da H264 standardını 

HDTV için temel kabul ettiklerine ve en sonunda 
bir uzlaşma sağladıklarına göre, uydu alıcısı 
üreticileri de televizyon izleyicileri için bu yeni 

tekniğe uygun alıcılar üretmeye başlayabilirler. 
Bütün büyük firmalar şu anda ilk HDTC DVB-S2 
alıcıları üretimine yoğunlaşmış durumda. 
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Uzman görüşü
+
TF7700HSCI son derece sağlam bir SDTV ve HDTV 

uydu alıcısı. Ayrıca bir dizi faydalı özellikle zengin-
leştirilmiş. Buna akıllı ve son derece kullanıcı dostu  
ekran üstü yazı (OSD) da eklenince Topfield firmasın-
dan kendine yakışır bir aile uydu alıcısı ortaya çıkar-
mış diyebiliriz. DVB-S2 H264 standardındaki  HDTV 
sinyallerinde sorunsuz çalışıyor ve HDMI arabirimi 
sayesinde plazma ve LCD ekranlarda kristal görüntü 
elde etmenizi engelleyecek hiçbir şey yok.

-
Hafıza, maksimum 5000 kanal alabiliyor. Uydu listesi kısmen  eski-

miş ve uzaktan kumanda civardaki diğer Topfield uydu alıcılarıyla karı-
şabiliyor.

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Merkezi
Avusturya

Kanal Tarama 

ATLANTIC BIRD 3.5° BATI  üzerinde 
Canal + HDTV sinyalinin test 

Kanal Tarama 

Manufacturer Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-778 0801  

E-Mail inquiry@topfield.co.kr

Model TF7700HSCI

Function Digital satellite receiver for
 SDTV/HDTV in DVBS and DVBS2 
 (QPSK/8PSK) in MPEG2 and
  MPEG4

Channel memory 5000

Symbol rates 2-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes    

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS yes

HDMI  yes

Scart euroconnectors 2    

Audio/Video outputs 3 x RCA

Component output 3x RCA

S-Video output no

UHF Modulator no

0/12 Volt socket no

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz

sinyal 576i olarak seçildiğinde ise 
oldukça iyi görünüyor. 

Otomatik sinyal seçimi ve 
geçişler, yaptığımız testte sorun-
suz çalıştı ve Topfield HD1’in 
kaliteli HDTC sinyalini hemen 
tanıyarak 1080i ayarını seçti. 
Tekrar bir SDVT kanala geri 
döndüğümüzde ise hemen 576i 
moduna rahatlıkla geçti. 

TF7700HSCI modeli, Topfi-
eld’in ürettiği ve TV renk stan-
dardı seçme düğmesi olmayan 
ilk uydu alıcısı; ama bu bir deza-
vantaj sayılmamalı; çünkü PAL ve 
NTSC sinyalleri arasında otoma-
tik geçiş yapmak  bu uydu alıcısı 
için hiç sorun değil. 

Diğer Topfield uydu alıcı-
ları gibi TF7700HSCI’de TV ve 
radyo kanalları için toplam 5000 
kanal hafızasına sahip. Bizce bu, 
DiSEqC 1.3 protokolünü destek-
leyen bir uydu alıcısı için hiç de 
yeterli değil. Kanal hafızasındaki 
bu kısıtlama dikkate alındığında 
kanal düzenleme menüsü daha 
da önem kazanıyor. Topfield bu 
konuda da ödevini tamamlamış ve 
bulduğunuz kanalları menüyü kul-
lanarak silmek, taşımak, isimle-
rini değiştirmek ya da çocukların 
istemediğiniz kanalları izlemesini 
engellemek için bir PIN koduyla 
bloklamak mümkün. Sevilen 
kanalları istediğiniz favori liste-
sine de rahatça taşıyabilirsiniz. 

HDTV kanalları arasında geçiş 
yapmak yaklaşık iki saniye sürü-
yor; SDTV kanalları arasında 
geçiş ise sadece bir saniye. Bir 
HDTV kanaldan SDTV kanalına 
geçtiğinizde ya da tam tersi 
geçişlerde ekran çözünürlüğünün 
otomatik adaptasyonu gibi işlem-
ler nedeniyle geçişler üç dört 
saniye sürebiliyor. Eğer bu geçiş-
ler sabrınızın sınırını zorluyorsa, 
otomatik özelliği iptal edip, uzak-
tan kumanda üzerinde istediğiniz 
modu kendiniz de seçebilirsiniz. 

Topfield’ın sinyal tuneri oldukça 
iyi bir izlenim bırakıyor. Gözü-
müze çarpan tek küçük problem 
TF7700HSCI’in 8PSK veya QPSK 
modülasyonundaki transpondör-
leri tanımakta ve göstermekte 
bazen biraz ağır davranmasıydı. 

Zayıf sinyaller ise, cihaz için 
hiç problem olmadı. Cihazı EURO-
BIRD 2 26° Doğu, NILESAT 7° 
Batı ve ASTRA 2D 28.2° Doğu ile 
test ettik; ancak hiçbir sorunla 
karşılaşmadık. Yalnız sinyal ölçer 
değerlerini hiç değişmez sabit 
rakamlar gibi düşünmeyin, bazen 
%14 sinyal kuvveti ile %78 sinyal 
kalitesi bir araya gelebiliyor, 71 

dBuV ile 7.3 CN değerini ölçüm 
aletimizde okuyabiliyoruz. 

Uydu alıcısıyla birlikte gelen el 
kitabı dahili tuner hakkında hiçbir 
bilgi içermediği için SCPC testleri-
mizi üreticinin sunduğu ayrıntılar 
olmadan yaptık. EUTELSAT SESAT 
36° Doğu uydusunda 12633 V 
transpondörü ve 1 Ms/sn sembol 
değerine testimiz esnasında kilit-
lenemedik. Anlaşıldığı kadarıyla 
tuner 2 Ms/sn değerinden yukarı 
değerleri talep ediyor. 

Hiç şüphesiz HDTV sinyal alı-
mını bu testte özel olarak incele-
dik. Görüntü donması ve  yazılım 
çökmesi gibi herhangi bir sorunla 
hiç karşılaşmadık. HDTV kanal-
ları  test etmek için ASTRA 19.2° 
Doğu, TURKSAT 2A 42° Doğu, 
EUTELSAT W3A 7° Doğu, ATLAN-
TIC BIRD 5° Batı ve tabii ki HOT-
BIRD 13° Doğu uydularındaki 
şifresiz yayınlardan faydalandık. 
Ayrıca, ASTRA 3A 23.5° Doğu 
uydusundaki şifreli Euro1080 
yayınlarını da denedik ve Irdeto 
modülüyle herhangi bir problem 
yaşamadık.  Topfield Euro1080 
kartımızı sorunsuz işleyerek 
şifreli HD1 ve HD2 kanallarını 
hemen çözdü. 

Eğer deney yapmaya meraklı 
biriyseniz Topfield’in bu en son 
modeline kattığı hoş bir özelliği 
seveceksiniz. Windows XP’den 
alışık olduğumuz bir özellik, 
sistem ayarlarının belirli bir anda 
kaydedilerek ilerde sonraki bir 
zamanda tekrar bu özelliğe dönül-
mesi. Yani eğer kanal listenizi ya 
da diğer ayarları bozacak olursa-
nız, kolayca daha önce kaydettiği-
niz ayarları geri yükleyebilirsiniz. 
Hatta sistemi sıfırladığınızda 
(reset) bile kaydettiğiniz ayarlar  
bozulmuyor. Yani, artık yanlış bir 
şey yaptığınızda, saatlerce uğra-
şıp yorulmadan eski ayarlarınızı 
geri yükleyebileceksiniz. 

Topfield, ürünlerini sürekli 
geliştiren bir firma olduğu için, 
bu uydu alıcısı modeli de uydu 
üzerinden yada seri arabirimi 
kullanılarak yazılım güncellemesi 
yapabilme özelliğine sahip. Arka 
panelde ayrıca Standard bir USB 
bağlantısı da var. Bu bağlantı 
da güncelleme için kullanmak 
mümkün. Güncellemeleri yükle-
mek için Topfield’in web sayfasına 
www.topfield.co.kr  adresinden 
bakabilirsiniz. Ayrıca, Topfield’in 
kendi Vega kanal düzenleme 
programını kullanarak kanalları 
düzenlemek de mümkün. 

Sonuç olarak şunu söyleyelim; 
Topfield her şeyi düşünmüş ve 
ortaya evladiyelik ürün çıkarmış! 

Ana Menü 

ASTRA 3A 23.5° DOĞU üzerinde 
HD1 

ASTRA 19.2° DOĞU üzerinde 
SMD HD 
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Sigara paketi 
büyüklüğünde HDTV alıcısı

Kurulum CD’sinde TechnoTrend 
Media Center yazılımının kullanımı 
için pdf formatında geniş kapsamlı 
bir kullanım kılavuzunun yanında 
tüm gerekli sürücüler ve uygula-
malar bulunur; ilk kurulum adım-
larını tarif eden ufak bir broşür de 
ayrıca ambalaja dâhildir.

Kullanımda
Connect S2-3600 ile gerekli 

yazılımın kurulumu Tak&Çalıştır 
prensibine göre işliyor. Cihazı bil-
gisayara bağlar bağlamaz, bilgi-
sayar yeni donanımı hemen tanır 
ve sürücü CD’sini talep eder. Bil-
gisayarın yeniden çalıştırılmasına 
bile gerek yok, kutu hemen çalış-
maya hazırdır. TechnoTrend şir-
keti, donanım gereksinimi olarak, 
normal DVB-S için 1 GHz hızında 
bir Intel Pentium 3 işlemciyi, 
DVB-S veya DVB-S2 standardında 
HDTV içinse, 3,4 GHz hızında bir 
Pentium 4 veya AMD 3500+/Dual-
core ile güçlü bir grafik kartını (en 
az 64MB RAM’lı AGP veya PCI Exp-
ress) ve her iki durumda Windows 
XP işletim sistemini şart koşuyor. 
Maalesef Connect S2-3600 ile CI 
modülleri kullanılamadığından, bu 
cihaz Pay TV alımları için uygun 
değil.

Birlikte verilen yazılım iki 
bölüme ayrılır; bir yanda TV alımı 
için TechnoTrend Media Center, 
diğer yanda uydu üzerinden 
İnternet gibi veri hizmetlerinin 
alımı için bir gereci vardır. Media 
Center Avrupa’da en yaygın uydu 

konumu olan ASTRA 19.2° doğu 
için neredeyse eksiksiz önceden 
programlı bir liste ile verilir. Tüm 
kanal listesinin yayın kuruluşla-
rına göre sıralanmış olması saye-
sinde, istenen tüm kanallar en 
kısa sürede bulunabilir. 

ASTRA’nın yanında daha başka 
uyduları da çekebilmek isteyen-
ler, bunları sorun yaşamadan 
kanal arama menüsü üzerinden 
ekleyebilir. Tamı tamamına 141 
(!) tane Avrupa, Asya ve Ame-

rikalı uydu önceden programlı-
dır. Kimi uyduya ait transpondör 
veri listesinin istenen güncellikte 
olmamasına, bu kadar geniş kap-
samı bir uydu birikimi karşısında 
severek göz yumulabilir.  Her 
uyduya ait transpondör girişleri 
sorunsuz olarak tamamlanabilir 

USB Kutusu 

TechnoTrend Connect S2-3600

TELE-satellite dergisinin bir önceki sayısında 
tanıtılan PC-kartından sonra, TechnoTrend üre-
ticisi şimdi de minyatür formatta Connect S2-
3600 isminde bir HDTV alıcısı çıkarttı. Küçük 
alıcı harici bir adaptör üzerinden elektrikle bes-

lendiğinden, uydu IF girişi ve USB bağlantısın-
dan başka bağlantısı yok. Ön panelde, tedarik 
kapsamında bulunan ama maalesef biraz küçük 
tutulmuş olan uzaktan kumandanın sinyallerini 
algılayan bir KÖ algılayıcısı bulunur. 

kadan biraz fazla sürdü. 4 kadar 
LNB’nin yönetilmesi için DiseqC 

1.0 protokolü desteklidir; 16 
kadar LNB’li antenlerin kullanımı 
için gereken DiseqC 1.1 maalesef 
henüz destekli değil.

Önceden programlı kanal listesi 
sayesinde, kullanıcı kurulumdan 
hemen sonra kullanıma başlaya-
bilir ve iki saniye geçmeden ilk 
kanalın yayını ekranda belirive-
riyor. Aynı transpondörde bulu-
nan iki kanal arasındaki değişim 
süresi yaklaşık 1 saniye sürerken, 
iki ayrı transpondörde bulunan 
kanallarda bu süre 2 saniyeden 
biraz az sürer; buysa iyi bir değer 
sayılır. Yayın kuruluşu EPG özelli-
ğini desteklemesi şartıyla, devam 
eden ve başlayacak olan yayın-
lar hakkındaki bilgiler ekranın alt 
kısmında gösterilen ve ebadı ser-

bestçe seçilebilen bir pencerede 
gösterilir.

Connect S2-3600’ün EPG fonk-
siyonu kimi set üstü cihaz sahip-
lerinde kıskançlık uyandıracaktır. 
Yazılım, kanal değişiminden sonra 
hemen birkaç saniye içerisinde, 
tüm EPG verilerini okumuş oluyor 
ve bu bilgileri bir basışla düzenli 
bir şekilde genişletilmiş EPG veri-
leri ile birlikte (yayın kuruluşunun 
desteklemesi şartıyla) görüntü-
leyebilir. Diğer güzel bir özelliği, 
EPG’nin aynı zamanda daha önce 
verileri okunmuş diğer kanal-
ların da verilerini gösteriyor ve 
bir basışla erişime hazır tutuyor 
olmasıdır.

TechnoTrend tarafından cihaza 
donatılan tünerin giriş hassasiyeti 
yüksektir ve dar bantlı SCPC sin-
yalleriyle de kolaylıkla baş edebilir. 
Yaklaşık 1,6 Ms/san. değerindeki 
deneme transpondörümüzü sorun 
olmadan okuyabildi. 

Temel fonksiyonları araştırdık-
tan sonra, tabi ki HDTV alımını 
denemek istedik. Kısa sürede 
ASTRA 19.2° doğu uydusundaki 
şifresiz HDTV yayınlarını bulduk 
ve yaklaşık iki saniye içerisinde ilk 
yayınları en mükemmel görüntü 
kalitesiyle seyretme olanağına 
sahip olduk. İki yayın standardın-
daki yayınlar, ancak birebir karşı-
laştırıldıklarında, HDTV’nin kalite 
farkı iyice belirgin oluyor. Normal 
SDTV yayınlarının gösterimi P4 
3,7GHz işlemcili bilgisayarımızın 
işlemcisine neredeyse yüklen-

Bir sigara paketinden çok da büyük değil: 
HDTV alımı için TechnoTrend Connect 
S2-3600 cihazı

veya uyarlanabilir, aynı 
zamanda osilatör fre-
kansı serbestçe seçile-
bilir. 

Manüel transpon-
dör arama modunun 
yanında, yazılım ayrıca 
bir uydu konumunun 
tamamen aratma ola-
nağını da sunuyor; 
80 transpondörlü bir 
uyduda bu işlem 9 daki-

Hayvan belgeselleri daima ilgi çeker: Astra HDTV Promosyon kanalında.
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Uzman görüşü
+
TechnoTrend Connect S2-3600 alışılmış bir set üstü 

kutusuna gerçek bir alternatif teşkil ediyor. Kullanı-
cısı az paraya karşılık yüksek performans elde eder. 
Birlikte verilen yazılım sorun yaşatmadan çalışıyor ve 
HDTV alımı da, yüksek kapasiteli bir bilgisayar kulla-
nılması şartıyla, rahatlıkla işliyor.

-
yok

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Merkezi
Avusturya

Distributor DVB-Shop, Germany

Tel +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Model TT-Connect S2-3600

Function SDTV/HDTV standartlarında DVB 
 ve DVB-S2 alımları için USB kutusu

Channel memory Unlimited

Satellites 141

Symbol rates 4-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes (up 1.6 Ms/s in our test)

USALS no

DiSEqC 1.0

EPG yes

C/Ku band compatible yes

miyorken, HDTV alımları esna-
sında işlemcide meydana gelen 
yoğunluk bariz bir şekilde fark 
ediliyordu. Media Center uygu-
lamasının yanında başka yazı-
lımlar çalıştırılmadığı müddetçe, 
görüntü ve ses akıcı bir şekilde 
ve en önemlisi eşzamanlı olarak 
gösterilebiliyordu, ama işlemciye 
yüklenen ek yazılımlar çalıştırıldı-
ğında veya USB bağlantısı üzerin-
den veriler aktarıldığında, HDTV 
görüntüsü teklemeye başladı.

Bu arada unutmadan söyleye-
lim: bilgisayarının yanında bir de 
AC3 veya Dolby Dijital uyumlu bir 
müzik seti ya da hoparlör takı-
mına sahip olanlar, mükemmel 
görüntünün yanında aynı şekilde 
mükemmel sesten de yararlana-
bilir. Bazı set üstü kutularından 
farklı olarak, TechnoTrend Media 
Center İngiliz yayın kuruluşları 
olan Sky Digital veya BBC’nin 
ASTRA2 28,2° doğu uydusundaki 
HDTV transpondörleri de sorun 
yaşamadan okuyabiliyor. Bu 
sayede, antenin ASTRA 2D uydu-
suna ayarlı olması şartıyla, en iyi 
HDTV kalitesinde birinci sınıf bel-
gesellerin seyredilmesi için engel 
kalmadı demektir.

Salt TV alımından başka, ürünle 
birlikte verilen “Media Center” 
yazılımı bilgisayarda her türlü 
video dosyalarını oynatma ola-
nağını da sunuyor. Dâhili resimde 
resim fonksiyonu sayesinde, bir 
videoyu oynatırken, devam eden 
TV yayınının görüntüsü küçük bir 
pencere halinde gösterilebilir. Bu 
şekilde rahatsız edici reklâm ara-
ları atlatılabilir.

Media Center yazılımındaki özel 
bir menü başlığı üzerinden, birlikte 
verilen uzaktan kumandanın her 
tuşu için özel fonksiyonlar atama 
olanağı vardır. Bu sebepten dolayı 
kumandanın ilk kullanımdan önce, 
tüm fonksiyonlar okutulmalı ve 
tuş atamaları kaydedilmelidir. Bu 
işlemden sonra kumanda kişisel 
programlama sayesinde keyifli bir
gereç haline gelmiş oluyor.

TechnoTrend tarafından verilen 
Media Center yazılımının dışında, 
bu kutuyla birlikte kullanılabi-
len çok sayıda başka yazılımlar 

da vardır. Burada açıkça ifade 
etmekten kaçındığımız sebep-
lerden dolayı illa ki ProgDVB’den 
vazgeçmek istemeyen fana-
tikler, bu cihazın bu yazılımla 
sorunsuzca çalıştığını duyunca 
rahatlayacaklardır. Yazılım çalış-
tırıldığında rahatsız edici bir hata 
mesajı çıksa da, onayladıktan 
sonra bu mesaj kaybolur ve yazılı-
mın işlevine olumsuz herhangi bir 
etkisi yok.  DVB-S2 standardında 
yayınlanan HDTV yazılımları bile, 
destekli olmadığı halde TechnoT-
rend'e ait ve bu amaçla bir çeşit 
doping olarak arka planda çalışan 
bir veri uygulaması sayesinde 
ProgDVB yazılımıyla gösterilebi-
lir. 

Bu noktada DX’çi ve fanatiklere, 
tüm diğer PC-DVB-S çözümlerinde 
olduğu gibi, TechnoTrend Connect 
S2-3600 ile de MPEG 4:2:2 yayın-
larının gösterilebildiğini söylemiş 
olalım. Tabi ki, gerekli codec'lerin 
yüklenmesi şartıyla.

Uygun codec’ler ve ProgDVB yazılımı ile, Connect S2-3600 ile MPEg 4:2:2 
standardında yayınlanan yayınlar görüntülenebilir. Burada NILESAT uydu-
sunda yayınlanan El-Cezire kanalı görülür.

Program magazine

TechnoTrend tarafından tedarik edilen “Media 
Center” yazılımı çok yönlü olarak kullanılabilir.

EPG

Dijital arama
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Anten çoklu anahtalarından 
lezzetli bir sandviç

SPAUN’dan gelen çoklu anah-
tarların paketlerini açarken ilk 
gözümüze çarpan ayrıntıya ver-
dikleri önem oldu. Yalnızca aletin 
işçiliği mükemmel değil, kutu-
ların üzerindeki 2 dilli (Almanca 
ve İngilizce) açıklamalar da öyle 
açık ki, SMS 9989 U’yu basa-
maklı olarak nasıl bağlayacağınızı 
hemen kavrıyorsunuz.  Üretici 
hatta anahtarın dörtlü LNB’leri 
besleyen bağlantıları ve anahtarı 
beslemek için uydu alıcıdan çeki-
len akım değerlerini de açıklamış 
(Fotoğraflara bakınız).

Yine de mükemmel kullanıcı 
talimatnamesini 2 sebepten dolayı 
kontrol etmeye karar verdik. Birin-
cisi, SMS 9989 U’da aynı cihaz ana 
çoklu anahtar (doğrudan LNB’ye 
bağlanıyor) ve uzatma birimi (ana 

anahtarın gövde çıkışlarına bağ-
lanıyor) olarak kullanılmış. Bu 
sayede, daha fazla uydu alıcısı 
çıkışına ihtiyaç duyduğunuzda 2 
farklı model satın almanıza gerek 
yok. Basit, değil mi? Normal olarak 
SMS 9989 U, 2 farklı dörtlü LNB’ye 
bağlandığında 8 uydu alıcısını 
besleyebiliyor. İkinci ve üçüncü 
anahtarları taktığınızda uydu alı-
cısı çıkışı sayısını 16 ve 24’e yük-
seltebiliyorsunuz. Üretici 24 uydu 
alıcının istikrarlı bir şekilde çalışa-
cağını garanti ediyor. 

Eğer  geçmeli erkek konektörle-
riniz varsa bağlantı için uçlarında 
F-konektörler olan koaksiyel kab-
lolar yapmanıza bile gerek yok. 
SMS 9989 U anahtarındaki girişler 
ve çıkışlar ön ve arka panele bir-
birlerine karşılık gelecek şekilde 

Çoklu Anahtar 

SPAUN SMS 9989 U’s

Eğer birden fazla uyduyu aynı anda izlemek istiyorsanız ya motorlu 
bir sisteminiz olmalı ya da çok beslemeli bir anteniniz. Eğer uydular 
arasında geçiş süresinin kısa olması sizin için izlenebilecek uydu sayı-
sından daha önemliyse doğal olarak çok beslemeli bir anten seçmeniz 
gerekir. Bu seçimin diğer bir avantajı da sinyalin bir çok bağımsız uydu 
alıcısına kolayca dağıtılabilmesidir. Bunun için ihtiyaç duyduğunuz şey 
ise bir çoklu anahtar (multiswitch). Bu nokta da SPAUN’un SMS 9989 U  
anahtarının uzmanlık alanına giriyor. Bu aleti özel kılan şey ne acaba? 
Ayrıca bir sandviçle bir çoklu anahtarın ne ilgisi var? 

Sinyal seviyelerini ayarlamak 
için bir zayıflatıcı LNB girişine takılabilir
(resmin üst kısmı). Çıkış zayıflatıcı her uydu alıcı çıkışı için imal edilmiş.
Ayrı bir güç kaynağına ihtiyaç yok, ama istenildiğinde kullanılabilir.

dağıtılmış durumda. Çoklu anah-

tarları basamaklandırmanın en 

bilinen yolu budur. Ama SPAUN 

çoklu anahtarlarında başka bağ-

lantılar da yapılabiliyor. Talimat-

nameye bakmak istememizin 

ikinci nedeni de buydu zaten. 

Pakette bulunan 4 küçük aletin 

ne işe yaradığını öğrenmek iste-

dik. Hepsinin üzerinde SMR 9210 

F SAT relay yazısı bulunuyordu. 

Bunların iki SMS 9989 U kullanı-

larak “sandviç” bağlantısı yapıl-

masında kullanıldığını öğrendik. 

Bunun için,  bir anahtarı diğe-

rinin üstüne koyuyorsunuz, bir 

klik duyuncaya kadar itip plastik 

çerçevenin her iki aleti birbirine 

bağlamasını sağlıyorsunuz. Ama 

sandviç henüz tamamlanmış 

sayılmıyor. Şimdi SMR 9210 F’leri 

anahtarların sol ve sağ yanlarına 

her iki yanına aynı alıcı çıkışla-

rını bir SAT relay ile birleştirecek 

şekilde yerleştirin (örneğin A alı-

cısını anahtarın alt ve üstünden 

gibi). Bağlamak istediğiniz uydu 

alıcısı sayısına göre maksimum 8 

SAT relay kullanmanız mümkün. 

Alttaki SMS 9989 U, bir “sand-

viç” bağlantısı yapmadan da 

duvara monte edilebiliyor. Bu 

haliyle de A ve B uydusu için bir 

alet olarak kullanılabiliyor. Üst-

teki alet diğer iki uydu (C ve D) 

için kullanılıyor. SMR 9210 F SAT 

relay’ler sayesinde sandviç bağlı 

tüm uydu alıcıları için 2 değil 4 

uydu olarak algılanacaktır!

Yani, SPAUN anahtarlarını yal-

nızca bağlanacak uydu alıcısı 

sayısı olarak değil, ama bağla-

nan dörtlü LNB anlamında da 
genişletmeniz mümkün. Hiçbir 
şey bu basamaklama +sandviç 
seçeneğini birlikte kullanmanızı 
engelleyemez. Fakat, maksimum 
konfigürasyon sayısı 6 SMS 9989 
U çoklu anahtarıyla sınırlı (üç 
sandviç basamaklı olarak bağlan-
mış ve 4 LNB’yi 24 uydu alıcısına 
dağıtıyor). 
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Uzman Görüşü
+
SMS 9989 U’lar yalnızca modern bir görünüşe 

sahip olmakla kalmıyor; ama ayrıca son derece temiz 
bir işçiliği de var. Gerçek ölçümlerde elde ettiğimiz 
sonuçlar, üreticinin belirttiğinden bile daha iyiydi. 
Basamaklama haricinde bu gelişmiş çoklu anahtar-
lar “sandviç” sistemiyle bağlanabilir ve uydu girişi 
ikiden dörde yükseltilebilir.

-
Yok

Peter Miller
TELE-satellite

Test Merkezi
Polonya

Manufacturer SPAUN Electronic, Byk-Gulden-Str. 22
 D-78224 Singen, Germany

Internet www.spaun.de

E-mail  info@spaun.de

Phone  +49 - 7731-86730

Fax  +49 - 7731-64202

Model SMS 9989 U

Description Extendable Multiswitch

Inputs 8 satellite + 1 terrestrial

Receiver outputs 8

Cascade outputs 8+1

Input frequency 950-2200 MHz (Sat.) and 5-862 MHz (Terr.)

DiSEqC 2.0 (including tone burst)

IF tap gain -3…+1 dB

IF pass-through loss 2...5 dB

Terrestrial tap loss 24 dB

Terrestrial pass-through loss 5 dB

Current drawn from receiver 95 mA + LNB (320 mA max.)

Operating temperature range -20… + 50° C/dry indoor use

Ölçümler
Musluk Sinyal kaybı (LNB ve 

uydu alıcısı arasında) 3...+1 dB 
olarak verilmiş. Ölçümlerimizde 
bundan belirgin şekilde daha iyi 
sonuçlar elde ettik. Grafiklerde 
de görebileceğiniz gibi, çoğu 
kere kayıptan ziyade kazanç söz 
konusuydu. Üstelik dikey/yatay 
polarizasyon veya yüksek/düşük 
banttan bağımsız olarak. Yalnızca 

bir ölçümde bik kayıpla karşılaştık 
(-1.2 dB).

Ancak yine de  SAT relay SMR 
9210 F bir zayıflamaya neden ola-

bilirdi. Hayır, buradaki kayıp da 3 
dB civarındaydı. 

İç kayıp (LNB girişi ve anahtar 
gövde çıkışı arasında) konusunda 
2.5 dB civarında bir kayıp keşfet-
meyi “başardık”. A-H uydu çıkış-
larında daha avantajlı olan çıkışlar 

olabilir miydi? Üçüncü grafiğimiz 
hepsinin birbirine eşit olduğunu 
gösteriyor. 

Çıkış sinyal zayıflatıcılarının ne
kadar iyi olduğuna da bakmak 
istedik. Bunlar 0, -4 dB, -8 dB 
or –12 dB zayıflatma yapmanıza
olanak tanıyor. ± 1 dB içinde doğru 
ölçüm yapabildiğini gördük. Kablo 
uzunluğuna bağlı olarak sinyal 
seviyelerini aşamalandırmak için 

kullanılan zayıflatıcılar için bu
gereğinden fazla bile sayılır. 

Daha önce bahsetmedik ama, 
SMS 9989 U doğrudan doğruya 

uydu alıcısı üzerinden beslenen 
bir anahtar. İlk başta, bu bizi biraz 
rahatsız etti; ama sistemin LNB 
ile birlikte 276 mA akım çektiğini 
görünce doğrusu rahatladık. Bu 
kadar akımı her uydu alıcısı rahat-
lıkla sağlayabilir çünkü. 

Bir SPAUN SMS 9989 tek başına 8 uydu alıcı için yeterli. Bu durumda tüm 
alıcılar iki  quarto LNB’den sinyal alır.

İki SMS 9989 U’yu üst üste koyun, her biri iki Quatro LNB’den sinyal alsın 
ve her uydu alıcıya SMR9210 F ekleyin. Böylece her uydu alıcısı 4 LNB’ye 
bağlanmış olur.

Musluk kazancı. Dikey polarizasyonlu transpondörler

Musluk kazancı. Yatay polarizasyonlu transpondörler

Musluk kazancı ve alıcı çıkışı
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Brezilya usulü çok başlıklı alımlar
Thomas Zahnd

Uygulama bilgileri 

Karşılaşılan bir problem için profesyonel çözümler bulunmadığında ne yapmalı? Çözüm 
üretmek, uydurmak lazım. Brezilya’da uydu alımı, Avrupa’daki kadar kolay bir iş değil. Bre-
zilya’da cazibeli tüm kanallar bir çok değişik uyduya dağılmış olmaları yetmiyormuş gibi, 
bu uydular hem C, hem de Ku bandında ve üstelik hem liner, hem de sirküler yayın düzey-
lerinde yayınlanıyorlar. Diğer bir deyişle, Brezilya’da düşünülebilen tüm yayın çeşitleriyle 
karşılaşılır. 

Yazarın Brezilya’nın 
kuzeyinde bulunan Natal 
eyaletinde kurulu uydu 
tesisi

Basit bir çözüm: 
Odaklı polarizerli başlık ikinci başlığa basit bir metal 
çubukla bağlanmış

Bu antende epey zahmet çekilmiş: 
4 C-bant başlığı birbirlerine bağlanmış

BRASILSAT 3 (276° East) 
NAHUEL 1A (288° East)
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En çok rağbet görülen uydulardan 
bir tanesi, Brezilya’da kısaca “B1” diye 
anılan, 290° doğu (70° batı) konu-
munda bulunan BRASILSAT 1 uydu-
sudur. Ayrıca 299° doğu (61° batı) 
konumunda bulunan, hem C, hem de 
Ku bandında yayın yapan AMAZONAS 
uydusu ve 302° doğu (58° batı) konu-
munda bulunan PAS9 ve 350° doğu 
(45° batı) konumunda bulunan PAS 1 
adlı iki PanAmSat uyduları, her ikisi de 
aynı şekilde C ve Ku bandında yayın 
yapıyor - sevilen uydulardan sayılır. 
Diğer ilgi çeken uydular ise, 304,5° 
doğu (55.5° batı) konumundaki 
INTELSAT 805, 319,5° doğu (40,5° 
batı) konumundaki NSS 806, 276° 

doğu (84° batı) konumundaki (Brezil-
yalıların “B3” dedikleri) BRASILSAT 3 
ve 268° doğu (92°batı) konumundaki 
(“B4”) BRASILSAT 4 uydularıdır.

Bu uydulardan bazıları birbirlerine 
yakın konumda oldukları için, çok baş-
lıklı antenlerle çekilmesi düşünülebilir. 
Ama bu uydularda C ve Ku bant, aynı 
zamanda değişik yayın modları kulla-
nılıyorsa ne yapmalı? Tek çözüm yara-
tıcı olmak.

Burada kaba kuvvet uygulanarak 
çözüm üretilmiş: 

Yarısı testereye kurban gitti

Avrupa’daki gibi tek kablolu çözümler burada tutmaz: Ken-
dine ait hatlarla yönetilen polarizer, yayın düzeyini değiştiri-
yor

Aynı anda C ve Ku bant alımları bu şekilde 
mümkündür. Ku bant LNB’si için de kulla-
nılan ortadan odaklı çanak yüzünden tırtıllı 
bir başlık kullanıldı

Burada uçtan uca kadar çekilmiş bir şerit 
başlık tespiti olarak iş görüyor
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Alıcı üreticisi Jiuzhou 

Jiuzhou’ya göre başarının 4 maddesi
Alexander Wiese

Dünyada bir metro durağının hemen üze-
rinde bulunan bir uydu donanım üreticisi 
var mıdır? Evet, var: Çin’in ŞenJen şehrinde 
bulunan Jiuzhou şirketi. ŞenJen metrosunun 
CheGongMiao durağından inip, “D” çıkışından 
yukarıya çıkıldığında, metro kullanıcısı kendini 
birden ŞenJen’in serbest bölgesi olan, Hong 
Kong’un hemen karşısındaki Futian semtin-
deki geniş Şennan Bulvarındaki devasa ofis 
gökdelenlerinin birinin antresinde bulur.

Ancak ne yazık ki, Jiuzhou çalışanları met-
roya yakın oluşlarından dolayı yaşadıkları 
rahatlıktan pek yakında vazgeçmek zorunda 
kalacaklardır: Jiuzhou’nun pazarlama müdür 
yardımcısı Linda Lee, “Birkaç ay sonra ken-
dimize ait yeni ofis binamıza taşınacağız”, 
diyor ve pazarlama müdürü Erman Tang, şöyle 
ekliyor: “Sürekli büyüyoruz”. İdari kadronun 
yanında, ne de olsa 250 tane mühendis, yazı-
lım geliştiricisi ve programlamacı bu binada 
çalışmaktadır. Bunlar DVB, IP-TV (sadece 
ADSL için) ve tamamen yeni bir ürün hattı 
olan, DVB alıcıları yerleşik LCD TV cihazlarının 
geliştirilmesi ile ilgileniyorlar. 

ŞenJen’deki merkez şubenin yanında, 50 
tane DVB-C için yazılım uzmanının çalıştığı 
Pekin ile 100 programlamacının çalıştığı Miam 
Yang şubeleri de vardır. Üretim ŞenJen’dedir. 

Bu geniş kapsamlı AR-GE ekibi %80 ora-
nında yazılımlarla, %20 oranındaysa donanım-
larla ilgilenir. Tüm ürünler neredeyse tamamen 
Jiuzhou tarafından geliştirilmektedir. Ancak 
her yerde olduğu gibi, yonga seti dışarıdan 
satın alınıyor. Teknik müdür David Liu ürün 
yelpazesi hakkında bilgi veriyor: “HDTV için 
bu aralar ST ve ATI’den gelen yonga setleri 
kullanıyoruz. SD için orta fiyat sınıfında NEC 

Pazarlama Müdür Yardımcısı Linda Lee (ortada), Deniz Aşırı Piyasalar Satış Müdürü Huang Wei 
(sağda) ve Teknik Müdür David Liu (solda) ile birlikte, Jiuzhou tarafından DION markasıyla pazarlanan 
alıcıların teşhir edildiği bir duvarın önünde.

Deniz Aşırı Piyasalar Satış Müdürü Huang Wei, tahtada ihracatlarının coğrafi dağılımını açıklıyor: Jiuz-
hou ürünlerinin %45’i Avrupa’ya (Rusya dahil), %30’u Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya, %20’si Hindistan 
dahil Güney Doğu Asya’ya satılırken, geri kalan %5’lik pay ise Avustralya ve Güney Amerika’ya bölü-
nür.

ve Conexant’ın yonga setlerini, alt fiyat sınıfı 
içinse Cheertek yonga setlerini kullanıyoruz.” 
Pay TV kuruluşları, cihazları yüksek miktarlarla 
satın aldıkları için, Jiuzhou için önemli bir müş-
teri kitlesi teşkil ediyor. David Liu ilave ediyor: 
“NDS, Irdeto, Conax ve Viaccess için uygun 
ürünler temin edebiliyoruz, ayrıca yakında 
Nagravision’u da kapsama alacağız”.

Pay TV sektöründen çok sayıda toptan müş-

terilere rağmen, tüm üretimin %70’i FTA alı-
cılarını, %20’si CI/CA donanımlı cihazları ve 
%10’u PVR’li cihazları kapsar. Deniz Aşırı Piya-
salar Satış Müdürü Huang Wei, daha detaylı 
olarak bilgi veriyor: “2005 yılında ihracat payı-
mız %80 iken bu rakam 2006 yılında %65’e 
düştü ve 2007 yılında %50’ye düşeceğini bek-
liyoruz”. Bu sayıları farklı okumak gerekirse: 
kendi piyasaları olan Çin pazarındaki talep 
aşırı bir şekilde artıyor! 

Çünkü Jiuzhou yüzdesel bu gerilemeye 
rağmen, 2007 yılı için ihracat cirosunda 
artış bekliyor. Ancak bunun böyle olması için 
Huang Wei’nin çok çaba sarf ettiğini de söy-
lemek gerekir: “2007 yılında çok sayıda fuara 
katılmayı planlıyoruz”, diyerek, şöyle devam 
ediyor: “ANGA Kolonya, SCat Hindistan, NBA 
ABD, CeBIT İstanbul, CCBN Pekin, Communi-
cAsia Singapur fuarlarına ve ayrıca yılda ikişer 
kez düzenlenen Kanton Fuarı (15-20 Nisan ve 
15-20 Ekim) ve neredeyse eşzamanlı olarak 
düzenlenen Hong Kong Electronics Şovuna 
(12-17 Nisan ve 12-17 Ekim) katılacağız”. 

Büyümenin devamı için, Jiuzhou kendine 4 
maddelik bir prensip belirledi: 1. En iyi kaliteyi 
sunmak, 2. Seri kararlar vermek, 3. Müşteriyi 
ortağımız olarak görmek ve 4. Uygun fiyatlar 
talep etmek. Jiuzhou 2007’nin ortasında yeni 
bir DVB-S2 HCTV alıcısı ve 2007 sonlarında 
DVB-S2 alıcısı yerleşik bir LCD TV cihazı ile 
PVR fonksiyonlu bir DVB-S2 HCTV alıcısını 
çıkaracağını vaat ediyor. 

Merakla bekliyoruz!



Yazılım geliştirme departmanından görünüm

Uydu alıcılarının üretildiği üretim hatlarından birine bakış

Taslak cihazlar olmadan hiçbir şey yürümez. Burada prototip cihazlar üretilip test ediliyor.

Satış ekibi iş başında. Jiuzhou ürünleri için gelen siparişler buraya gelip, burada çalışanlar 
tarafından değerlendirilirler
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Uydu Fuarı 

Yılda bir kez düzenlenen CABSAT 
fuarı, karar organları, alıcı ve satıcılarla 
bir araya gelmek ve birlikte pazarlık-
lar yapmak, yeni işler için anlaşmak ve 
genel olarak olanakları tartmak ve stra-
tejiler belirlemek için mükemmel bir fır-
sattır.

Aralarında Triax, Technosat, Golden 
Interstar, Eurostar, eVision, Selevision, 
Gulfsat ve Kaon'un da bulunduğu, kablo 
ve uydu sektöründen büyük isimler bu 
fuara katılıyorlar. Bu fuar sadece Orta 
Doğu için değil, aynı zamanda Asya ve 
Avrupa için de uydu sektörü için genel 
bir buluşma merkezi haline gelmiştir.

David Lim, başından beri bugüne kadar 
bu fuarın gelişmesini yönetti. “Bu fuarın 
öyküsü, bir başarının öyküsüdür", diyor 
David. “Her sene katılımcı ve ziyaretçi 
sayılarında artış görülüyor”, diye sözle-
rine gururla ekliyor. Onun ekibi pazar-

lama, satış ve sponsorluktan, lojistik, 
stant seçimi ve yönetime kadar katılım-
cıların tüm istekleri ve hususları ile ilgi-
lenir. Ekibi tüm istekleri yerine getirmek 
ve fuarın başarılı geçmesi için herkesi 
memnun etmek için çok sıkı çalışıyor.

CABSAT2007 için hala stant yerleri 
temin edilebilir. 4500 ABD doları kar-
şılığında son ürünleri veya hizmetleri 
tanıtmak için 15 metrekarelik bir standa 
sahip olunuyor. Daha ayrıntılı bilgiler 
www.cabsat.com adresinden alınabilir.

Dubai CABSAT için ideal bir merkez-
dir: Bu kozmopolit metropolde değişik 
kültürlerden çok sayıda insan yaşamak-
tadır. Dubai’de gönül ne isterse, her şey 
temin edilebilir ve Arapça ve İngilizce 
olmak üzere iki dilli levhalar sayesinde 
kaybolma tehlikesi düşüktür.

CABSAT mutlaka ziyarete değerdir!

Trafiği daima yoğun: Fuar alanının ana girişi. Solda fuar binaları var, sağda ise konaklamak için oteller

CABSAT2007 fuarı, bu sene 6 - 8 Mart tarihleri arasında 13. kez kapılarını açıyor. 
Dubai Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Son yıllarda bu tica-
ret ve pazarlama fuarı Orta Doğu’da kablo ve uydu yayını sektörlerinde en önemli 
buluşma yeri haline gelmiştir. Bu yıl CABSAT fuarı 1-4 numaralı binaları kapsayacak 
ve 50 farklı ülkeden gelen katılımcıların sayısı beş yüze yaklaşmış olacaktır. Ayrıca bu 
sene de değişik ülke ve bölgelere ait köşkler de vardır: Almanya’nın Bavyera eyaleti, 
İspanya, Kore, İngiltere, Tayvan, Fransa ve Türkiye bu şekilde özel olarak temsil 
ediliyor.

CABSAT ekibi (soldan sağa): Amelia Hombrebueno, Meryem 
El Mehairi, David Lim, und Nazlyn Pirani
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SMiT - Dünyaya CAM üretir

CAM üreticisi SMiT 

Şirket tesislerinde palmiyeler bulunur; Pasifik okyanusu ne de olsa uzak sayılmaz: NanŞan/ŞenJen’de
bulunan SSMEC şirket binası. SSMEV SMiT iştirakçilerinden bir tanesidir

SMiT ilk ürün olarak ARM’ye dayanan bir 
yonga seti geliştirerek bu yonga setine daya-
nan tam kapsamlı mülkiyet hakları yönetimi 
bulunan CAM’lar geliştirmiştir. Söz konusu 
yonga seti ilk A sürümünden kısa bir sürede B 
sürümüne güncellenmişti ve 2007 yılı ortaları 
için, iyileştirilmiş ve daha profesyonel fonk-
siyonları kapsayacak olan C sürümüne geçiş 
bekleniyor.

Bu yonga setleri Şanghay’da bulunan bir 
işlemci üreticisi tarafından üretilirken, CAM 
modüllerinin son montajı, denetimi ve sevkı-
yatı ŞenJen’de yapılmaktadır. 

SMiT Pazarlama Departmanından Kai Tang, 
“Ürünlerimizin %80’ı Avrupa’ya gönderiliyor”, 
diye bilgi veriyor. “Çoğu yaygın sistemler için 
kullanılabilen yazılımlarımız var”, diye ilave 
ederek, sistemleri şöyle sıralıyor: „Irdeto, 
Cryptoworks, Conax, Novel-TongFang ve 
Jetcas, Streamcard ve Compunicate gibi daha 

Sadece ileri teknoloji şirketlerinin bulunduğu ve içinden birden fazla şeritli geniş yolların (bisik-
letlilere ait yollar dahil) geçtiği Çin’in ŞenJen şehrine bağlı NanŞan sanayi sitesinin güneyinde 
bulunan uçsuz bucaksız High-Tech-parkındaki bilişim teknolojisi alanında faaliyet veren SSMEC 
şirketler grubunun binasında, CAM üreticisi olan SMiT şirketinin merkezi bulunur. SMiT şirketinin 
SSMEC’ye ait bir iştirak olduğu düşünülürse, bu hiç de şaşırtıcı değil.  2003 yılında kurulmuş olan 
SMiT, kısa sürede, her biri SMiT’te pay sahibi olan aralarında Mayfield, GSR, Walden, Telos ve 
Silverose adlarının da bulunduğu çok sayıda iştirakçi yatırımcı çekmeyi başarmış. 

SMit Pazarlama Departmanından Kai Tang, SMiT 
merkezinin bulunduğu SSMEC şirket binasının 
antresindeSMiT Genel Müdürü Xueliang Huang
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SMiT CAM modüllerinin kullanımı için örnek: 
ChangHong markalı uydu alıcısı yerleşik olan bu geniş ekran TV cihazında SMiT CAM modülü kullanılmış

Modüllerin işlev kontrolleri 
burada yapılıyor

bulunan 10 yazılım geliştiricisinin çalıştığı bir 
şubesinde sadece set üstü kutularına yazılım-
lar geliştiriliyor ve tasarlanıyor. Birçok üre-
tici SMiT’e ait yazılım çözümlerini kullanıyor. 
Bunlardan biri olan SOYEA, cihazlarını sadece 
SMiT’in saptadığı teknik gereksinimlerine 
göre imal etmektedir. Coship, Humax, Syber, 
Jiuzhou, ChangHong, SkyWorth ve KONIKA 
gibi başka üreticiler de SMiT ile yakın bir işbir-
liği içindeler.

SMiT büyümenin devamını sağlamak için, 
sürekli ihtisas fuarlarına katılıyor. Kai Tang 
2007 planlarını şöyle açıklıyor:  “CABSAT, 
ANGA, IBC, CCBN ve Convergence fuarlarına 
katılmak istiyoruz.” Amaçları, sadece Avru-
pa’da değil, aynı zamanda Orta Doğu’da ve 
Güney Doğu Asya’daki cazibeli piyasalarda 
yeni müşteriler edinmek.

SMiT şimdiden Türkiye’deki DigiTürk şirketi 
ve Belçika’daki Euro1080 şirketi gibi tanınmış 
kuruluşlarla işbirlikleri başlatmayı başarmış-
tır.

SMiT Genel müdürü Xueliang Huang gele-
ceğe ümitle bakıyor: “Dünyanın her yerine, 
çok hesaplı fiyatlara ve yüksek miktarlarda 
mal vermeye hazırız.”, diyor.

Yazılım geliştiricileri, profesyonel sürüm modüllerini, kablolu yayın dağıtım 
istasyonlarında kullanım için geliştirmeye çalışıyorlar: Şimdiki profesyonel 
modülle 4-6 tane kanal aynı anda dekode edilebilir. 2007 yılının ortasından 
itibaren, bu işlem 8-10 kanal için de temin edilebilecekmiş 

CAM’ların nakliyata hazırlandıkları bölüm

SMiT’in Amsterdam’da 
düzenlenen IBC 2006 
fuarında en son CAM 
ürünlerini tanıttığı standı

Deniz Aşırı Satış Ekibi gelen siparişleri değerlendiriyor

başka yerel CA sunucu sistemleri. Yakında 
Viaccess’i karşılayacağız.

Şirketin başlıca müşterileri, modülleri 
yüksek miktarlarla ısmarlayan kablolu TV 
kuruluşları ve PAY TV yayın şirketleri. 

Ama bu alan şirketin sadece bir ayağı sayı-
lır. Toplam 120 çalışanların yarısı yazılım 
geliştirme alanında çalışıyor. Bu bölümlerde 
üreticiler tarafından alıcılarına dahil edilen 
çözümler üretiliyor. 

Bu şekilde bir alıcının komple yazılım tasa-
rımı SMiT’e sipariş edilebilir. Şirketin Pekin’de 
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ÜLKE RAPORU - Tayland

Tayland 

INFOSAT Intertrade, 
Bangkok
Niran Tangpiroontham 1996 yılında 4 ele-
manla birlikte INFOSAT Intertrade şirketini 
kurduğunda, aslında bir zorluğun içerisinden 
bu teşebbüs için gereken cesareti bulmuştu. 
Daha önce Tayland'ın en büyük telekomü-
nikasyon şirketlerinden biri olan işvereni 
SAMART, onu ve çok sayıda iş arkadaşını 
işten çıkarmıştı. Niran için bu durum bir şans 
oldu. 10 yıl sonra 60 tane eleman çalıştırıyor. 
“INFOSAT 2006 yılında 7,5 milyon ABD dolar-
lık bir ciro yaptı ve 2007 için %20 oranında 
bir artış bekliyorum”, diyor Niran, kendinden 
emin bir sesle.

INFOSAT Intertrade şirketi cirosunun büyük 
kısmını, tam olarak %60’ını, uydu çanağı, 
LNBF ve alıcıların toptan pazarlaması ile elde 
ediyorken, %25’i kablolu yayın şebekeleri için 
donanımlar ve %15’i koaksiyal ve cam fiber 
kablolarla yapılan ticarete düşüyor. INFOSAT, 
cirosunun %80’ini Tayland sınırları dahilinde 
yapıyorken, gerisi başta komşu ülkeler olan 
Laos, Kamboçya ve büyük sıkıntılarla birlikte 
dışarıya çok kapalı olan Miyanmar’a yapılan 
ihracatlarla elde ediliyor.   Niran, “Daha önce 
Miyanmar’a göndereceğimiz malı içeren kon-
teynırları önce Singapur’a ihraç edip, hemen 
yanı başımızda bulunan Miyanmar’a oradan 
göndermemiz gerekmişti”, diye gereksiz 
engellerden yakınıyor. 

Niran, müşterileri olan satıcıları eğitmeye 
büyük önem veriyor. İki haftada bir seminer-
ler düzenliyor, üç ayda bir de ayrıca Laos’ta. 
“Laos Tayland için doğal bir ihracat pazarıdır, 
çünkü dilleri %90 oranında Tayland diliyle 
aynıdır", diyen Niran, şöyle ekliyor: “Kam-
boçya’da konuşulan dilin %40'ı Tayland dili 
ile aynı kökene dayanıyor ve Miyanmar'da 
çok sayıda Tayland asıllı vatandaşlar yaşı-
yor." Niran müşterilerini sık sık ve severek 
bizzat ziyaret ediyor. Bu ziyaretler için uçakla 
gidebilir, ama bu seyahatler için eski bir cip 
kullanan Niran “bu ülkelere arabayla seyahat 
etmek hoşuma gidiyor", diye açıklıyor.

Niran, Tayland piyasasında TVRO sek-
töründe elde edebileceği pazar payını %35 
olarak tahmin ediyor; Tayland’da kendisin-
den başka iki tane toptancı daha var. Kablolu 

yayın teknolojisinde ise, INFOSAT’ı Tay-
land’da lider konumunda görüyor. Sadece 10 
yaşında olan bir şirket için takdire değer bir 
performans!

INFOSAT Banmai sanayi bölgesinden geçen 
işlek Tiwanon Caddesinde 5 katlı bir binanın 4 
blokunu kiralamıştır. INFOSAT girişinin önünde 
duran gıcır gıcır Toyota markalı cip, tabi ki pat-
rona ait: “Aslında BMW’den bir X3 almak ister-
dim, ama bu modellerin Tayland’daki fiyatları 100 
bin ABD dolarını aşıyor.”, diyor.

JSAT.TV, Bangkok
Yeni Zelanda’da bir zamanlar bir meyve suyu 
üreticisinin şöyle bir reklam sloganı yaygındı: 
“Just Juice”, yani “sadece meyve suyu”. Bu 
slogandan esinlenerek, Jon Clarke şirketine 
“Just Satellites” adını vermeye karar verdi, 
veya kısaltılmış adıyla JSAT. Jon herhalde uydu 
sektöründe gerçek dinozorlardan biridir. Ken-
disi 1980 yılında Yeni Zelanda'da uydu alımı 
ile uğraşmaya başlayan ilk kişilerdendir. “Bu 
şekilde mesleğime sahip olmuştum", diyor Jon: 
Dünya çapında faaliyet veren banka kuruluşu 

olan HSBC, onu IT departmanında işe almıştı. 
2002 yılında emekliliğe ayrıldı ve yeniden hobi-
siyle ilgilenmeye başladı. Bangkok’taki eski 
yazlığında, JSAT.TV ile başladı. Henüz 2003 
yılında 300 adet tesisat satabildi, 2006 yılında 
ise bu rakam 600’e çıkmıştı. Jon, “Bugün JSAT 
8 tane elemanı full-time çalıştırıyor ve montaj 
işleri için de ayrıca 5 tane ekibimiz var”, diye 
ilave ediyor.

TVRO müşterileri, daha ziyade Tayland’da 
yaşayan yabancılardır. Onlar kendi memleket-
lerinin kanallarını ya da en azında bir tane İngi-
lizce kanalı seyretmek istiyorlar. Tayland’da ne 
de olsa 32 ayrı uydu konumunun alımı mümkün. 
En çok sevilen, 146° doğu konumundaki AGILA 
2 uydusu ve Dream TV’ye ait bu uyduda yayın-
lanan bir kanal buketidir. Ayrıca Malezya’dan 
yayınlanan ASTRO kanal buketinin yayınlandığı, 
91° doğu konumundaki MEASAT uydusu da 
rağbet edilen konumlardan sayılır. Son zaman-
larda MTV, VH1 ve Fashion TV (fişinTiVi) gibi 
çok sevilen kanalları içeren Max isimli DTH 
paketinin yayınlandığı, 75° doğu konumundaki 
ABS uydusu için gelen talepler de gittikçe art-
maktadır. Sonra tüm İngilizce konuşanlar için, 
İngiltere’den yayınlanan Granada kanalı vaz-
geçilmez bir yayındır. Max kuruluşu sinyalini 
ART paketinden alıyor. “Bunun böyle olduğunu 
reklâm spotlarından da anlaşılır”, diye açıklıyor, 
Jon. Şu anda tüm kanallar FTA (şifresiz) olarak 
yayınlanıyor ama pek yakında Irdeto şifreleme 
sistemine geçilecekmiş. Jon, Avustralyalı Net-
work kuruluşunun Tayland için bu kadar uygun-
suz bir uyduya karar kılmış olmasını üzüntüyle 
belirtiyor. 166° doğuda bulunan PAS uydusu 
ancak zorluklarla alınabiliyorken, bu uydu 
Avustralya'nın ABC kanallarını, BBC World ve 
STC kanallarını, hepsini FTA olarak yayınlıyor. 

INFOSAT kurucusu ve müdürü Niran Tangpio-
ontham, 10. yıldönümü münasebetiyle dağıttığı 
montlardan birini giymiş şekilde poz veriyor.

Jon, Sukhumvit Caddesinin yakınlarında bulu-
nan eski yazlığında şirketinin merkezini kurdu. 
Elde edilebilen her boş yer uydu çanaklarıyla 
kaplanmıştır. Bu şekilde müşterilere tüm kanal-
ları her zaman canlı olarak gösterebiliyor.

Jon Clarke ekran duvarının önünde. Tüm ekran-
lar sürekli olarak açıktır ve daima 11 çanaktan 
alınan birer kanalı gösterir.

Sonunda Bloomberg, El-Cezire, Hong Kong’dan 
NOW TV ve Singapur’dan CNAI haber kanalının 
yayınlandığı 105° doğu konumunda bulunan 
ASIASAT 3 uydusu da var.

Jon işletmesinin sürekli büyüyeceğini bekli-
yor: “Buradaki yabancılar, bir yabancı tarafın-
dan hizmet almayı tercih ediyorlar. Ne de olsa 
onların isteklerini en iyi bilecek yine bir yaban-
cıdır.” Son yıllarda çok sayıda yabancılar Tay-
land’ı keşfettiğine göre, bu iyi bir temel sayılır.
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Afrika 
malı
Resimde görülen tertibatta 
sadece LNB bir sanayi ürünüdür. 
Bir de koaksiyel kablolar. Güney 
Sudan'ın Juba kentinde yaşayan bir 
sanatkâr bu çanağı yapmıştır. Juba 
şehri, Nil nehri kenarında bulunur ve 
Sudan’daki iç savaş başlayana kadar 
bir ticaret merkeziydi. O zamandan 
beri burada her şey durmuş, ancak 
kısa süre önce Uganda ve Kenya’ya 
bağlanan yollar yeniden açılmış. 
Ancak uydu çanakları henüz Juba’ya 
nakledilen ürünlerden değil. Sorun 
da değil, onları el yapımı elde etmek 
de mümkün. Saç parçaları ile metal 
çubuklardan ibaret bir çerçeve kap-
lanır ve LNB kolu olabildiğince ortaya 
yerleştirilir. Biraz deneme yanılma 
yoluyla alımlar başarılır. Çanak direği 
olarak ahşap bir sopa kullanılmış - 
mutlaka metal olacağı nerede yazı-
lır?

Fotoğraf: Christoph, 
Sudan’daki Médecins 

Sans Frontières’den

Sudan’da 
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New Satellite Launches
Sylvain Oscul, Mario Hren

New Satellites 

GALAXY 17
The 50th satellite using Alcatel‘s 

Spacebus platform will be GALAXY 17, 
carrying 24 Ku-band and 24 C-band 

INSAT 4B
In the series of INSAT satellites, 

INSAT 4B is scheduled to be launched, 
and to be co-located to INSAT 3A. 
INSAT 4B is a twin to INSAT 4A. Two 
more, INSAT 4C and 4D, are planned 
to follow later this year, with INSAT 4E 

STAR ONE C1
This one will replace BRASILSAT B1 

at 290 East (70 West), carrying 28 
transponders in C-band and 14 in Ku-
band beaming into South America, and 
a dedicated Mercosur beam with 4 Ku-
band transponders, with a link beam 
into Florida and Kuba region.

transponders, reaching the North 
American market. It is not yet decided if 
it will be located at 261 East (99 West) 
or more probably at 269 East (91 West). 
It‘s expectad lifespan is 15 years.

scheduled for launch in 2008. All carry 
a beam centered to India, and another 
one expanded to reach Middle East.
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FUAR PROGRAMI
6 - 8 March 2007: CABSAT 2007
Electronic Media and Communications Event
Dubai International Convention and Exhibition Centre,
Dubai, United Arab Emirates
www.cabsat.com

20 - 22 March 2007: Convergence India 2007
South Asia‘s Largest ICT Event
Pragati Maidan, New Delhi, India
www.convergenceindia.org

21 March - 1 April 2007: CCBN
Exhibition of broadcast, cable and satellite technology and 
equipment
China International Exhibition Center, 6 Beisanhuan East 
Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China 
www.ccbn.tv

18 - 21 April: SBE 2007
Satellite & Broadband Expo
Georgia International Convention Center, Atlanta, Georgia, 
USA
www.sbe07.com

22 -24 May 2007: ANGA Cable
Trade Fair for Cable, Satellite & Multimedia
Koeln Messe, Cologne, Germany
www.angacable.de
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