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Arı Gibi Çalışan Firmalar 
Daha Tarihe Karışmadı

Yazılım Güncellemesi 

Nanoxx 9500HD

TELE-satellite’in son sayısında NanoXX 9500HD uydu alıcısının tanıtımını yapmıştık. 
İşçiliğinin kalitesi ve sahip olduğu özelliklerle cihaz bizi öylesine etkilemişti ki söyleyecek 
olumsuz tek bir söz bulamamıştık. Bazı üreticiler kendileriyle ilgili böyle övücü test yazı-
ları çıktığında, işleri bitmiş gibi  dükkanı kapatıp tatile çıkarlar; ama NanoXX onlardan 
biraz farklı bir firma. 9500HD’nin aldığı övgülere rağmen, şirketin programcıları cihazı 
yeni fonksiyonlarla daha da zenginleştirmek için yoğun tempoda çalışmalarına devam 
ediyor.  Bu sayının baskıya girmesine az bir zaman kala, firmanın yeni bir yazılım güncel-
lemesinin çıktığını duyduğumuzda bu nedenle hiç şaşırmadık. 

Yeni yazılım cihaza son derece kolay 
bir şekilde kuruluyor. Network bağlantı-
nız varsa ve Internet’e bağlıysanız sadece 
tek bir düğmeye basarak güncellemeyi 
otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Ayrıca 
isterseniz yeni yazılımı İnternetten indirip 
USB çubuğa yükleyebilir ve cihazın güncel-
lemesini USB çubuk üzerinden de yapabi-
lirsiniz. 

Uydu alıcısını 02.0.200 nolu yazılım ile 
hiçbir güçlükle karşılaşmadan güncelle-
dikten sonra, ne gibi değişilikler olduğunu 
anlamaya çalıştık. Bunlardan ilk gözümüze 
çarpan, aynı anda iki farklı yayını kayde-
derken bir yandan da sabit diskteki bir 
kaydı veya bir canlı yayını izleyebilmemiz 
oldu. Üstelik her üç kanal da aynı trans-
pondör üzerindeyse canlı yayınlarda zaman 
kaydırma özelliğini de kullanabiliyorsunuz. 
Bu özellikler HD yayınlarda da aynı şekilde 
geçerli. USB 2.0 bağlantı hızı tüm bu özel-
likler için yeterli geliyor. 

Gözleri çok keskin 
olmayan okurlarımızı 
sevindirecek bir özel-
lik ise artık kayıtlarda 
teletext, teletext alt-
yazı ve DVB altyazı-
ların da kaydedilmesi. 
Bu sayede bir kaydı 
izlerken istediğiniz 
anda bu özelliklere de 
ulaşabileceksiniz. 

Oynatmada da bazı değişiklikler yapıl-

mış; NanoXX 9500HD izleme esnasında 
durdurma düğmesine bastığınız noktayı 
hafızasına alıyor ve tekrar başlatıldığında 
tam kaldığınız yerden devam ediyor. İlave 
olarak eklenen bir özellikle sadece bir düğ-
meye basarak reklamları atlayabiliyorsu-
nuz. 

Kaydetmek istediğiniz programların 
başında veya sonunda süprizlerle karşılaş-
manızı önlemek için NanoXX kaydın başına 
ve sonuna boşluklar koyarak kaydı otoma-
tik olarak büyütüyor. 

Hazır konuya girmişken, son güncel-
lemeyle Alman şifreli yayıncısı Premiere 
gibi bazı buketler için kayıtları özel olarak 
programlayabilmenizi de sağlıyor.  Son 
olarak, kullanıcı zaman kaydırma özelli-
ğinde tampon aralığını istedikleri uzun-
lukta ayarlayabiliyorlar. 300 GB’den büyük 
sabit disklerde ortaya çıkan bir problem 
için de önlem alınmış ve bu sorun ortadan 

kaldırılmış. Kanal listelerindeki bir prob-
lem çözülmüş ve Alphacrypt CI modülü 
iyileştirilmiş. Bazı menü girdileri modifiye 

edilmiş ve yeni bazı 
fonksiyonlar eklen-
miş. 

Tümü birlikte 
göz önüne alındı-
ğında, güncelleme-
nin oldukça başarılı 
olduğunu söylemek 
gerek.  Her şey bir 
yana ürettiği ürünü-
nün arkasında duran 
ve sizi ortada bırak-
mayan firmaların 
olduğunu bilmek de 
mutluluk verici. Bu 
firmalar her türlü yor-
gunluğu göze alarak 

Aynı Anda İki Kayıt (HD yayınlarda da) 

Bir Kaydın Bitirilmesi 

Yayına İşaret Konması 

Oynatma Seçenekleri 
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ürünlerini daha da geliştirmeye ve satıştan 
sonra bile ürünlerinin arkasında durmaya 
devam ediyorlar. Bizi ayrıca memnun eden 
diğer bir şey de ilk test yazımızda bahset-
tiğimiz Windows FAT32 disk formatındaki 
problemin çözülmüş olması oldu. NanoXX  
küçük bir program ekleyerek istediğiniz 
büyüklükteki sabit diskleri alıp MS Win-
dows’un kısıtlamalarına rağmen FAT32 
formatında istediğiniz gibi ayarlayabilme-
nizi sağlıyor. 

Ve tüm bu gelişmelerden sonra üretici-
nin artık ürün geliştirmeyi tamamladığını 
ve kollarını kavuşturup oturacağını sanı-
yorsanız yanılıyorsunuz. Üretici kulağımıza 
önümüzdeki günlerde yapılacak bir gün-
cellemeyle NanoXX 9500 HD uydu alıcısı-
nın güçlü bir IP PVR cihaza dönüşeceğini 
fısıldadi. Önümüzdeki günlerdeki gelişme-
leri sabırsızlıkla bekliyoruz. 


