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Οικονομική HDTV στον Υπολογιστή σας
Ενώ πολλά από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα 
υιοθετούν σιγά-σιγά την ιδέα της HDTV, είναι πολύ 
δύσκολο να βρεθούν οι απαραίτητοι δέκτες, κάτι 
σαν να ψάχνουμε ψύλλους στα άχυρα. Μετά την 
παρουσίαση του πρώτου δέκτη DVB-S2 σε προη-
γούμενο τεύχος του περιοδικού TELE-satellite, έχει 
νόημα το επόμενο βήμα με την παρουσίαση σε αυτό 
το τεύχος μιας κάρτας DVB-S2 για υπολογιστή. Η 
γερμανική εταιρεία DVBSHOP διανέμει αυτήν την 

κάρτα σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, η οποία έχει 
την ονομασία S2-3200. Η TechnoTrend χρειάστηκε 
να καθυστερήσει την κυκλοφορία αυτής της νέας 
κάρτας στην αγορά, επειδή δεν ήταν απλά διαθέ-
σιμα τα απαραίτητα κυκλώματα MPEG-4. Ευτυχώς, 
ο κατασκευαστής χρησιμοποίησε αυτό το πρόσθετο 
χρονικό διάστημα με σοφία για την ανάπτυξη του 
λογισμικού που είναι πραγματικά χωρίς λάθη. 

Η ίδια η κάρτα, με μια πρώτη 
ματιά, δεν φαίνεται διαφορετική 
και δεν δίνει την ιδέα των πραγμα-
τικών δυνατοτήτων της. Το πρώτο 
πράγμα που θα παρατηρούσατε 
είναι η δορυφορική είσοδος IF και 
ο δέκτης IR. Είναι επίσης ορατή 
η σύνδεση 50-ακροδεκτών, για 
χρήση με ένα προεραιτικό άρθρωμα 
CI. Το τηλεχειριστήριο που συμπε-
ριλαμβάνεται είναι κάπως μικρό 
σε μέγεθος, αλλά όταν το συνη-
θίσετε, θα σας επιτρέψει να ελέγ-
ξετε την κάρτα χωρίς οποιοδήποτε 
πρόβλημα. Το λεπτομερές εγχει-
ρίδιο χρήσης για τη λειτουργία 
του Λογισμικού Meida Center της 
TechnoTrend υπάρχει στο συμπερι-
λαμβανόμενο CD σε μορφή PDF.

Καθημερινή 
Χρήση
Η εγκατάσταση της κάρτας και 

του σχετικού λογισμικού είναι 
άμεσης τοποθέτησης και λειτουρ-
γίας. Εφόσον συνδέσετε την κάρτα 
σε μια κενή υποδοχή και ανοίξετε 
τον υπολογιστή, τα Windows ανα-
γνωρίζουν αμέσως το νέο υλικό και 
αναζητούν τον κατάλληλο οδηγό 
εγκατάστασης. Μόλις ολοκληρω-
θεί αυτό, το μόνο που μένει είναι 

η εγκατάσταση του λογισμικού 
Media Center της TechnoTrend.  

Δεν απαιτείται επανεκκίνηση 
του υπολογιστή και η κάρτα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Στις 
απαιτήσεις υλικού, η TechnoTrend 
προτείνει 1 GHz Intel Pentium 3 
για κανονικό DVB-S· για περιεχό-
μενο HDTV θα πρέπει να είναι του-
λάχιστον 3,4 GHz Pentium ή AMD 
3500/Dualcore με μια καλή κάρτα 
γραφικών (AGP ή PCI Express με 
τουλάχιστον 64 ΜΒ RAM). Απαι-
τούνται επίσης Microsoft Windows 
XP. Η S2-3200 απαιτεί επίσης μια 
ελεύθερη υποδοχή PCI· εάν χρησι-
μοποιήσετε επίσης το προεραιτικό 
άρθρωμα CI, θα χρειαστείτε μια 
δεύτερη ελεύθερη υποδοχή. Αλλά 
αυτό θα σας επιτρέπει να εισάγε-
ται εύκολα όλα τα διαφορετικά 
αρθρώματα CI στο πίσω μέρος του 
υπολογιστή σας.

Το λογισμικό που συμπεριλαμ-
βάνεται αποτελείται από δύο μέρη: 
το πρώτο είναι το TechnoTrend 
MediaCenter για την λήψη τηλε-
όρασης και το δεύτερο είναι ένα 
εργαλείο για την λήψη υπηρε-
σιών δεδομένων, όπως Ίντερ-
νετ μέσω δορυφόρου. Το Media 
Center είναι προγραμματισμένο 
εκ των πρότερων με έναν σχεδόν 

16 LNB, δυστυχώς δεν είναι δια-
θέσιμο. Εάν διαθέτετε ένα μοτέρ 
DiSEqC μπορείτε να το χρησιμο-
ποιήσετ, το ενσωματωμένο πρωτό-
κολλο DiSEqC 1.2 σας επιτρέπει να 
ενεργοποιήσετε επίσης ένα μοτέρ 
με αυτήν την κάρτα. Γενικά  όμως, 
καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιή-
σετε ένα μοτέρ με αυτή την κάρτα. 
Η τάση ελέγχου 14/18-volt για το 
LNB προέρχεται από την εσωτε-
ρική τάση τροφοδοσίας 5-volt της 
υποδοχής PCI. Το μοτέρ θα χρη-
σιμοποιούσε αυτήν την τάση και 
θα μπορούσε να καταστρέψει την 
κάρτα. 

Το λογισμικό Media Center διαι-
ρείται σε τρία μέρη: στην πάνω 
αριστερά πλευρά θα βρείτε την 
Μπάρα Ελέγχου, μέσω της οποίας 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε όλες 
τις διαθέσιμες λειτουργίες με ένα 
απλό κλικ. Στη δεξιά πλευρά υπάρ-
χει ο κατάλογος καναλιών και στο 
κέντρο είναι φυσικά η τηλεόραση 
από την οποία μπορείτε να παρα-
κολουθήσετε το κανάλι που έχετε 
επιλέξει. 

Χάρη στον προγραμματισμένο εκ 
των πρότερων κατάλογο καναλιών, 
ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει 
άμεσα μετά από την εγκατάσταση, 
με το πρώτο κανάλι να εμφανίζεται 
στην οθόνη σε λιγότερο από δύο 
δευτερόλεπτα. Για έναν υπολογι-
στή, αυτός ο χρόνος εναλλαγής 
είναι πραγματικά αρκετά καλός· η 
εναλλαγή καναλιών στον ίδιο ανα-
μεταδότη απαιτεί ένα δευτερόλε-
πτο, ενώ η εναλλαγή μεταξύ δύο 
διαφορετικών αναμεταδοτών διαρ-
κεί περίπου δύο δευτερόλεπτα. 

Το EPG είναι ιδιαίτερα ελκυ-
στικό δεδομένου ότι μπορεί να 
κάνει τους ιδιοκτήτες κανονικών 
δεκτών να ζηλέψουν. Το EPG 
χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα 
για να συγκεντρώσει όλα τα απα-

Κάρτα Για Υπολογιστή 

TechnoTrend S2-3200

πλήρη κατάλογο καναλιών για 
τη θέση Astra (19.2° Ανατολικά) 
στην Ευρώπη. Αυτός ο κατάλογος 
καναλιών μπορεί να ταξινομηθεί 
εύκολα κατά προμηθευτή, επιτρέ-
ποντας σας να βρείτε εύκολα όλα 
τα αγαπημένα σας προγράμματα. 
Εάν θέλετε να λάβετε άλλους 
δορυφόρους εκτός από τον Astra, 
αυτό γίνεται εύκολα με τη χρήση 
του μενού Αναζήτησης Καναλιών. 
Συνολικά 141 ευρωπαϊκοί, Ασια-
τικοί και Αμερικανικοί δορυφόροι 
είναι προγραμματισμένοι εκ των 
πρότερων στη μνήμη. Το γεγονός 
ότι τα δεδομένα μερικών αναμετα-
δοτών από αυτούς τους δορυφό-
ρους μπορεί να μην είναι αρκετά 
ενημερωμένα, αποζημιώνεται από 
τον μεγάλο αριθμό των διαθέσιμων 
δορυφόρων. Η επεξεργασία ή προ-
σθήκη νέων δεδομένων αναμετα-
δοτών σε οποιοδήποτε δορυφόρο 
είναι απλή. Είναι επίσης ελεύθερα 
επιλέξιμη κάθε δυνατή συχνότητα 
τοπικού ταλαντωτή (LOF). Εκτός 
από μια ανίχνευση αναμεταδοτών 
με το χέρι, μπορεί επίσης να ανι-
χνευθεί μια ολόκληρη τροχιακή 
θέση· ένας δορυφόρος 80-αναμε-
ταδοτών χρειάστηκε περίπου εννιά 
λεπτά για μια τέτοια ανίχνευση.

Το ενσωματωμένο πρωτόκολλο 
DiSEqC 1.0 σας επιτρέπει να χρη-
σιμοποιήσετε αυτήν την κάρτα με 
μέχρι τέσσερα μεμονωμένα LNB. 
Το πρωτόκολλο DiSEqC 1.1, που 
θα σας επέτρεπε να ελέγξετε μέχρι 
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Η TechnoTrend S2-3200 είναι μια πολύπλευρη 

κάρτα που παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε πριν 
από μερικές εβδομάδες μας έκανε αρκετά μεγάλη 
εντύπωση.  Η TechnoTrend χρησιμοποίησε τον 
χρόνο αναμονής για τα απαραίτητα κυκλώματα με 
σοφία και έτσι είχε την ικανότητα να προσφέρει ένα 
λογισμικό που λειτουργεί τέλεια. Η παρουσίαση των 
προγραμμάτων HDTV σε DVB και DVB-S2 λειτουργεί 
σωστά, και πάνω από όλα, το DVBSHOP προσφέρει αυτήν την κάρτα 
σε μια πολύ ελκυστική τιμή.

-
Κανένα

ραίτητα δεδομένα EPG μετά από 
την εναλλαγή καναλιού. Αυτά τα 
δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 
των εκτεταμένων πληροφοριών 
EPG (υποθέτοντας ότι είναι διαθέ-
σιμα από τον παροχέα) μπορούν να 
τακτοποιηθούν με το πάτημα ενός 
κουμπιού. 

Ευτυχώς, το παράθυρο EPG 
εμφανίζει όλα τα άλλα κανάλια 
και έχει φορτώσει ήδη τα δεδο-
μένα EPG. Τώρα με το πάτημα ενός 
κουμπιού εμφανίζει τα επιλεγμένα 
δεδομένα. Εάν χτυπήσει το τηλέ-
φωνο καθώς απολαμβάνεται μια 
εκπομπή στην τηλεόρασή σας ή 
εάν κάποιος χτυπήσει το κουδούνι 
της εξώπορτας σας για να κάνει 
μια επίσκεψη, η ενσωματωμένη 
λειτουργία χρονικής μετατόπισης 
σας επιτρέπει να σταματήσετε το 
πρόγραμμα που παρακολουθού-
σατε και να το συνεχίζετε όταν 
τελειώσετε την δουλειά σας. Με 
τη βοήθεια της λειτουργίας Χρο-
νοδιακόπτη, διάφορα προγράμ-
ματα μπορούν να σημειωθούν εκ 
των προτέρων για εγγραφή. Υπο-
στηρίζονται επίσης εβδομαδιαίοι 
και ημερήσιοι χρονοδιακόπτες. 
Φυσικά, αυτοί θα λειτουργήσουν 
μόνο εάν ο υπολογιστής θα είναι 
ανοιχτός την στιγμή που θα πρέπει 
να ξεκινήσει η εγγραφή. 

Ο δέκτης που κατασκευάστηκε 
από την TechnoTrend είναι ευαίσθη-
τος αν και έχει κάποια προβλήματά 
με τα σήματα SCPC. Ο δοκιμαστι-
κός αναμεταδότης των 1,3 Ms/sec 
δεν μπόρεσε να ανιχνευθεί· μόνο 
σήματα που ξεκινούν από 4 έως 
5 Ms/sec μπορούσαν να εμφανι-
στούν από τον S2-3200.

Μετά από την εξερεύνηση όλων 
των βασικών λειτουργιών SDTV, 
θελήσαμε φυσικά να δοκιμάσουμε 
την λήψη HDTV. Γρήγορα βρήκαμε 
τις υπηρεσίες HD από τα Γερμα-
νικά κανάλια Pro7 και Sat1 και σε 
λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα, 
τα κανάλια ήταν στην οθόνη μας 
με εξαιρετική ποιότητα εικόνας. 
Χάρη στο άρθρωμα CI μπορούσαν 
να ληφθούν κρυπτογραφημένα 
προγράμματα όπως το Γερμανικό 
πακέτο συνδρομητικής τηλεόρα-
σης Premiere HD.

Ενώ η αναπαραγωγή μεταδό-
σεων SDTV δεν επηρέαζε ιδιαίτερα 
τον επεξεργαστή P4 στα 3,7 GHz, 
οι πολύ υψηλότερες απαιτήσεις για 
λήψη HDTV ήταν σαφώς εμφα-

νείς. Όσο δεν υπήρχε κανένα άλλο 
πρόγραμμα ανοικτό εκτός από το 
Media Center, μπορούσε να εμφα-
νιστεί το βίντεο και ο ήχος χωρίς 
οποιαδήποτε προβλήματα. Αλλά 
μόλις τρέξαμε κάποια πρόσθετα 
προγράμματα που προσθέτανε 
φορτίο στην CPU, είχε αντίκρισμα 
στην ποιότητα της εικόνας HDTV.

Η TechnoTrend δεν μπορεί 
βεβαίως να θεωρηθεί υπεύθυνη 
για το γεγονός ότι ο υπολογιστής 
που διαθέταμε στο εργαστήριο 
δοκιμών μας δεν είναι αρκετά 
ισχυρός. 

Εάν συνδέετε ένα σύστημα 
ηχείων AC3 ή Dolby Digital με τον 
υπολογιστή σας, μπορείτε φυσικά 
να απολαύσετε κρυστάλλινο ήχο 
μαζί με εξαιρετική εικόνα. Σε αντί-
θεση με άλλους δέκτες S2-DVB, 
το Media Center της TechnoTrend 
δεν είχε πρόβλημα να αναγνωρί-
σει τους αναμεταδότες των British 
Sky Digital και BBC στον Astra2 
στις 28.2° Ανατολικά. Τα κορυφαία 
ντοκιμαντέρ σε υψηλής ποιότητας 
HDTV είναι πλέον γεγονός.

Εκτός από την λήψη τηλεό-
ρασης, το Media Center διαθέτει 
επίσης τη δυνατότητα αναπαρα-
γωγής διαφόρων μορφών βίντεο 
στον υπολογιστή και χάρη στην 
ενσωματωμένη λειτουργία εικόνα-
στην-εικόνα (PIP) μπορείτε να 
παρακολουθείτε τηλεόραση σε 
ένα μικρό παράθυρο κατά την 
αναπαραγωγή ενός άλλου βίντεο. 
Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να 
αποφύγετε τις ενοχλητικές διαφη-
μίσεις. Το άρθρωμα CI επιτρέπει 
στην S2-3200 να λαμβάνει επίσης 
υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεό-
ρασης εκτός από ελεύθερα προ-
γράμματα. Τα τρία αρθρώματα CI 
που δοκιμάσαμε (Alphacrypt CI 
με μια κάρτα για Premiere, ένα 
Viaccess CI και ένα Irdeto CI) λει-
τούργησαν τέλεια.

Το λογισμικό Media Center δια-
θέτει ένα ξεχωριστό μενού επι-
λογών που δίνει στο χρήστη τη 
δυνατότητα να προγραμματίσει 
κάθε κουμπί του τηλεχειριστηρίου 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. 
Λόγω αυτού, είναι απαραίτητο "να 
διδάξετε" το τηλεχειριστήριο πριν 
το χρησιμοποιήσετε για πρώτη 
φορά και να αποθηκευτούν όλες 
οι ρυθμίσεις των κουμπιών. Μόλις 
ολοκληρωθεί αυτό, το τηλεχει-
ριστήριο είναι πολύ πιο διασκε-
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Model S2-3200

Function Κάρτα υπολογιστή για την λήψη σημάτων 
 DVB και  DVB-S2 σε SDTV/HDTV

Channel Memory Unlimited

Satellites 141

Symbolrate 4-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes, starting at 4-5 Ms/sec.

USALS no

DiSEqC 1.0 and 1.2

EPG yes

C/Ku-band Compatible yes

Αναζήτηση Καναλιών 

MPEG 4:2:2 

Εικόνα στην Εικόνα 

SAT1 HD σε DVB-S2 

δαστικό χάρη στα ανεξάρτητα 
κουμπιά προγραμματισμού. 

Εκτός από το λογισμικό Media 
Center της TechnoTrend, είναι 
διαθέσιμα διάφορα πρόσθετα προ-
γράμματα που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν με αυτήν την κάρτα. 
Για τους DXer που απλά δεν μπο-
ρούν χωρίς το ProgDVB, θα ικα-
νοποιηθούν μαθαίνοντας ότι το 
πρόγραμμα λειτουργεί πολύ καλά 
με αυτή την κάρτα. Ακόμη και τα 
προγράμματα HDTV σε S2-DVB 
μπορούν να εμφανιστούν παρά 
την έλλειψη υποστήριξης από το 
ProgDVB. Είναι επίσης δυνατή η 
λειτουργία της εφαρμογής δεδο-
μένων που σε αυτήν την περί-
πτωση λειτουργεί στο υπόβαθρο 
σας Βοηθός Συντονισμού. Εάν το 
DVBViewer είναι το πρόγραμμα 

που έχετε επιλέξει, δεν θα απο-
γοητευθείτε. Αυτό το πρόγραμμα 
λειτούργησε επίσης πολύ καλά με 
τον S2-3200.

Σε αυτό το τεύχος του TELE-
satellite εξετάσαμε τις διαφορε-
τικές δυνατότητες λήψης MPEG 
4:2:2 και έχοντας αυτό στο μυαλό 
έχει νόημα να εξετάσουμε την 
κάρτα S2-3200 και να την δοκιμά-
σουμε λεπτομερώς. Δεν αργήσαμε 
να καταλάβουμε ότι το λογισμικό 
Media της TechnoTrend δεν μπο-
ρούσε να λάβει σήματα MPEG 
4:2:2 αλλά χάρη στο ProgDVB 
δεν χάνονται τα πάντα. Ακόμη και 
άλλα προγράμματα που χρησιμο-
ποιήθηκαν για την λήψη τροφο-
δοσιών MPEG 4:2:2 λειτούργησαν 
αρκετά καλά με αυτήν την κάρτα 
στις δοκιμές μας.

Λήψη HDTV σε DVB-S 

Λογισμικό Media Center 


