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Bu sayıda tanıttığımız HDTV uydu
alıcısı benim yeni gözdem oldu. Dahili
ölçekleyicisiyla standart TV sinyalini
HDTV sinyaliymiş gibi algılamamızı
sağlıyor. Tabii ki bu yalnızca teknik
bir hile ve kesinlikle orijinal HDTV
yayının yerini alamaz; ama benim
için önemli olan bu değil. Asıl önemli
olan, pahallı HDTV televizyonlarımızı
artık tam randımanda kullanabilecek
olmamız. Bir HDTV televizyon ve
HDTV uydu alıcısı ikilisi ancak bu ikili
bütün kanallarda birlikte kullanılmaya
başlandığında gerçek anlamda verimli
olmaya başlar.
En azından benim açımdan durum
böyle. Eğer kaliteli bir panel televizyon
ve pahallı bir HDTV uydu alıcısı için para
ödemişseniz, bu aletler maksimum
verim sağlamalı. Yani gerçek bir
HDTV yayın alamadığınız zaman bile
bunlardan yararlanabilmeniz lazım.
Tabii ki herhangi bir HDTV televizyon,
ölçekleyici olmadan da eksik pikselleri

kendi
başına
doldurabilir,
ama
bu sırada yaptığı yalnızca mevcut
satırları ikiyle çarpmaktır. Ölçekleyici
ise kayıp çizgileri “icat’ etmek gibi
zekice bir yöntem uygular. TELEsatellite dergisinin önceki sayısında bir
görüntü ölçekleyicinin nasıl çalıştığını
açıklamıştık.
Bir HDTV uydu alıcısı dahili bir
ölçekleyiciyle her zaman yüksek
çözünürlüklü
yayın
izlediğiniz
duygusunu yaratabilir. Bugünlerde
gerçekten nadir olan HDTV yayınlara
rağmen bu duyguyu yaşamak az şey
değil doğrusu.
Dostlukla,
Alexander Wiese

PS: Bu ay favori radyo istasyonum
kesintisiz hip-hop çalan Juize FM
(ASTRA 19.2° Doğu, 12.574 H,
22,000, Audio 229).
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BEGINNER SECTION

Satın Alma Tavsiyesi

Uydu alıcılarında neden
iki LNB girişi vardır?
Heinz Koppitz

1. IN ve OUT: Hangi kablo
hangi sokete, niye gidiyor?
Resimdeki cihazda LNB’den
gelen kablo IF girişine giderken, ikinci bir uydu alıcısıda
LOOP girişinden bağlanabilir. Uydu alıcıdan elde edilen
görüntü TV’ye TO TV çıkışından aktarılırken, normal
anten kablosu ANT IN jakına
takılır.

Teknoloji insan yaşamını gerçekten çok
kolaylaştırabilir. Hatta bazen, o kadar fazla
kolaylaştırır ki insanın kontrolünden bile çıkabilir. Bir uydu alıcısının kesinlikle sahip olması
gereken özellikler nelerdir, hangi özellikler
olmasa da olur ekstralardan ibarettir?
Önce uydu alıcısıyla LNB’yi birbirine bağlayan bağlantılara bakalım. Kullanılan yalnızca tek bir bağlantı türü vardır ve buna
F-tipi soket bağlantısı denir. Uydu anteninden
gelen kablo F-tipli bağlantıyla sokete vidalanır. Eğer daha önce F-tipi bağlantıyı kendiniz
yapmayı denediyseniz ve parmağınızı kırma
tehlikesi yaşadıysanız bunun ne olduğunu çok
iyi bilirsiniz.
Peki bir uydu alıcıda neden iki LNB bağlantısı bulunur? Birincisi anten girişi içindir
ve genellikle LNB IN veya IF INPUT yazısıyla
etiketlenmiştir. Ama benzer isimli ikinci bir
bağlantı daha vardır. Buna da LNB OUT veya
IF OUTPUT denir. Bu bağlantıya nadiren doğru
ismi olan LOOP adı verildiği de olur.
Eğer yayın izleme tesisatınızda yalnızca bir
uydu alıcısı varsa, ikinci bağlantıyı unutabilirsiniz, sizin için gerekli değil. Aynı şey çift
tunerli uydu alıcıları için de geçerli. LOOP bağlantısının tek amacı ikinci uydu alıcısını mevcut
anten sistemine dahil edebilmenizi sağlamak.
Böyle bir bağlantı yaptığınızda LOOP çıkışını
ikinci uydu alıcının LNB IN girişine bağlarsınız. İki uydu alıcısı arasında Scart bağlantısı
kurulursa (birinci cihazdaki VCR scartıyla) her
iki uydu alıcısı da birlikte çalıştırılabilir. Birincisi standby konumundayken diğeri frekans,
transpondör ve LNB polarizasyonu kontrollerini yapabilir.
Bu tür bir kurulum ilk anda göründüğün-

den daha basit ve gereklidir aslında. Örneğin, Avrupa’da halen yayın yapan bazı analog
transpondörler bulunmaktadır ve bu yayınları
izlemek için analog bir uydu alıcısıyla dijital
bir uydu alıcısı kolayca birbirine bağlanabilir.
Radyo frekanslarıyla oynamayı sevenler bir
ADR alıcıyı ana dijital uydu alıcısına bununla
bağlayabilirler. Bazen iki ya da istediğiniz
sayıda dijital uydu alıcısını her birine televizyon ya da radyo yayınları için özel görevler
atayarak veya bir kısmını şifresiz diğerlerini
şifreli yayınlar için almak üzere birbirine dizi
halinde de bağlayabilirsiniz. LOOP çıkışını kullanarak yeni aldığınız bir uydu alıcısını diğerini
çıkarmadan önce de deneyebilirsiniz.
Hiçbir karışıklığın oluşmayacağından emin
olmak için LNB bağlantısıyla ilgisi olmayan iki
jakı daha açıklayalım. Bunlar yalnızca dahili
UHF modülatörü olan uydu alıcılarda bulunur. UHF modülatörü görüntü ve ses sinyalini televizyona belli bir UHF kanalı üzerinden
göndermeye yarar. Günümüzde, tüm yeni
Televizyonlarda özel bir görüntü girişine sahip
olduğu için artık yeni uydu alıcılarında genellikle modülatörlerle karşılaşmıyoruz.
Eğer mevcutsa, TO TV bağlantıları TV çıkışı
anlamına gelir. Bu çıkış ayrıca yer anteninden gelen ANT IN girişinden aldığı sinyalleri
de taşır. Kuzey Amerika’da bunlar Avrupa’daki
gibi koaksiyel değil F-tipi olduğu için bazen
karışıklıklara yol açtığı da olur.

FEATURE

Çanak Ayarı

Hatalı Anten Ayarı Yüzünden
Yetersiz Anten Verimi
Peter Miller

Çoğu okuyucularımızın bildiği üzere, bir antenin verimi çapıyla orantılı olarak büyür. Ayrıca
bir antenin çapı büyüdükçe sinyalin çanağa giriş açısının da küçüldüğü bilinen bir gerçektir. Muhtemelen bu konuda daha önce sinyal yükseltimi yarı yarıya, yani 3 dB oranında düşmesi durumunda görülen giriş açısını derece birimi ile ifade edilen “ışıma genişlik açısı” kavramını duymuş
olabilirsiniz.
Daha az bilinen bir gerçek ise, anten çanaklarının değişik şekillere sahip olabilmeleridir.
Ancak antenin merkezinde etki eden fiziksel
olgu tüm antenlerde, hangi ebat veya şekilde
olursa olsun, aynıdır. Bundan dolayı bir antenin
ana eksenlerinin etrafındaki bir kaç derecelik
alandaki tipik özelliklerini grafiksel olarak göstermek zor değildir. Bu tür bir görüntüleme bir
KU bant anteni için yapılmak istenirse, antenin yükseltme oranıyla açılma açısı ve de üreticinin bu değerleri belirttiği frekansı bilmek
yeterlidir. Vasat bir 80cm.lik ofset anteni
için bu şekilde 11,7 GHz’lik bir frekansta 37
dBi’lik bir yükseltme ve 2,6°’lik bir açılma açısı
elde edilir. Açılma açısı bilinmiyorsa, yaklaşık
hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılabilir:
Bunlarda
α – Açılma açısı (° ile)
λ – Dalga boyu (m ile)
D – Anten çapı (m ile)
Dalga boyu Işık hızı bölü Frekans formülü ile
hesaplanabilir, yani 11,7GHz'lik frekans için

Şimdi bir antenin karakteristik özellikleri
üretici tarafından belirtilen frekans için değil
de, başka, serbestçe seçilen bir frekans için
gösterilmek istenirse, yükseltme oranı ve
açılma açısı yeniden hesaplanmalıdır. Buysa
çok zor değil, zira λ1 için yükseltme oranı olan
G1 ve açılma açısı α1 değerlerini bildiğimiz takdirde, λ2 için G2 ve α2 şu şekilde hesaplanabilir.

Şimdi antenin istediğimiz frekans (dalga
boyu) için, en iyi şekilde ayarlı olduğu durumundaki yükseltme oranı olan G’yi ve açılma
açısı olan α’yı bildikten sonra, hatalı ayar
sonucunda anten yükseltiminde meydana
gelen değişimin grafiksel olarak nasıl gösterilebileceğini bilmek isteriz, haliyle. Bunun için
aşağıdaki formülü kullanırız

Bunda
θ – derece birimi ile doğru ayardan sapma
payı (0° en iyi ayar demektir).
1-3 arası resimlerde aynı üreticiye ait değişik ebatlarda antenlerin grafikleri gösterilir. 3
grafikte sadece frekans değişiyor. Resim 4’te

açılma açısının grafikten nasıl okunduğunu
gösterir.
Biraz vakit ayırır ve grafikleri yakından incelerseniz, birkaç ilginç detayla karşılaşacaksınız:
Anten yükseltimi frekansla orantılı olarak
artar.
Açılma açısı frekansla ters orantılı olarak
azalır.
Antenin çapı büyüdükçe ve frekans yükseldikçe antenin doğru olarak ayarlanması önem
kazanır.
Hatalı ayarlanmış 1,1 m.lik bir anten, düzgün
ayarlanmış 55 cm.lik bir antenden daha iyi bir
verim vermez. Daha büyük antenin tek avantajı, komşu uydu sinyallerine daha iyi bir yalıtım özelliğini taşımasıdır. 55 cm.lik antende
örneğin 3 derece uzaklıktaki bir uydunun sinyalleri için sadece 8 dB’lik bir yalıtımı vardır ve
dolayısıyla +/- 3 derece yakınında başka bir
uydu bulunduğunda kullanılmamalıdır.
Bu karşılaştırmaları sonsuz olarak devam
ettirmek mümkündür: 0,7°’lik bir sapma ile
hatalı ayarlanmış 1,1 m.lik bir anten sinyal
yükseltimi bakımından doğru olarak ayarlı
0,9 m.lik bir antenden daha iyi değildir, ancak
0,7°’lik bir sapma anten kenarlarının sadece 6
mm oranında kayması anlamına gelir! Anten
gerçekten maksimum verim alınacak şekilde
ayarlanmak istenirse, ayarın en az 3 mm
kadar dakik olması gerekir.
Bütün bunlar bir anten kolunun ne kadar
sağlam olması gerektiğini ve kullanılan bir
anten motorunun oynama payının ne kadar
küçük olması gerektiğini gösterir!

Resim 1: 10,7 GHz’te hatalı ayarlı bir antene göre sinyal yükseltim grafiği

Resim 2: 11,7 GHz’te hatalı ayarlı bir antene göre sinyal yükseltim grafiği

Resim 3: 12,7 GHz’te hatalı ayarlı bir antene göre sinyal yükseltim grafiği

Resim 4: 11,7 GHz’te en büyük ve en küçük antenin açılma açıları
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TEST REPORT

Uydu Alıcısı

ARION AF-8000HDCI

HDTV CI Alıcısı
Hemen ilk bakışta, AF-800FDCI adlı cihazın oldukça
güzel görünümlü, mavi zemin üzerinde beyaz noktalardan oluşan LCD göstergesi göze çarpar. Gösterge saat veya kanal numarasının yanında, kanal
adı veya menü başlıkları gibi bilgileri metin halinde
de gösterebilir. Daha uzak mesafelerden bakıldı-

Ses düzeyi ve kanal seçim tuşları menülerin içinde gezinmek
için de kullanılabilir.
Hemen tuşların yanında sağ ön
tarafında kızılötesi algılayıcısı ile
birlikte iki durum LED ışığı ve bir
kapağın arkasında iki CI yuvası
bulunur. En solda dikkat çeken ve
bekleme modunda kırmızı yanan
açma/kapama şalteri bulunur.
Oldukça geniş donanımlı arka
panelinde birer uydu IF çıkışı ve
girişi, HD-Ready cihazlarına bağlantıyı sağlamak için bir HDMI
bağlantısı, bilgisayar üzerinden
yazılım güncellemeleri için RS232
tipi bir arabirimi ve HDMI’den
yararlanamayan tüm kullanıcılar için bir YUV çıkışı bulunur.
Henüz bir HD-Ready TV cihazına
sahip olmayıp da hala normal bir
TV cihazı kullanan kullanıcılar,
bu cihazlarını ya ayrıca bulunan
Scart
bağlantısı
(CVBS/RGB)
üzerinden veya RCA bağlantısını
kullanarak bağlayabilirler. İyi bir
ses kalitesi için hem analog RCA
bağlantısı, hem de (PCM veya
Dolby Digital formatında ayarlanabilen) dijital görsel ses çıkışından yararlanabilir. Arion mekanik
bir güç kesme şalterini de ihmal
etmedi. Onun sayesinde yazılım
takıldığında veya kullanıcı sayısız
menülerde yolunu şaşırdığında
güç kesilerek başa dönülebilir.
Uzaktan kumandası el ile
kolayca tutulabiliyor ve tuşların baskı gereksinimleri rahattır. Kullanıcıdan kullanıcıya fark

ğında okunabilirliği çok iyi olmasa da, alıcının ön
panelinde bulunan 7 tuş yardımıyla ayar yapmak
isteyen kullanıcı için bu gösterge büyük bir yardımcı
sayılır. Kanal değişimi ve ses düzeyinin ayarlanması
için tuşların yanında, üretici cihazı ayrıca bir menü,
bir OK ve bir Çık tuşu ile donatmıştır.

edebilen deneme ekibimizin özel
görüşüne göre, Uydu, EPG ve
TV/Radyo düğmelerinin birbirlerinden biraz daha farklı olmaları
yerinde olurdu.

Kurulum
AF-8000HDCI alıcısı bir HD alıcısı olduğu için, bu alıcı 16:9 ekran
formatında bir HD TV cihazına
bağlanmak üzere ayarlanmıştır.
Alıcının sinyali HDMI bağlantısı
üzerinden 480i/576p/720p/1080i
formatlarında, hem de 50 veya
60 Hz’lik frekansla gösterebiliyor olmasına mutlaka tüm HD-TV
cihaz sahipleri sevineceklerdir.
Alıcı çalıştırıldıktan sonra beliren ilk menü başlığında, ekran
menüsü, tercih edilen ses dili,
alt yazı ve teletekst için dil seçenekleri sorgulanır. Her birinde iki
dilin belirlenmesi mümkündür.
Ses dili, alt yazı ve teletekst
için seçilebilen diller şunlardır:
İngilizce, İspanyolca, Fransızca,
Almanca, İtalyanca, Portekizce,
Arapça, Türkçe, Rusça, Felemenkçe, İsveççe ve Yunanca.
Ekran menüsü için ise seçilebilen dil yelpazesi daha da geniş.
Burada sayılan dillerin yanı sıra
Danca, Fince, Lehçe, Slovakça,
Macarca, Çekçe, Slovence ve
Rumence seçenekleri de bulunur. Başka üreticilerin ürünleri ile
karşılaştırıldığında seçilebilen dil
sayısı oldukça yüksek sayılır.
Anten ayarları menüsüne geçildiğinde, kullanıcı sevindirici bir
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manzara ile karşılaşır. Ne de olsa
bu alıcı tüm DiseqC protokollerini,
yani 1.0, 1.1, 1.2 ve 1.3 (USALS)
destekler ve böylece basit çoklu
başlıklı bir antenden tutun, daha
karmaşık bir Wavefrontier anteni
veya bir DiseqC motorunun kullanımına kadar tüm tertibatlarla
kullanılması için uygundur.
Önceden ayarlı uydu listesi 60
adet güncel ayarlı uyduyu kapsar
ve 10 tane daha el ile ilave edilebilir. Birlikte verilen transpondör
bilgileri çok güncel sayılmasa da
cihaz üzerinden sorun olmadan
düzenlenebilir. Güncel transpondör verileri RS232 arabirimi üze-

rinden, örn. www.satcodx.com
adresinden aktarılabilseydi, son
derece memnun olacaktık.
AF-8000HDCI alıcısının arama
işleminde üç temel mod vardır.
Bunlardan birincisi şebekeli ve
şebekesiz otomatik arama modu,
sonra manüel arama modu ve kullanıcının istenen ses ve görüntü
PID değerlerini serbestçe seçebildiği genişletilmiş arama modu
gelir.
Özellikle döner tertibatlı bir

anten ya da bir Wavefrontier
anteni kullanıldığında, kullanıcı
sadece serbestçe seyredilebilen
kanallarla bile kısa sürede cihazın
kanal kapasitesini zorlayacaktır.
Gerçekten tüm kanalları okutmak isteyen kullanıcının “Tüm” ve
“Şebeke arama açık” seçeneğini
kullanmaktan başka bir çaresi
olmayacaktır ve bu durumda
kanal belleğini boşaltmak için şifresi çözülemeyen kanalları el ile
kaldırmaktan başka yolu yoktur.
“Tüm” arama modunda ve
şebeke arama seçeneği etkin
olarak 13 derece doğu konumundaki Hotbird uydusunun tüm
transpondörlerini tarama işlemi
13 dakikadan biraz fazla sürdü.
Bu değer yeni bir hız rekoru
sayılmazsa da, yine de kabul edilebilir bir süredir. Sayısız SDTV
kanallarının
yanında
DVB-S2

veya MPEG4 standardında yayınlanan birkaç HDTV kanalı da
bulundu ve düzgünce kaydedildi.
Giriş hassasiyeti yüksek tüner 1
MS/san.den başlatan SCPC sinyallerini okuyabilir ve böylece
85 cm.lik antenimizle istediğimiz
tüm kanallar sorun yaşamadan
alınabildi.
Kanal listesi yüzlerce kanalla
doldurulduğunda, genellikle sonraki adım kanal listesinin düzenlenmesi olur. Bunun için gereken
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seçenekler kolayca kullanılabilir,
konforlu ve etkilidir.

Kullanımda
Normalde alıcının kurulumundan sonra kullanıcı ilk olarak
kanal listesini zaplayarak gezecek
ve muhtemelen bu arada küçük
bir hayal kırıklığına uğrayacaktır
çünkü Arion cihazı kanal değişimi
için tamı tamamına 2 saniyelik bir
süreye ihtiyaç duyuyor. Anlaşılan
odur ki, bu yeni nesil MPEG4 işlemcileri ve DVB-S2 tünerleri, henüz
DVB ve MPEG2 muadilleri kadar
gelişmiş değiller. Ancak kimsenin
paniğe kapılmaması için zaplama
süresinin o kadar da uzun olmadığını ve kanallar normal yoldan
kanal listesi üzerinden çağrıldığında başka alıcılara göre pek bir
fark görülemeyeceğini söylemek
gerekir. Ancak zaplama akrobatları eski SDTV alıcılarına göre AF800HDCI aletinde bir fark tespit
edebileceklerdir.
Tabii ki özellikle bir HDTV alıcısında görüntü kalitesi en önemli
satın alma sebeplerinden bir
tanesidir ve bu noktada ise Arion
için sadece övgü dolu sözler sarf
edebiliriz. Bu alıcı sadece HDVT
kanallarını mükemmel kalite ile
göstermekle kalmıyor, normal
SDTV yayınları da 576p, 720p ve
1080i standardında görüntüleyebiliyor. Bunun arkasında yatan
sır ise, cihazın içinde yerleşik
olan Scaler özelliğidir (bir scaler'in işlevi hakkında ayrıntılı bilgi
için TELE-satellite dergisinin bir
önceki sayfasına bkz.). Bu yonga
her SD yayınını sihirli ellerle bir
HDTV kanalına çevirir - en azında
söz konusu yayın HD TV cihazınızda böyle görünür.
Denemelerimiz
esnasında
normal SDTV yayınlarını AF8000HDCI ile 1080i standardında
seyretmek ve Scart ya da RCA
soketi üzerinden alınan sinyalle
karşılaştırıldığında bir Scaler’in
performansı ne denli artırdığını
görmek bize çok keyif verdi.
Bu durumda bir HD TV cihazına
sahip olanlar bu yeni Arion alıcısı ile sadece HDTV keyfine nail
olmakla kalmaz, aynı zamanda
normal SDTV yayınlarını da şimdiye kadar seyredebildiklerinden
daha iyi bir kalite ile seyretme
olanağına sahip oluyorlar.

Denemelerimizde alıcı tüm CI
modülleri ile sorun yaşatmadan
çalıştı. Dolayısıyla herhangi bir ek
önlem gerektirmeden elinizdeki
modülleri de kullanabileceksiniz
ve üstelik daha fazla HDTV kanallarına erişime sahip olacaksınız.
Arion AF-8000HDCI'nin elektronik program rehberi EPG de
ayrıca çok beğenimizi topladı. İki
ayrı modda (bir kanal için ayrıntılı
tablo veya birden fazla kanal için
kısaltılmış gösterim) sorun yaşatmadan tüm EPG verilerini genişletilmiş bilgilerle birlikte hatasız
bir şekilde gösterir. Maalesef
denemelerimiz esnasında gittikçe
daha fazla yayın kuruluşunun
artık sadece devam eden ve akabinde başlayacak olan yayın için
bilgi iletmekle yetindiklerini ve
geliştirilmiş verileri sunmaktan
kaçındıklarını müşahede ediyoruz. Her ne kadar bunun sadece
yayın kuruluşunun sunduğu verileri görüntüleyebilen Arion alıcısıyla bir ilgisi yoksa da, bu bize
göre üzücü bir gelişme.
Alıcı
istendiğinde,
güncel
yayınla ilgili daha ayrıntılı bilgi
veren bir bilgi çubuğu görüntüleyebilir.
Menü başlıklarını incelerken
ekran formatı (16:9 veya 4:3 ve
de LetterBox ve PanScan) ve saat
ayarları (manüel ayar veya Orta
Avrupa saatine +/- 8 saat saat
farklı düzeltme faktörlü uydu
saati) için seçeneklere de rastladık.
AF-8000HDCI’nin menü yapısı
mantıklı ve iyi düşünülmüş ve
tüm girişler tam olarak tahmin
edilen yerlerde bulunur. Menülerde daima devam eden yayının görüntüsü küçük bir pencere
halinde gösterilir ve daha kolay
bir kullanımı sağlamak için güncel
olarak geçerli tuş ve onlara
ait fonksiyonlar sunulur. Bu iyi
düşünülmüş kullanıcı yönlendirişi sayesinde, çoğu kullanıcılar
kullanıcı el kitabını incelemeye
gerek duymayacaktır; Yine de ele
alınacak olunursa, bu kitabın da
anlaşılır olup gereğinden karmaşık olmadığı görülecektir.
Bir Arion kutusundan bir diğerine
yazılım
güncellemesinin
yanında, bilgisayar üzerinden
yazılım güncellemesi de yapılabilir. Arion gelecek için uydu üzerinden güncelleme olanağının da
sunmasını planlıyor.

TECHNIC
DATA

Manufacturer

ARION Technology Inc.,
Korea, www.arion.co.kr

Fax

+82-31-361-3099

E-mail

info@arion.co.kr

Model

AF-8000HDCI

Function

Dijital HDTV alıcısı

Modulation

DVB-S and DVB-S2:
QPSK, 8PSK

Decoding

MPEG-2 and MPEG-4

Channel memory

4000

Symbol rate

DVB-S: 1-45 Ms/sec,
DVB-S2: 10-30 Ms/sec

SCPC compatible

yes

DiSEqC

1.0/1.1/1.2/1.3

USALS

yes

HDMI

yes

SCART connectors

2

Analog audio/video outputs 3 x RCA
Component outputs (YPbPr) 3 x RCA
S-Video output

no

UHF modulator

no

0/12 V control output

no

Digital audio output

yes (optical)

EPG

yes

C/Ku band compatibility

yes

Power supply

AC 90-250 V 50/60 Hz,
45 W max.

Anten ayarları

Görüntü çıkış sinyali

EPG

Bilgi Çubuğu

Kanal listesi

Ana menüsü

+

Uzman görüşü

AF-8000HDCI cihazı tamamen aile kullanımına
uygun, her türlü HDTV sinyallerini sorunsuzca işleyebilen bir alıcıdır. Mükemmel video scaler özelliği
sayesinde sıradan SDTV sinyallerinin görüntülenmesi de tamamen yeni bir deneyim oluyor. Çok sayıda
özellikleri sayesinde bu Arion cihazı kendi sınıfının
en başta gelen cihazları arasında kolayca yerini alır.
Daha deneyimli kullanıcı veya DX'çiler için de bu
cihaz mutlaka iyi bir seçimdir.

-

Peter Miller
TELE-satellite
Test Merkezi
Polonya

Piyasaya yeni çıkan tüm cihazlarda olduğu gibi, bu AF-8000HDCI
cihazında da günlük kullanımda rahatsız edici olan bir kaç ufak ayrıntı
vardır. Bunlardan bir tanesi, tuşlara biraz fazla uzun basıldığında
hemen aynı komutun iki veya hatta üç defa tekrarlanmasına sebep
olan, uzaktan kumandanın düşük gecikme oranı. Deneme cihazımız
olan ARIA1000S8000HDCI’ye yüklü işletim sistemi ilk sürüm olduğu
için, Arion’un bulunan küçük sorunları gidermesinin en fazla birkaç
hafta süreceği beklenir.
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Uydu Alıcısı

TEST REPORT

Topﬁeld TF6000PVRE

Eternet bağlantılı ilk Topﬁeld
Uydu alıcınızdaki bir video kaydını bilgisayara aktarmayı denediyseniz, büyük ihtimalle
bunun için USB 2.0 bağlantısı kullanmışsınızdır. Ancak, uydu alıcısı ve bilgisayarın farklı
odalarda olduğu durumlarda USB kabloların

kısalığı sorunu yanında, bu bağlantı türünün hızı da yeterince yüksek değildir ve bu
nedenle herkesin kolayca benimseyeceği
bir yöntem sayılmaz. Birkaç ay önce Güney
Koreli üretici Tofpield, WLAN donanımlı ilk

PVR uydu alıcısı TF6000PVR modeliyle bu
soruna bir çözüm getirdi. TELE-satellite 92.
sayısında yayınladığı bir test raporuyla bu
cihazı tanıtmıştı.

akıllıca tasarlanmış, ayrıca yazı-

Birbirinden tamamen bağımsız

pondörlerden otomatik ayarlama

piyasada.

ları oldukça okunaklı. Cihazın kul-

iki tuner sayesinde testlerimizde

kabul edecek şekilde kilitlemek

sonundaki

lanıcı kitapçığı tüm fonksiyonları

birbirinden farklı iki anten kullan-

de mümkün.

‘E’harfi de bu nedenle konmuş.

ayrıntılı olarak açıklıyor ve tüm

dık. Birinci tuneri DiSEqC motora

Yeni uydu alıcı dış görünümüyle

konfigürasyonların nasıl yapılaca-

bağladıktan sonra, ikinci tuneri

Topfield marka bir uydu alıcısı

aynen

ğını gösteriyor. TF6000PVRE’nin

ucunda 14 uydu bulunan Wavef-

gördüğümüzde kanal geçiş hızının

network

Şimdi aynı modelin Ethernet
bağlantılı
Model

PVR

versiyonu

numarasının

TF6000PVR
Masterpiece

ve

TF5000

modellerine

bağla-

rontier antene bağladık. Doğal

da etkileyici olmasını bekliyoruz

benziyor, yani Topfield’in aynı

nacağı özel bir bölümde ayrıntılı

olarak ikincisinde çok hızlı kanal

ve elimizdeki model de bu konuda

üst sınıf grubuna ait. Ön panelde

olarak ele alınmış.

zaplayabiliyorduk.

kuru-

bir istisna değil. Bir kanalı seçtik-

sonra,

ten sonra bir saniye bile geçme-

yalnızca 5000 hafızalı kanal liste-

den görüntü ve ses mükemmel bir

sini doldurma işine giriştik.

senkronizasyon

bulunan VFD ekrandan; kanal
numarası, kanal adı, uydu alıcısının konumu, ve kayıt sayısı
sayacı okunabiliyor.

modeme

nasıl

lumları

Günlük
Kullanım

80

GB

kapasiteli

bir

İngilizce

dışında

tamamlandıktan

içinde

ekranda

beliriyor. İki özel tuner sayesinde

Ekran üstü menü dili olarak
Cihaz

Anten

bir

tercihi-

Kanal tarama hızının yüksek

aynı anda iki kanal birden kay-

oluşu kanal listesinin düşük kapa-

dedilirken bu sırada üçüncü bir

sabit diske sahip ve 40-50 saat-

niz olursa Almanca, Fransızca,

sitesini telafi ediyor. 80 trans-

kanalı izlemek mümkün. Ekran

lik kayıt yapılabiliyor. Sabit disk

İtalyanca,İspanyolca,

pondörlü uydu testimiz şebeke

üstü menü ve kullanıcı arabirimi

o kadar sessiz ki çalıştığında fark

Farsça, Türkçe, Danca, İsveççe,

taraması

açıkken

üç

Topfield Masterpiece ve TF600-

etmek neredeyse imkansız. Arka

Norveççe, Flemenkçe, Lehçe ve

dakikada

tamamlandı.

ki

0PVR’den devralınmış. Bu bizim

panelde tanıdık bağlantılar yer

Fince

eğer

alıyor. Bunlar, aktarmalı iki LNB

Cihaz DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 ve 1.3

yapmak da mümkün. Ayrıca işin

seçim; çünkü tutarlığı sağlama-

girişi, stereo ses ve görüntü için

(USALS) protokollerini destekli-

zorunu sevenler için elle PID girişi

nın

3 RCA soketi, S-video ve kompo-

yor; yani çok beslemeli sabit bir

seçeneği de var.

önceki

nent çıkış, optik ses çıkışı, RS-232

antenden DiSEqC anahtarlı hare-

arabirimi ve USB 2.0 arabirimi.

ketli bir antene ya da 16 LNB’li

Cihazın sistem ayarları çeşitli

Wavefrontier antene kadar çok

görüntü çıkışları arasından seçim

değişik konfigürasyonlara uygun

yapabilmenizi

Bunlar

Tüm diğer uydu alıcılar gibi TF6-

bir yapısı var.

arasında, CVBS, RGB, S-Video

000PVRE’yi de sinyal alma yetene-

ve YUV çıkışları var ve PAL ya da

ğini daha iyi görebilmek için biraz

Standby, ses ayarı, kanal değiştirme gibi önemli fonksiyonlar ön

dillerini

Arapça,

seçebiliyorsunuz.

paneldeki beş düğmeyle kontrol

arzularsanız

yalnızca
elle

Tabii

tarama

görüşümüze
ötesinde

göre

akıllıca

Topfield

testlerimizde

bir

böylece
değerini

tekrar tekrar ispatlayan bir OSD

sağlıyor.

menüsü kullanıyor.

edilebiliyor. Ayrıca iki Modül (CI)

Maalesef, hafızaya yüklü gelen

NTSC formatında kullanılabiliyor-

zorlu koşullarda test ettik. Maale-

yuvası da ön paneldeki bir kapak-

uydu ve transpondör listesi tam

lar. Bu menüde gerçek zamanlı

sef, 36° doğu EUTELSAT SEASAT

çığın arkasına gizlenmiş. Modül

olarak güncel değil ve bu nedenle

saati

uydusu üzerindeki 1Ms/sn sembol

yuvaları Irdeto, Seca, Nagravi-

elden geçirilmesi gerekiyor. TF60-

saatin ayarı güç kaybı olduğunda

hızındaki

sion, Cryptoworks, Viaccess, ve.

00PVRE, C ve Ku bandıyla uyumlu

bile

kanallar

Cihazın bir sinyale kilitlenebilmesi

Gibi tüm bilinen sistemleri des-

ve elle LOF konfigürasyonu saye-

uydu üzerinden yanlış saat sinyali

ve düzgün gösterebilmesi için 2

tekliyor. Uydu alıcısının uzaktan

sinde en alışılmadık LNB’lerde bile

gönderdikleri için saati yalnızca

Ms/sn’den başlayan sinyal hız-

kumandası son derece kaliteli ve

kaygılanmanıza gerek yok.

önceden tanımlanmış belirli trans-

ları gerekiyor. Çok zayıf sinyaller
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de

ayarlayabilirsiniz.

bozulmuyor.

Bazı

Bu

sinyale

kilitlenemedi.

TF6000PVRE’yi fazla zorlamıyor¸

rinden, USB bağlantısını kullana-

çünkü Münih’te Astra2D ve Viye-

rak veya uydu üzerinden.

na’dan

EUROBIRD2

üzerindeki

kalite ölçeklerinin ara sıra yanlış

Network
Bağlantısı

değerler göstermesiydi.

TF6000PVRE

BBC yayınını kolayca geçti. Hoşumuza gitmeyen şey, sinyal ve

önemli

DATA

cihazının

özelliği

TECHNIC

Ethernet

en
bağ-

Manufacturer

Topﬁeld, Seongnam, Korea

Fax

+82-31-778-0801

E-mail

inquiry@topﬁeld.co.kr

Model

TF6000PVRE

Function

Digital DVB-S PVR receiver
with Ethernet interface

Channel memory

5000

lantısı. Cihaz DHCP protokolünü

Symbol rate

2-45 Ms/sec.

uydu alıcısının genel görünümünü

destekliyor

SCPC compatible

yes (> 2 Ms/s)

tamamlıyor ve kullanıcı arabirimi

TF6000PVRE bir router’dan oto-

USALS

yes

en küçük ayrıntısına varıncaya

matik olarak IP adresi alabilir ya

DiSEqC

1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Dahili

teletext

dekoteri

bu

ve

bunun

anlamı

kadar çok iyi düşünülmüş. TF600-

da kullanıcı kendisi sabit bir IP

Scart euroconnectors

2

0PVRE ayrıca USB arabirimi ya da

adresi atayabilir. Cihazın dahili bir

Audio/video outputs

3 x RCA + 3 x RCA YUV

Eternet bağlantısıyla sabit diske

Web sunucusu ve FTP sunucusu
bulunuyor.

UHF modulator

no

kaydedilen MP3 dosyalarını da
çalabiliyor. MP3 dosyaları sorun-

de kullanarak cihaza Yerel bir ağ

S-Video

yes

suz çalınabildiği gibi özel müzik

bağlantısı ya da Internet üzerin-

Component output

yes

listeleri de oluşturabiliyorsunuz.

den bağlanmak mümkün. Topfield

Bunların

her

ikisini

kullanıcı kitapçığında örnek bir
TAP (Topfield Application Prog-

konfigürasyon üzerinden uzaktan

0/12 V connection

no

Digital audio output

yes

LAN

yes
yes

ram) arabirimi ile Topfield ürettiği

erişimin kolayca nasıl sağlanabile-

EPG

uydu alıcılarına gerçekten yenilikçi

ceğini gösteriyor.

C/Ku band compatible

yes

Power supply

90-250 VAC, 50/60 Hz

bir özellik ekleyen ilk firma oluyor.
TAP, amatör ya da profesyonel

Internete bağlı bir bilgisayarda

yazılım tasarımcılarının uydu alı-

sadece uydu alıcının IP adresini

cısı için kendi küçük uygulamala-

girmeniz cihazın web sayfasını

rını yazabilecekleri açık program

ekrana getirmek için yeterli. Bu
sayfa bazı kullanıcıların TF600-

arabiriminin adı.

0PVR modelinden hatırlayacakları
Şimdiye

kadar,

ön

panelde

aynı sayfa. Uydu alıcının sabit dis-

saatin sürekli açık kalmasını sağ-

kindeki dosyaları silme veya isim-

layan ya da bir kayıt izlenirken

leri değiştirme dışında kayıtları

durdurulduğu

yeri

işaretleyen

bilgisayara kopyalama işlemi de

özelliklerde

düzinelerce

bu sayfadan yapılabiliyor. Ayrıca

farklı program üretilmiş durumda.

zamanlama programları eklemek,

Hiç şüphesiz zamanla profesyo-

düzenlemek veya silmek ve kayıt

nel programcılar da işe girerek

başlatmak ya da durdurmak gibi

cihazın değişik özelliklerini fonk-

şeyler de yapabiliyorsunuz. Bir

değişik

alternatif

durum kutucuğundan TF6000PV-

programlar üreteceklerdir. Örne-

RE’nin o sıradaki durumunu izle-

ğin kayıt düzenleyicisi ve kayda

mek mümkün.

siyonel hale getiren

ilişkin diğer fonksiyonların geliştirilmesiyle TF6000PVRE kullanımı

Dahili
lanarak

daha da kolaylaştırılabilir.

FTP
uydu

sunucusunu

kul-

alıcının

sabit

Ana Menü

SCPC yayın

EPG

LAN ayarları

TF6000PVRE’ye cihazın web
sayfasını kullanarak Internet
üzerinden erişebilirsiniz

Cihazın web sayfasından saat
ayarlarının düzenlenmesi

diskindeki kayıtlara kolayca ulaTopfield’in www.i-topfield.com

şabilirsiniz.

Anonim

girişlerle

internet sayfasında

yalnızca belirlenmiş dosyalar indi-

firmanın kanal listesinin bilgisa-

rilebilirken, kişisel erişimde MP3

adresindeki
yar

üzerinden

olanak

tanıyan

güncellenmesine
ücretsiz

dosyalarını indirmek ya da yük-

Vega

lemek mümkün. Kişiselleştirilmiş

Bu

ve şifre korumalı kullanıcı erişimi

programı kullanarak, tüm kanal

için bir kullanıcının uydu alıcısında

listesini cihaz hafızasından oku-

sabit diske okuma-yazma hakkını

tarak RS-232 veya USB arabirimi

üzerine alması gerekiyor.

programını

indirebilirsiniz.

üzerinden bir bilgisayara aktarabilir ve daha sonra istediğiniz

Genel olarak, TF6000PVRE’nin

düzenlemeleri yapıp tekrar uydu

network

özelliklerinden

tıpkı

alıcının kanal hafızasına yükleye-

önceki testimizde TF6000PVR’den

bilirsiniz. Cihazın sabit diskindeki

etkilendiğimiz gibi etkilendiğimizi

kayıtları bilgisayarınıza USB 2.0

belirtelim. Eternet bağlantısının

arabirimi üzerinden aktarmak için

aktarma hızı normal koşullarda 1

Altair dosya yönetim programını

Mb/sn mertebesine kadar yükse-

kullanabilirsiniz.

lebiliyor.

Topfield cihaz yazılımını gün-

Bu da bizi Topfield’in eşsiz bir

celleme konusuna sürekli olarak

özelliğine getiriyor kayıt ya da

büyük bir vurgu yaptığı için üç

yayınları bu hız altında doğrudan

farklı yazılım güncelleme yöntemi

bilgisayar ekranından izlemeniz

geliştirmiş: RS-232 arabirimi üze-

mümkün.

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

+

Uzman Görüşü

Denenmiş ve test edilmiş kalitesiyle TF6000PVRE,
bütün ailenin kullanabileceği teknik olarak kendini
ispatlamış ve sağlam bir PVR uydu alıcısı. Gerekli
kablolama yapılarak cihaza diğer odalardan, hatta
Internetten bile erişilebilir. Böylece tatildeyken bile
Thomas Haring
cihaza müdahale ederek otomatik kayıt yapmasını
TELE-satellite
Test Merkezi
sağlayabilirsiniz. Diğer bir örnek de Internet üzerinAvusturya
den kayıtların izlenmesi olabilir.
İşçilik ve genel izlenimimiz mükemmel. Zaten Topfield’den farklı bir
şey beklemek hata olurdu.

-

Yok

Kart Paylaşımı

TEST REPORT

Kablosuz SmartWi

Evin her yerinde
Pay TV alımları

anten ışınlarının alıcının içine etki
edemediklerinden artık neredeyse
aksaklıklara rastlanmamaktadır.

Ev veya dairenizin her yerinde Pay TV alımlarını gerçekleştirebilmek
için bugüne kadar sadece üç tane pratikliği tartışılabilir çözüm vardı:
Birinci çözüm, bütün eve koaksiyel kablolar döşeyerek kendi küçük
kablo şebekesinin kurulmasıdır. İkinci olarak görüntüyü odalara ulaştıran küçük vericiler kullanılabilir. Ancak bu iki çözümde en büyük dezavantaj, tüm cihazlarda aynı anda sadece tek bir yayının seyredilebiliyor
olmasıdır. Daha üst düzeyde bir gelire sahip olanlar içinse ek bir çözüm
daha vardır; o da birden fazla Pay TV abonesi olmak; ancak bu çoğu
kullanıcılar için gerçek bir alternatif teşkil etmese gerek.

Aksamların işleniş kalitesi iyi
bir izlenim bırakıyor ve önceki

Eski SmartWi
kartında anten
kısmen uydu
alıcısının içine
kadar uzuyordu.
Bazı alıcılarda bu
arızalara neden
olabiliyordu.
şirketi,

kullanarak çalışır. Üretici kapalı

bu sorun için basit olduğu kadar

mekânlar için en az 15 m.lik bir

dâhiyane olan bir çözüm bulmuş-

menzili bildirirken, açık mekânlar

tur. Bu çözümde Pay TV kartı aynı

için bir beyanatta bulunmuyor,

zamanda kablosuz verici olarak iş

ancak 150 m veya daha fazlası

gören harici bir kart okuyucusuna

makul değerlerdir.

Danimarkalı

SmartWi

takılır. Alıcılara ise, telsiz alıcıları
bulunan özel SmartCard'lar takı-

Bu zekice düşünülmüş sistem

lır. Şimdi bir Pay TV kanalı sey-

tarafımızdan

redilmek istendiğinde, bunun için

önce

gerekli şifre alıcı tarafından kart

tanıtılmıştı. SmartWi üreticisi o

üzerinden

Kablosuz

zamanki tanıtımın üzerine hem

sorgulanır.

henüz

TELE-satellite

bir

süre

dergisinde

bağlantı üzerinden kart sorgula-

TELE-satellite dergisi olarak bize,

mayı orijinal kartın takılı bulun-

hem de kendisine ulaşan olumlu

duğu kart okuyucusuna bildirir

geribildirim ve değerlendirmelerle

ve birkaç milisaniye sonra kart

yetinmeyerek,

okuyucusu

geri

olarak geliştirilmesi için çalışmaya

gönderdiğinde, Pay TV kanalı sey-

devam etmiştir. Yeni 8. sürümün

redilebilir.

en belirgin yeniliği olarak kartların

geçerli

şifreyi

sistemin

Orijinal kartın kontrol cihazının
dış görünümü değişmedi, burada
sadece
içerikte
düzenlemeler
yapılmıştır. Bir yandan birime
USB 2.0 uyumluluk katıldı ve öte
yandan alıcı ve verici performansının önemli oranda iyileştirilmesi
için önlemler alındı. Güç beslemesi
daha önce olduğu gibi bir bilgisayarın USB bağlantısı üzerinden
gerçekleşir, ek olarak bir de harici
bir adaptör aksamı da bulunur.

sürekli

alıcı/verici birimleri iyileştirilmişBu işlem üstelik sadece tek bir

lerdir. Üretici artık bir PCB anteni

kartla değil, toplam (4'ü etkin) 7

kullanıyor ve hassas elektronik

tane alıcı kartıyla gerçekleştirile-

aksamları siyah bir plastik kapakla

bilir. Sistem ISO 7816 standardını

korumuştur. Yeni anten sayesinde

sürüme göre alıcı kartları şimdi
oldukça sağlam görünüyor. Üretici internet sitesinde www.
smartwi.net adresinde kontrol
cihazının yazılım güncellemelerinden gerekli bilgisayar yazılımı
üzerinden pdf formatındaki kullanım kılavuzuna kadar tüm gerekli
yazılımları indirmek için hazır
bulunduruyor. Özel olarak kurulan
bir destek forumunda kullanıcılar
aralarında tecrübelerini paylaşabilir veya SmartWi müşteri desteği departmanı elemanlarından
bilgi ve yardım alabilirler.

Kullanımda
SmartWi kutusunun kullanılabilmesi için, önce doğru yazılımla donatılması gerekir. Üretici
internet sitesinde iki değişik tip
sunarak Irdeto, Viaccess, Conax,
Cryptoworks, Nagravision ve Seca
Mediaguard için destek sunabiliyor. Yaklaşık bir sigara paketi
büyüklüğündeki kontrol kutusunda bilgisayar veya harici adaptör bağlantısı için USB soketi, bir
durum LED ışığı ve tabii ki kart
okuyucu bulunur. SmartWi kutusunun programlanması alışkın

Kapak kaldırıldığında yakın
çekimde anten görülür:
Sağ tarafta kartın tüm
genişliğinden istifade eden
U şeklindeki elektrik
devre şeridi

olduğumuz Tak&çalıştır tarzında
gerçekleştiğinden, gerekli sürücüleri kurmak ve programlama
gerecini çağırmak bir çocuk oyuncağı nispetinde kolaydır.
Kutu saniyeler içerisinde en son
yazılımla donatılmış olur ve kullanıcı kartlarını kişiselleştirmeye
başlayabilir. Bu işlem özellikle çok
önemlidir, aksi takdirde bir WLAN
şebekesindekine benzer şekilde
kontrol
kutusunun
yakınında
bulunan herkesin söz konusu Pay
TV kartına erişimi olabilir. Kartı
kontrol cihazına uyarlamak için,
kart kısaca yerine takılır ve iki
aksam bir tanımlama kodu paylaşırlar. Kartların kişiselleştirilmesi
ile aynı zamanda iki SmartWi sisteminin birbirlerini etkilemeleri
engellenmiş olur.
Şifreleme sistemi veya uydu
alıcısı kartın üzerinde doğru ATR
kodunun bulunmasını şart koşulduğu durumda, bu şekilde kontrol
kutusu yardımıyla kod önce orijinal karttan okunabilir ve sonra
tek tek tüm alıcı kartlarına aktarılabilir. Bunun için orijinal kartın
kısaca kart okuyucusuna takılıp,
hemen ardından alıcı kartlarının
takılması yeterlidir; gerisini kutu
kendinden halleder.
Pratik denememiz için Alman bir
Pay TV kuruluşuna ait Alphacrypt
CI kullanan bir kartı, Cryptoworks
CI kullanan bir Cryptoworks ORF
kartı ve Viaccess CI'li bir Viaccess Erotik kartını kullandık. Her
üç durumda orijinal kartlar kont-

Tedarik kapsamı elektrik adaptörünü,
kontrol kutusunu ve üç adet SmartWi kartı
(resimde bir tane görülür) içerir.

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

rol cihazı tarafından sorunsuzca
okundu ve en kısa zamanda
deneme laboratuarında bulunan
birden fazla alıcının üzerinde
tüm Pay TV kanallarını aynı anda
seyredebildik - hem de hep birer

de bunu doğrulamıştır. Dâhili kart
okuyucularına gelince durum biraz
daha kötüdür. Bunlar da çoğunlukla destekli olsa da, durum CI
modüllerindeki gibi mükemmel
değildir.

kartla.
Tabii ki bu tür deneme koşulları biraz gerçekdışıdır. Kim aynı

Gelişmiş kullanıcı ve uzmanlar için üretici internet sitesinde
güncel olarak kullanılan Pay TV

odada bir düzine dijital alıcı bulundurur ki? Bunun için denememizi

kartı ve tüm alıcı/verici sistemi
hakkında bilgi veren küçük bir

hemen bir ekip arkadaşımızın
müstakil evine taşıdık. Bodrum

yazılım sunar. Olasılıkla meydana
gelen sorunlar bu şekilde hız-

katındaki atölyeden çatı katında

lıca saptanabilir ve giderilebilir.

bulunan çocuk odasına kadar
evin değişik yerlerinde SmartWi
sistemini denedik ve elde edebildiğimiz sonuçlar bizi memnun

Ayrıca burada zamanlayıcı testi
için de ücretsiz bir gereç bulunur.
Genellikle bir alıcının dâhili kart

etmiştir: Oturma odasında kurdu-

okuyucusu veya CI modülü yayını
aksatmadan gösterebilmek için

ğumuz kontrol kutusu yardımıyla

her 10 saniyede bir SmartCard’a

bütün evi sorun yaşamadan Pay
TV ile donatabildik ve dolayısıyla

erişmelidir. CI modülündeki şifrenin uydudan gelen bilgilere göre
hesaplanması kullanılan şifreleme

üretici tarafından bildirilen 15m.
lik menzilin kontrol kutusu ile alıcı
kartları arasında gerçekleştirilebilecek en uzun mesafenin en alt
sınırında yapılan bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz. Betonarme
duvarlar bile sorun yaratmadı.
Üreticinin bildirdiğine göre 4
kadar kart aynı anda kullanılabilir. Deneme cihazımızın yanına
sadece 3 kart verildiğinden dolayı,
sadece bu üç kartın sorun yaşatmadan çalıştığını onaylayabiliriz.
Sistem tüm yaygın CI modülleri
ile birlikte çalışır ve denememiz

TECHNIC

sistemine bağlı olarak 2 saniye
kadar sürer. Birden fazla alıcı kartı
kullanıldığı takdirde, sistemin kısa
sürede sınırlarını zorlayacağı anlaşılır, özellikle dijital alıcı normal
olan 10 saniye yerine sadece 4
saniyelik bir süre tanırsa.
Zamanlayıcı gereci yardımıyla
işte bu süreleri ölçebilir ve görüntüleyebilirisiniz. Sürecin uzunluğuna bağlı olarak gerçekten 4
kadar kartın kullanılabileceği veya
her 4 alıcı kartında şifre çözme
sorunlarının yaşanmaması için
kullanımın iki kartla sınırlı olması
gerekli olacağı saptanabilir.

DATA

Manufacturer

SmartWi, Denmark

Fax

+45 86406622

E-mail

http://www.smartwi.net/contactus.html

Model

Wireless SmartWi, version 8

Function

Kablosuz telsiz aktarımlı Kart Paylaşımcısı

Radio frequency

ISO 7816 Standard

Range

Inside >15m, outside n.a.

Maximum number of reception cards

7 (4 of which active)

Maximum number of simultaneously available channels
Power supply
Firmware upgrade possible

yes

Dimension

90x57x23mm

+

4

Master max. 100mA, clients max. 50mA

Uzman görüşü

Kart okuyucusu ve alıcı kartlar arasındaki telsiz
bağlantı daha büyük mesafelerde bile sorun yaratmadan çalışıyor. Bu şekilde bir binanın içinde birden
fazla uydu alıcısı ve verici birimi arasındaki bağlantı
kolayca kurulur. Kart okuyucusu üzerinde programlanan kartlar sayesinde dışarıdan erişimlerin olmayacağından emin olunabilir. Kart okuyucusu ile alıcı
kartlarının malzeme kaliteleri yüksektir.

-

Thomas Haring
TELE-satellite
Test Merkezi
Avusturya

Dâhili kart okuyuculu bazı alıcılar zaman zaman alıcı kartlarla sorun
yaşatabilir. Bir yazılım güncellemesi vasıtasıyla bu tür sorunlar giderilebilecektir.

COMPANY REPORT

Çanak Üreticisi INFOSAT

Çanak Dolu Konteynerler
Alexander Wiese

dan pek memnun değil: “Çanaklarımızı
boyamak zorunda kalmasak, fiyatı %10
daha ucuz tutabiliriz üstelik doğal alüminyum daha dayanıklı”. Jiraporn’un emrinde
çalışan 30 personeli var. Oldukça büyük bir
hoparlörden yayılan müzik bütün tesisi dolduruyor. Her yıl tüm çalışanların katıldığı üç
günlük geziler düzenleniyor. “Biz büyük bir
aile gibiyiz” diyor Jiraporn gururla. Çalışma

günleri Pazartesi-Cumartesi ve günde sekiz
saat.
Jiraporn

ürün

ihracatını

geliştirmeyi

düşünüyor. “Büyük çanağa ihtiyaç duyulan
dünyanın her yerine ihracat yapmak istiyoruz” dedikten sonra ekliyor “sanırız böyle
olmayan hiçbir yer yok. Haksız mıyım?”

Jiraporn Tangpiroontham çanak anten üreticisi
INFOSAT’un başkanı
Tayland Bangkok merkezli INFOSAT
henüz 2006 Temmuzunda kurulmuş bir
firma. Firmanın Dünya futbol şampiyonası
vesilesiyle kuruluş öyküsü de oldukça ilginç.
Tayland’da herkes çatısına bir çanak koymak
istemiş; ama çanak bulmak mümkün olmamış. Jiraporn Tangpiroontham “Ayda 5000
çanak üretim kapasitemiz var”, diye açıkladıktan sonra ekliyor, “ve gerektiğinde bu
rakamı 8000’e çıkarabiliriz.” Jiraporn şirketin başkanı ve Tayland’daki en büyük uydu
toptancısı INFOSAT Intertrade müdürü
Niran Tangpiroontham’ın eşi.

Bangkok’taki INFOSAT üretim tesisi. Mavi giriş kapısı normalde kapalı duruyor ve bir güvenlik görevlisi tarafından korunuyor.

INFOSAT çapı 1.6 ile 3.1 metre arasında
değişen ağ çanaklar üretiyor. Her çanağın
parçaları kendi üretim tesislerinden elde
edilen ham maddeyle üretildikten sonra
sevkıyat için hazırlanıyor. Jiraporn’un bu
konudaki sözleri şöyle, “Dört pikap ve iki
ağır yük kamyonuyla antenlerimizi müşterilerimize ulaştırıyoruz. Ayrıca yurtdışına
ihracat da yapıyoruz”
3.1-metre çaplı 80 anten 6 metrelik bir
konteynere sığdırılabiliyor. Aynı büyüklükteki bir konteyner 1.6 metrelik çanaklardan
200 tane alabiliyor. “Büyük çanak konteyneri 11.200 dolar, küçük anten konteyneri
ise 7000 dolar.” Yani, 3.1 metre çapında
büyük bir antenin maliyeti 140 dolarken, 1.6
metrelik bir anten yalnızca 140 dolara geliyor. “Bu fiyatlar nakliyecinin aracına teslim
fiyatları. Bu miktardaki satış yaptığımız alıcıları MEGA satıcı olarak adlandırıyoruz.”
Diye açıklayan Jiraporn, toptan satışlarda
rakamın 10 adetten başladığını ama tabi bu
durumda fiyatların arttığını belirtiyor.
Müşterilerinin % 90’ı çanak rengi olarak
siyahı tercih ediyor. Jiraporn ise bu durum-
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INFOSAT’ın pikaplarından biri. Ön tarafta koaksiyel kablo kutuları görülüyor.

Tel Ağdan Konteynere:
Bir Tel Ağ Çanağı Nasıl Üretilir
1. Üç metre uzunluğundaki alemünyum çubuklar kesilerek, arka taraftaki

6. Burada mountlar birleştirilir. Müşteri antenin sabit mi yoksa motorlu mu

makineyle preslenir ve uygun biçime sokulur.

olacağına bu aşamada karar vermelidir.

2. Kalite Kontrol: Eğrilen parçalar hassasiyetleri için kontrol edilir.

7. Polar mount çubukları parçalara ayrılır.

3. Eğrilen parçalar bir form üzerine yerleştirilip kaynak yapılır.

8. Panel parçaları büyüklüklerine göre bir arada paketlenir. Yükleme kartonları büyüklüğe göre kesilir.

4. Tel ağ, kare biçimli parçalar halinde önceden kesilmiş olarak gelir ve
metalik biçimli bir panel üzerine konularak kesilir. Üçgen biçimli paneller

9. Sonuç: tüm malzemeler tamamlanmış, paketlenmiş ve konteynerde dün-

elde edilir.

yanın her yerine ulaştırılmaya hazır.

5. Tel ağ paneller birbirleriyle yan yana konur ve vidalanır.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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COUNTRY REPORT

Kanada

Winnipeg, Manitoba’da Uydu
İşletmeleri
21st Century Entertainment Inc, Winnipeg
Merkezi Vancouver’da bulunan 21st
Century Entertainment şirketinin 4 şubesi
vardır. Hoparlör ve başka Home Entertainment ürünlerinin yanında, şirket Kanada’nın
uydu donanımı toptancılarından bir tanesidir.
Winnipeg’de bulunan şubesi Manitoba, Saskatchewan ve Ontario eyaletlerinden sorumludur. Winnipeg şubesinin müdürü Heather
Pullen, bilgi veriyor: “Bu şubenin başına
henüz 2006 yılının Haziran ayında geçtim.”
En fazla satılan ürün, 269 der. doğu (91 der.
batı), 250 der. doğu (110 der. batı) ve 241
der. doğu (119 der. batı) konumlarının alımı
için kullanılabilen ve ayda yaklaşık 50 tanesinin satıldığı 60 cm.lik çanaktır. 90 cm ebadı
da sık sık talep edilen ürünlerden sayılırken,
100 ve 120 cm.lik çanaklar Moteck markalı bir
motoru sundukları döner tertibatlı tesisatlar
için kullanılır.
Heather, “Alıcıların arasında en iyi satılan
ürün Coolsat alıcısı ve hemen sonra Fortecstar’dan Mercury modelidir”, diye ticaretinin
ayrıntıları hakkında bilgi veriyor. Ticaretinin
ilginç bir bölümünü,
neredeyse
1000
Kanada
doları
(!)
(yakl.
1200
YTL)
tutarındaki fiyatına
rağmen ayda yaklaşık 15 tane satabildiği
4DTV alıcıları teşkil
ediyor.
Bu
cihazı
satın alan müşteriler
genellikle eski bir CHeather’in
şu
anki
süper kampanya fiyatlı
ürünü: sadece 29,99
Kanada doları karşılığında (36 YTL) çift
LNB’li köşeli tutaçlı 60
cm.lik çanak anten

Winnipeg’in sanayi bölgelerinden birinde
21st Century Entertainment’in bir şubesi bulunur
bant çanağına sahip olup bu aletle 4DTV’nin
C-bant sinyallerinin alımını gerçekleştirirler.
Winnipeg’de benzer ölçekte 3 toptancı daha
vardır. 21st Century sadece kurumsal müşterilere satış yapıp bireysel müşterilere ürün
satmaz. “Müşterilerimizin %50’si doğrudan
dükkânımıza geliyor, gerisine ise ürünlerimizi
gönderiyoruz” diyen Heather’a HDTV alıcıların
satışı hakkında soru soruyoruz: “Başta ayda
2-3 tane cihaz satıyorduk, şimdi ise satışlar
ayda yaklaşık 15 taneye kadar yükseldi”, diye
sorumuzu yanıtlıyor.

Satman, Winnipeg
Jerry Fisher uydu ticaretinde tamamen
yeni, ama yine de eskilerden sayılır. Ancak 2006
yılında emekliye ayrıldığında, eski dostu Frank
Apperley ile birlikte şirketini kurdu. Jerry ilk
anten tertibatını henüz 1981 yılında kurmuştu.
30 yıl boyunca gıda maddeleri üreticisi olan
Nestlé holdinginde teknik alanda çalışırken bile
hafta sonlarını ücret karşılığı uydu tertibatları
kurmak için değerlendiriyordu. “Bugün üç ayrı
taşeronla çalışıyorum” diyen Jerry “tesisatları

“D” yapısında bir LNB. LNB’den gelen koaksiyel
kablolar Kuzey Amerika’da genellikle LNB kolunun içinde götürülür; Bunun için iki yapı şekli
vardır: Köşeli ve “D”. LNB’nin kullanılan LNB
koluna veya uygun bir çoklu LNB tutacına uygun
yapıda olması sayesinde kablonun hattı yağmur
suyundan etkilenmeyecek şekilde götürülebilir.

Heather Pullen bin bir çeşit ürünün bulunduğu deposunda.
Burada F-tipi fişten DiSEqC şalterine kadar tesisatçının tüm gereksinimi olan parçalar bulunur.

Jerry Winnipeg şehrinin kenarında bulunan
küçük evindeki ofisinde. Potansiyel müşterilerine
teknik imkanlar hakkında bilgi verdiği www.satmancanada.com adlı internet sitesine çok emek
veriyor. “Müşterilerimin büyük bir kısmı genç
olup bilgisayar kullanımına aşinadır.” diyen Jerry,
Cemil Ahsen ile web sitesini profesyonel tasarlayan bir bilgisayar uzmanını bulmuş olmasından
dolayı mutludur.
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benim için bunlar kuruyorlar” diye ekliyor. Başlangıçta geçen yıl ayda 10-15 tesisat kurulurken, aradan bir yıl geçtikten sonra ayda 30'u
aşkın tesisat yapıyor. Ancak Jerry’nin ticaretinin ana kısmı komple tesisatların satışı değil,
daha ziyade uydu donanım bileşenlerinin satışı
sayılır. Cirosunun %80’ini, müşterinin yaklaşık 200 Kanada doları (~ 240 YTL) ödediği
Viewsat alıcılarının satışı ile elde ediyor. İkinci
sırada çanaklar vardır. “Çanak satışımın %75’i
60 cm.lik çanaklardır, %15'i 90 cm.lik ve gerisi
100 cm.lik çanaklardır.” Büyük çanaklar döner
tertibatlı tesisatlar için kullanılır.
Jerry’ye Satman adını nereden bulduğunu
sorduk: “Uzun süre önce uydu alımı hakkında
uydu üzerinden bir radyo programı yayınlayan uydu kanal dergisi olan Onsat’ın Kanada
baskısı için makaleler yazıyordum. O zamanlar Satman rumuzunu seçmiştim. Onsat yayını
1993 yılında durduruldu.
Jerry HDTV ile ilgili gelişmelere olumlu beklentilerle bakıyor ve ilginç bir tespitte bulunuyor: “Birçok kişi geçen yılın Noel bayramına
bir HDTV ekranı satın aldı ve HDTV yayınlarını
kablo yayını üzerinden seyrediyorlar. Ancak
kablo üzerinden sunulan kötü kaliteden dolayı
hayal kırıklığına uğramış durumdalar.” Nihayet
HDTV ekranlarının gerçek kalitesini yaşayabilmek için bu yayınlar için başka bir kaynak
ararken, birçoğu uydu TV yayınlarını keşfediyorlar. Jerry bu fırsatı görüyor ve kurnazca
memnunsuz kablo yayını müşterilerini uydu
alımlarına çekmeye çalışıyor. Jerry geleceğe
olumlu bakıyor: “HDTV, ticaretimiz için büyük
bir fırsat!”

Jerry Fisher 60 yaşında ama daima atağa hazırdır. Kendisi evinin bahçesinde geçen sene tel
örgü elemanlarını tek başına yenilediği 3,6 m.lik
çanağının önünde duruyor. Odak noktasında bir
C/Ku bant LNB’si monteli ve anten motoru St.
Louis’li ABD'li üretici Von Weise’dendir. Favori
uyduları Satmex 5, G3, AMC1 ve Galaxy 4 uydularıdır. Çatıda en solda, 212 der. doğu (148 der.
batı) ila 304,5 der. doğu (55,5 der. batı) arasın-

Araba meraklısı John,
Stonewall
John Wallace 20 yıldan beri araba tamir
eder. Zaman buldukça gerçekten nadir parçaları aramaya çıkar. Kimi çiftlik sahibi uzun
zaman önce artık yürümeyen arabasını samanlığın en arkasında bir yere soktuğunu unutmuş
durumda. John bu şekilde içi tamamen orijinal
olan 1949 model bir Chrysler araba da bulmuştu. Bu arabaları kendi atölyesinde yeniledikten sonra Toronto’da kârla satabiliyor.

daki tüm uyduları alabildiği motorlu 100 cm.lik
bir çanak bulunuyor. Hemen yanında 110 ve 119
der. doğu konumları ve Bell kanallarının yayınlandığı 269 der. doğu (91 der. batı - standart çözünürlüklü yayınlar için) ve 278 der. doğu ( 82 der.
batı - yüksek çözünürlüklü (HD) yayınları için)
konumları için iki adet 80 cm.lik çift LNB’li çanak
bulunur.

şartlarına da uygun hale getirebilecekleri bir
çözümün eskizini çiziyor. “Metalden basit bir
hortum kelepçesi yeterlidir” diyen John, bu
tür çözümlerin dizayn gereksinimlerini uygun
olmadığına dair itirazımızı kabul etmez.
Çok başlıklı çözümler için de denemeler
yapan John, atölyesinde bulunan malzemelerden birden fazla LNB’nin monte edilebildiği bir
LNB kolunu oluşturmuştur. Bir mühendis ailesinde büyümüş olan John: “Bu tür çözümler
üretmek bana keyif veriyor”, diyor.

Aynı şekilde tutkusu
uydu alımı için de geçerlidir. John, “Buradaki
sert iklim koşulları farklı
aksamların kullanımını
gerektirir”, diye savunuyor, çünkü daha kısa
süre önce aşırı soğuklar LNB kolunun plastik
tutacının
bozulmasına
sebep olmuştu: “Plastik
aksamı kendinden çatladı.” Hemen kağıt üzerinde üreticilerin LNB
tutaçlarını arktik iklim
Hava güneşli de olsa, Winnipeg’de kışın aşırı
soğuklar var. John Wallace birden fazla LNB
bağlamak için ürettiği bir çözümü gösteriyor.

1949 model Chrysler markalı bir
araba John Wallace tarafından yenilenmeyi bekliyor
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GB

ARION AF-8000HDCI
4000

yes

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

PAL D/K,
B/G, I

no

yes

no

90-250V yes
50/60Hz
45W max

yes

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

PAL D/K,
B/G, I

yes,
UHF

yes

no

90-240V
50/60Hz

no

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

100240V
50/60Hz

no

2-40

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

80-300V

no

2-40

yes

1.0, 1.1,
1.2

no

PAL

yes

yes

no

90-270V

1.2

yes

yes

yes,
UHF

yes

no

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

PAL D/K,
B/G, I

yes

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL/
SECAM

yes

yes

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

yes

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

1.0, 1.1,
1.2

1-45
10-30

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
yes,
RS-232 2

no

#198
2007

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes,
yes,
RS-232 2

no

#192
2006

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes,
yes
RS-232

no

#188
2005

yes

yes

no

no

yes

no

no

no

no

no

no

#193
2006

no

no

yes

no

no

no

no

no

no

no

no

no

#191
2006

90-260
VAC
50/60Hz

no

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
yes,
RS-232 2

no

#189
2005

yes

90-240V
50/60Hz

no

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes

yes,
yes,
RS-232 2

yes

#191
2006

yes

no

95-250V
50/60Hz

no

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes,
yes,
RS-232 2

no

#188
2005

yes,
UHF

yes

no

100-240
VAC
50/60Hz

yes

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes,
yes, yes,
RS-232 2
Conax

NTSC/
PAL

yes

yes

no

100-240
VAC

no

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
yes,
RS-232 2

no

#192
2006

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250
VAC

no

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes

yes,
yes
RS-232

no

#191
2006

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250
VAC

no

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#189
2005

yes

NTSC/
PAL

yes,
VHF

yes

no

100-120
VAC
60Hz

no

yes

yes

no

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#195
2006

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-240V
50/60Hz

no

yes

yes

no

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

no

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes,
yes
RS-232

no

#190
2005

no

PAL/
SECAM

yes

yes

no

190250V
50/60Hz

no

yes

no

yes, 1

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

#189
2005

yes

yes

no

100-250
VAC

no

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes,
yes, yes, 2 #190
RS-232 2
2005

yes

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes,
yes, yes, 2 #189
RS-232 2
2005

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
yes,
RS-232 2

yes

#193
2006

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes,
yes,
RS-232 2

no

#191
2006

(optical)

ARION 9400 PV2R
8000

2-45

ARION AF-9300PVR
8000

2-45

(optical)

BEETEL SD98
5000

(S/PDIF)

BEL 5518
2000

BOTECH CA 9000 FTA/CI
4900

2-45

yes

DGSTATION Relook 400S
10000

2-40

yes

(optical)

DSN-GR 7400 CI EXPLORER
5000 TV
1600Radio

2-45

yes

(optical)

EYCOS S55.12 PVRH
8000

2-45

(S/PDIF)

#197
2007

EYCOS S30.12 CI
8000

2-45

EYCOS S50.12 PVR
8000

1-45

(optical)

EYCOS S10.02F
4000

2-45

(optical)

FORTEC STAR MERCURY II
6000

2-45

yes

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

(S/PDIF)

FORTEC STAR FSIR-5400 NA
4800

2-45

yes

(optical)

yes, #190
Irdeto 2005

GLOBAL TEQ 6000PVR
10000

1-45

yes

(optical)

GENERAL SATELLITE FTA-7001S
5000

2-45

yes

1.0, 1.2

no

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium
9000

1-45

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

(optical)

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium
6000

1-45

yes

1.0, 1.1,
1.2

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

100-250
VAC

no

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250
VAC

no

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

yes

100-240
VAC

no

(optical)

HUMAX PR-HD1000
5000

1-45

(optical)

KATHREIN UFS 821
4000

2-45

(optical)
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GB

MATRIX Planet
3200

2-45

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

yes
RF

yes

no

90-240
VAC

no

no

yes

no

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#196
2007

yes

1.0

no

NTSC/
PAL

yes
RF

yes

no

80-270
VAC

no

no

yes

no

yes

no

no

no

no

yes,
RS-232

no

no

#194
2006

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250V
50/60Hz

no

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes,

yes,
RS-232

no

yes

#188
2005

no

#193
2006

yes,

#190
2005

no

#190
2005

MATRIX Java
1000

2-45

NEOTION 601 DVR
5000

2-45

external

PANSAT 6000HXC
10000

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

no

1-45

yes

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

no

1-45

yes

1.0, 1.2

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

no

1-45

yes

yes

no

yes

yes

no

no

yes

yes,
yes,
RS-232 2

yes

yes

no

yes

yes

no

yes

no

yes,
RS-232

yes

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

yes

yes,
yes,
RS-232 2

(S/PDIF)

PANSAT 3500S
5000

(optical)

no

Conax

PIXX Event
10000

(optical)

QUALI-TV QS 1080IRCI for HDTV and MPEG 4:2:2
unknown

2-40

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

no

yes

no

100240V
50/60Hz

no

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
yes, yes, #187
RS-232 2
Irdeto 2005

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

100-250
VAC
50/60Hz

no

no

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes,
RS-232

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

yes

90-250
VAC
50/60Hz

no

no

yes

yes, 2

no

yes

no

no

no

yes,
yes,
RS-232 2

yes, #191
uni- 2006
versal

no

yes

yes, 2

yes

yes

no

no

no

yes,
yes,
RS-232 2

yes, #189
uni- 2005
versal

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

no

no

no

#194
2006

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

no

yes

Conax,
Cryptoworks

#193
2006

yes

yes

yes, 2

yes
(via
scart)

no

no

no

no

yes,
yes,
RS-232 2

yes,

#189
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes,
yes,
RS-232 2

no

#198
2007

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
yes,
RS-232 2

no

#197
2007

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

yes

yes,
yes,
RS-232 2

no

#196
2007

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes,
yes,
RS-232 2

no

#192
2006

yes

yes

yes, 2

yes

no

yes

no

no

yes,
yes,
RS-232 2

no

#190
2005

yes

yes

yes, 2

yes

no

no

no

yes

yes,
yes,
RS-232 2

no

#188
2005

yes

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
yes, yes,
RS-232 2
Conax

#193
2006

no

yes

yes, 2

no

no

no

no

no

yes,
RS-232

#191
2006

STAR SAT SR-X1400D
6500

1-45

yes

no

no

#193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI
4000

2-45

yes

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra
6000

2-45

yes

1.0, 1.2

no

NTSC/
PAL

yes

yes

yes

90-250
VAC
50/60Hz

no

yes

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

no

no

no

180-250
VAC
50Hz

no

no

NTSC/
PAL

no

no

no

230VAC
50Hz

no

1.0, 1.2

yes

PAL/
NTSC/
SECAM

yes

yes

no

90-240
VAC
50/60Hz

no

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250
VAC
50/60Hz

no

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250
VAC
50/60Hz

yes

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250
VAC
50/60Hz

no

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

no

yes

no

90-250V
50/60Hz

no

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes

yes

no

90-250V
50/60Hz

no

1.0, 1.1,
1.2, 1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

no

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

no

90-250V
50/60Hz

no

1.0, 1.2,
1.3

yes

NTSC/
PAL

yes,
UHF

yes

yes

90-250V
50/60Hz

no

TECHNISAT Digit 4S
5000

1-45

(optical &
coax)

TECHNISAT Digit MF4-S CC
5000

1-45

yes

1.2

(optical &
coax)

TECHNOMATE TM-7755 2VA 2CI
5000

2-45

yes

(optical)

Viaccess

TOPFIELD TF6000PVRE
5000

2-45

yes

(S/PDIF)

TOPFIELD TF7700HSCI
5000

2-45

yes

(S/PDIF)

TOPFIELD TF7700HSCI
5000

1-45

yes

(S/PDIF)

TOPFIELD TF6000PVR
5000

1-45

yes

(optical)

TOPFIELD TF5000CIP
5000

1-45

yes

(optical)

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece
5000

1-45

yes

(optical)

VANTAGE VT-X121SCI
4000

1-45

yes

(S/PDIF)

VANTAGE VT-X111SCX
4000

2-45

yes

no

yes,

Conax
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Uydu Toptancısı max communication
max communications’ın yeni binasının girişi. Bürolar sol, depo ise sağ
tarafta

Hamburg’da
Büyük Tutkular
Hamburg’lular sakin ve tutucu düşünce
yapılarıyla ünlüdürler. Bu tavırları, onların tutkulu özelliklerinin gözden kaçmasına
neden olabilir. Max communication firmasında da ilk bakışta böyle bir şeyle karşılaşırız. Bir uydu toptancısı olarak bu firma
oldukça iyi bilinmesine karşın, kapalı kapılar
ardında bunun ötesinde büyük hedeﬂer için
duyulan arzu gizli!
Max communication 1990 yılında Thomas
Guhlich tarafından kuruldu. Ağabeyi bilgisayar toptancılığı konusunda başarılı bir iş
kurmuştu ve bu Thomas’a kendi uydu top-

max communication’ın sahipleri İdari Müdür Dirk Wittenborg (sol) ve Teknik Müdür Thomas
Guhlich (sağ)

Jens Kortekamp, Ana Muhasebe Müdürü (önde) ve Jörn dreyer, İdari Ana Muhasebe
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Ürün Müdürü Frank Zimnik boşa gülmüyor. “2008 yılında
HDTV uçuşa geçecek: Olimpiyatlar ve Avrupa Futbol Şampiyonaları bunu sağlayacak. Doğal olarak max communication’ın Chess markası HDTV alıcılarıyla, belki bu yıl
sonbahardan itibaren hazır olacak.” Diye tahminde bulunuyor

max communication’ı arayanlar Sonja Scherdin’in dost canlısı sesiyle karşılanıyor

tancılığı firmasını kurmak için gerekli teşviki
sağladı. Küçük bir kamyonla İtalya’ya giderek oradan uydu antenleri satın aldı.
Birkaç personelle başlayan bu küçük girişim öyle hızlı bir tempoda büyüdü ki 2004
yılında şirket yönetimini genişletmek zorunlu
oldu. Thomas Guhlich, daha önce bankacılık
ve danışmanlık işleriyle ilgili olan Dirk Wittenborg ile stratejik bir ortaklık kurdu. Nisan
2006’da max communication’ın %50’sini ona
devretti. O zamandan beri Thomas Guhlich
satış, lojistik ve depolama işleriyle ilgilenirken Dirk Wittenborg finansal ve stratejik
sorunlarla ilgilenmeyi üzerine almış.
Max communication uydu mağazalarına
hizmet veren bir şirket. Jens Kortekamp,
“Müşteriye karşı tek yüz” sloganı fikrini
ortaya atmış. Bunun anlamı mağazaların onlardan başka hiç kimseyle çalışmak
zorunda olmadığı; çünkü max communication çanak anten, LNB ve uydu alıcıları gibi
standart malzemelerden anten ayak bileziği
ve koaksiyel kablo gibi küçük malzemelere
kadar her şeyi müşterilerine ulaştırma yeteneğine sahip. Jens Kortekamp bunu şöyle
açıklıyor: “Günümüzde çoğu satıcı, kendine
ait bir stoğu olsun istemiyor; çünkü bu sermaye gerektiriyor ve stoğun hızla eskimesi
sorunu var.” Tam zamanında ilkesi de son
kullanıcıya satış yapanlar nezdinde büyük
önem taşıyor. Bu prensip sayesinde satıcı
malı kendi stoğunda bulundurmadan max
communication’ın anında teslimatı sayesinde
katalogunda bulundurabiliyor.
Bu konuda herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için max communication
Kasım 2006’da yeni bir binaya taşınmış.
1000 metrekarelik ofis alanı dışında, yeni
eklenecek bölümler için de yeterince geniş
sayılabilecek deponun toplam hacmi 3000
metrekare büyüklüğünde ve Hamburg’un
kuzey batısında A23 Otobanının yanında
Rellingen sanayi parkında yer alıyor. Pazarlama müdürü Michael Sierakwitz “Şu anda 36
personelimizle hizmet veriyoruz, bunlara on
satış elamanıyla dört teknik servis elemanı

ve ayrıca Ürün Müdürü ve Muhasabe Müdürü
de dahil.”
Şimdi artık gizli tutkularından söz etmeye
geçebiliriz. Bir Ana Muhasebe müdürü tam
olarak ne yapar? Jens Kortekamp bize bu
konuda biraz detay sunuyor “Şu anda max
communication satışlarının %70’ini yurt içi
pazara %30’unu ise Avrupa pazarına yapıyor; ama bunu değiştirmek istiyoruz.” Görevi
Avrupa ülkelerinden toptancılarla bağlantılar kurmak. “max communication satıcılarla
kendine has yöntemlerle çalışıyor. Kalitede
süreklilik ve sorumluluk sahibi teknik servis
ve fiyat garantisi son derece önemli.” Max
communication bu noktada deneyimlerini
diğer ülkelere de aktarmak ve kalite güvencelerini ihraç etme fırsatını yakaladığını
düşünüyor. “Avrupa çapında çalışan uydu toptancıları yok. Sadece ulusal bazda çalışanlar
var.” Diye açıklıyor Jens Kortekamp. Şu anda
bu pazarda bir boşluk var ve max communication bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor.
Peki başka boşluklar var mı? Bu soruyu,
uydu endüstrisinde yılların deneyimine sahip
ürün müdürü Frank Zimnik’e sorduk. “max
communication kendi markasını yarattı: bir
satış markası olarak Chess ve hesaplı fiyatıyla çekici Platinum”, diye yanıtlıyor Frank
Zimnik, “ama dahası da var. Topfield PVR
modelleri gibi üst kalite ürünler de sunuyoruz ve ayrıca LNB sektöründe ALPS ve uydu
alıcılarında Vantage ile resmi ortaklığımız
bulunuyor.” Peki tüm bu gelişmelerin yönü
nedir? “Avrupa’ya hitap eden bir firma olarak
bölge ve/veya ülkeye yönelik ürünler sunuyoruz. Örneğin İskandinavya pazarı için Conax
modüllü alıcılar veya Yunan pazarı için CI
modüllü cihazlar gibi.” Max communication
çoğunluğu Çin kökenli üreticilerle cihazların
hedef ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda üretilmesi için anlaşmalar yaptığı için her ülkeye
kendine özgü ürünler gönderebiliyor.
Dirk Wittenborg bütün Avrupa’ya dağıtım
yapmak amacının altını çiziyor, “Genişlememizi tamamlamak için bütün BT altyapımızı

Servis teknisyenleri telefonda müşterilere yanıt vererek olsun, bozuk alıcıları ya da
şalterleri tamir ederek olsun daima meşguller. Soldan sağa: Saim Taşkıran, Rainer
Flemming ve Manfred Schmidt.

Deponun genel görümü: uydu ürünleriyle dolu
paletler
Kasım ayında taşınmamızın ardından değiştirdik. Planımız
sektörel yazılım projesini
Mart ayı içinde hayata geçirmek. Yeni firma
yazılımımız 2007’nin 3. çeyreğinde faaliyete
geçirilmiş olacak: Siparişler müşterilerden
doğrudan alınıp işleme konabilecek ve 4.
çeyrekten itibaren farlı dil modüllerimiz de
aktif hale gelecek, önce İngilizce, ardından
Fransızca ve daha sonra diğer diller takip
edecek.”
Siz bu yazıyı okuduğunuzda, max communication, Avrupa düzeyinde dağıtım desteğini geliştirmek için yeni bir bina daha almış
olacak: Coface ile bağlantıları müşterilerinin
satışta çeşitli finansal tercihler arasından
seçim yapabilmesine yardımcı olacak. Yani,
müşteriler pozitif kredileri olduğu müddetçe
istedikleri kadar mal satın alabilecekler.
Bu çok çeşitli planlar Almanya’nın üç
büyük uydu toptancısından biri olan şirketin
önünde son derece önemli hedeﬂer bulunduğunu gösteriyor ve bu sayede yakında Avrupa
odaklı en büyük toptancı olmak yolunda ilerlemelerini sağlıyor. Bol şans!

Mobil stoğu yer kazanmak için otomatik olarak taşınmış. Depo
müdürü Hüseyin Kök elinde bir çanak antenle görülüyor

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

33

COMPANY REPORT

HDTV Yayıncısı Euro1080

1080 Satır
Alexander Wiese

▲

Şirket İşleri ve Medya
İlişkileri Müdürü
Yves Panneels

▲Euro1080 binasının ana girişi oldukça modern ve heykellerle süslenmiş. Sağ tarafta

bir lokanta TV kayıtlarında (talkshowlar vs.) kullanılmak üzere hazırlanıyor. Binanın ön
cephesinde bürolar, arka tarafında ise TV stüdyoları bulunuyor. Ek bir binada başka stüdyolar ve artı Alfacam’ın 29 yayın aracı için ayrılmış bölümler bulunuyor.

Yüksek tanımlı TV formatında yayın yapan Euro1080’in HTDV yayınlarının görüntü
çözünürlüğü 1080 satırdan oluşuyor. Euro1080 Ocak 2004 tarihinde yayına başladı.
O zamanki asıl amaç herkese asgari düzeyde harcamalarla teknik olarak yüksek
kaliteli TV yayını yapmanın mümkün olduğunu göstermekti.
Fikir büyük ölçüde, o sırada 2001 yılından beri HDTV programlar yapan Alfacam
şirketine aitti. Şirketin Teknik Müdürü Jacques Schepers
“O sırada binlerce saatlik yayın arşivimiz zaten hazırdı”
diye gururla açıklıyor, “Sabit disklerimizin kapasitesi
artık terabyte’lara ulaştı”.
Alfacam 1985 yılında kuruldu ve başlıca spor müsabakaları ve konserler gibi dış mekan yayınları konusunda
uzmanlaşmış bir TV şirketiydi. “Tahminlerimize göre
elindeki HD kayıt ekipmanı en geniş olan şirketiz” diyen
Yvess Panneels, “Alfacam o zaman da şimdi olduğu gibi
HDTV teknolojisinde liderdi” yorumunu yapıyor. Alfacam’ın hisse senetlerinin %75’i aynı zamanda şirketin
kurucusu olan Gabirel Fehervari ve eşine ait. Geri kalan
hisseler ise risk hisselerini üstlenen “Flemish Regional
Investment Company” firmasınanın. 2003 yılının sonuna
doğru kurulan Euro1080 iki tarafın da ortak ilgisi.

▲Teknik Müdür Jacques Schepers Euro1080 merkezinde. Üst sıradaki monitörler

23.5°
Doğu Astra üzerindeki HD1 MPEG 2 yayın sinyalini gösteriyor. Orta sıra, 7° doğu Eutelsat üzerindeki HD1 MPEG-4 yayın sinyalini, sağ taraftaki monitör ise Sirius üzerindeki
HD1 Re yayınlarını gösteriyor. Bu sinyal Astra üzerinden Stokholm’deki yer istasyonuna
ve oradan tekrar Sirius uydusuna aktarılıyor. Alt sıradaki monitörler 23.5° doğu Astra
uydusu üzerindeki MPEG-4 HD1 yayınını, ortadaki monitör 7° doğu Eutelsat HD2 kanalını
ve sağ taraftaki monitör de 23.5° doğu Astra uydusundaki EXQI kanalını gösteriyor.
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HDTV kanalı 10 kişiden daha küçük bir personel kadrosuyla yayına başlamış. Bugün HD1 kanalının bünyesinde
42 eleman görev yapıyor ve yanı sıra HD1-NL isimli yan
bir kanalın yayınlarını da gerçekleştiriyorlar. Hollanda’ya
yayın yapan bu kanal dışında Belçika’nın Flaman bölgesine yönelik EXQI kültür kanalı da bu bünyede oluşturuluyor. B2B programları ve tiyatro yayınları gibi yayınlar
yapan HD5 kanalını da eklemeliyiz. Bünyesinde bazı
HDTV program yayınlarına da yer veren HD2 kanalı yavaş
yavaş ihtiyaç kalmadığı için devre dışı kalmaya başladı.
“Yayıncı bir kuruluşa dönüşüm süreci içindeyiz” açıklamasını yapıyor Yves Panneels. Euro1080, ilerde belirli
dillerdeki program sepetiyle buket yayıncılarına HDTV
program satışı yapmayı planlıyor. “Geçtiğimiz günlerde

▲Akış otomatik olarak gerçekleşiyor: Bilgisayarlar bir programın ardın-

dan diğerini çalıştırıyor. Sağdaki monitör EVS’den eski MPEG-2 sistemini
gösterirken, soldaki monitör ise Grass Valley firmasının MPEG-4 sistemiyle çalışıyor.

▲Teknik Müdür Jacques Schepers akışın kalbini gösteriyor. Sinyaller iki
Astra transpondörüne, Eutelsat transpondörüne veya ya da bir kablo şebekesine tek bir mouse’a tıklayarak yönlendirilebiliyor.

HD1 ve EXQI kanalları için iki Network yöneticisi kiraladık. Görevleri bu
kanalları daha çekici kılmak ve yayınların Avrupadaki çeşitli pazarlara
uygun hale getirilmesini sağlamak.” Diye geleceğe ilişkin planlarını
açıklıyor Yves Panneels.
Şu anki yayınlar otomatik 24 saatlik döngü içinde yapılıyor. MPEG2 yayınlar 2007 yılının sonuna kadar kullanılmaya devam edecek ve
daha sonra tamamen kalkacak. Jacques Schepers açıklamasında “Aynı
transpondöre iki MPEG-2 kanalı yerine beş MPEG-4 kanalı sığdırabiliriz” diye belirtiyor. “MPEG-4 yayınlarında DVB-S2 formatında 8PSK ve

▲Programlar burada MPEG-4 olarak işleniyor ve Uplinkle uyduya yönlendiriliyor.

8.8 Mbit/s formatında yayın yapabiliyoruz. MPEG-2 formatında ise aynı
kaliteye ulaşmak için 16 Mbit/s seviyesine çıkmamız gerekir.”

▲Sinyal alma ve verme antenleriyle Euro1080 Anten blok diyagramı

Euro1080’den başka ne bekleyebiliriz? “Şu günlerde ses formatını
AC3’e dönüştürme sürecindeyiz ve kısa süre sonra EPG verilerini 14
gün için yayınlar hale geleceğiz.” Diyor Jacques Schepers. Bu sözlere
Yves Panneels “Böylece izleyicilerimize daha geniş zaman dilimlerini
kapsayan program akışları sunabileceğiz” diyerek katılıyor. Bu gerçekten de Euro1080 kanallarını daha da çekici kılacak önemli bir adım!

▲Tüm Uplink sinyallerinin kontrol edilebildiği Matrix Kontrolü

▲Yayın
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ediliyor

sinyali Humax gibi üreticilerin standart HDTV alıcılarıyla kontrol
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Alıcı Üreticisi Fortec Communications America

Satıcılıktan Üreticiliğe
Alexander Wiese

Fortec Star, önce ticari amaçlı bir şirket
olarak kuruldu. Ama bu kısa bir süre sonra bu
onlara yetmemeye başladı ve Koreli bir üretici
firmayla ortaklığa giderek kendi markalarıyla
bir uydu alıcısı üretmeye başladılar. 2001 Ekiminde Toronto’da bir ofis kiralandı. Şirket merkezleri Mississauga’da ve Toronto’daki şube
Pearson Uluslar arası havaalanının hemen
yanında yer alıyor.
Neden Toronto? Fortec Star’ın Kanadalı
Genel Müdürü “Kuzey Amerikada herhangi bir
yerde olabilirdi. Başkanımız bir büro açmak
istediğinde Toronto’ya uçtu. Şehri sevdi ve
Fortec Star’ı burada kurmaya karar verdi.”
diye açıklıyor.
Ama bu keyfi seçim daha sonra büyük bir
avantaja dönüştü. Satışlarının önemli bir kısmını

Toronto’da

gerçekleştiriyorlar.

David
Fortec Star büroları, Eglinton Caddesine paralel 2780 Skymark Caddesindeki bu uzun ticari binanın
içindeki Unit 8’de yer alıyor. Depo bir yayın sağlayıcının farklı bir binasında.

McGrath “Şifresiz uydu alıcıları pazarı Kuzey

yor: “Satışlarımızın %65’ini Mercury II modeli

Amerika’da üç pazara bölünmüş durumda”

oluşturuyor.” Bu model NEC çipsetli ve Nisan

diye özetliyor yerel pazarı. Bunun nedeni paza-

2006’dan beri pazarda. Lifetime Classic model

rın etnik unsurlar taşıması, yani göçmenler

uydu alıcının şubat 2006’da piyasaya sunulma-

için şifresiz yabancı dilde yayınlar. Kanada’da

sından hemen sonra piyasaya sürülmüş. Fortec

bu müşteriler çoğunlukla Toronto, Montreal ve

Star’ın ilk ve son derece başarılı ilk kör tarama

Vancouver’da yoğunlaşmış durumda. ABD ise

Lifetime Ultra uydu alıcısı, 2006’sonuna doğru

daha çok nüfusu Kanada’ya yakın Kaliforniya,

üretimden çekildi.

Florida, Texas ve New York’da yoğunlaşmışlar. Satışlarının yaklaşık %65’ini yabancı dilde
kanalları izlemek isteyen kullanıcılara yapıyor-

Uydu alıcılarına ilave olarak, FOrtec Star LNB
üretimi ve STAB motorları üretimi de yapıyor.

lar.
Genel Müdür David McGrath bir ABD haritası üzerinde dağıtımcılarının yerlerini gösteriyor

Fortec Star’dan gelecekte ne bekleyebiliriz?
David iş modellerini tarif ederken “Yalnızca

David McGrath bu noktada bize yeni bir haber

30 dağıtımcıyla çalışıyoruz” açıklamasını yapı-

veriyor “Fortec Star Koreli R&D firmasıyla ilgi-

yor, “Bu dağıtımcılar bölgesel satıcılara ve
kurulumculara dağıtım yapıyorlar.” Amerika’da
faaliyete başladığımız 2001 yılında sadece 75
FTA yayın vardı. Şimdi Ku bandında 275’den
fazla kanal izlenebiliyor.”
Pazarlarını büyüten ikinci unsuru, oranı
%25’i bulan dini yayın kanalları oluşturuyor.
“Glorystar network’u için bu kanalları hafızasında önceden yüklediğimiz Mercury II uydu
alıcımızı sunuyoruz”
Hatta üçüncü bir unsur, yani özel uygulamalara yönelik uydu cihazları da sayılmalı.
Örneğin uçaklardan uydu izleme, veya kablolu
yayın ve son olarak bir o kadar önemli uydu
Kuzey Amerika Satış Müdürü Don McEwen dağıtımcılarla bağlantıyı sağlıyor. Ayrıca Atlanta ve
Reno’da 2007 yılında düzenlenecek SBE ticari
fuarı gezilerinin organizatörü.
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meraklılarının pazarını da saymak gerek.
Kuzey Amerika Satış müdürü Don McEwen,
kendi bakış açısına ilişkin olarak şunları söylü-

Fortec Star COD usulüyle çalışmıyor. Masie Gillingham alınabilecek ve ödenebilecek hesapları
yakından kontrol ediyor.

leniyor.” Bu adımla birlikte bölgelere özel ürünler geliştirilmesi daha da kolaylaşacak. “2007
yazında Mercury II’nin daha ucuz versiyonu
olan yeni bir şifresiz uydu alıcısı sunulacak.”
Baharda CI modüllü ve kısa bir süre sonra HD
uydu alıcısı üretilecek. HD uydu alıcısının ilk
olarak uydu alıcıları için üretilmiş bir modeli ve
daha sonra karasal yayınlar için üretilmiş bir
modeli piyasaya sürülecek.
Wow! Fortec Star belli ki pek çok yeni ürünle
geliyor! Bu yenilikler hiç kuşkusuz piyasadaki
lider konumlarını pekiştirecektir.

Büro işlerini yöneten ve telefona bakan kişi Shirley Mosher. Ayrıca
ABD’ye yapılacak ihracatlarda müşteri belgelerini kontrol ediyor.
Duvardaki saatler Fortec Star noktalarındaki zamanı gösteriyor.
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Çatıda ve dışarıdan neredeyse görülemeyecek bir yerde Fortec Star çanakları görülür.
Soldaki iki çanak 90cm.lik modeller olup, bir tanesinde STAB HH90 motoru, diğerinde
STAB HH120 motoru vardır.
Ortadaki çanak bir monoblok
LNB ile sabit olarak 97 der.
ve 101 der. batı konumlarına
yönlendirilmiş ve üstte bulunan 65 m.lik çanak bir STAB
HH100’e bağlıdır. Sonunda en
sağda bir STAB HH100’e bağlı
65 cm.lik bir çanak daha ve
de Bell Express adlı Kanadalı
yayın kuruluşunun alımı için
yabancı markalı 91 der. ve 82
der batı konumuna ayarlı bir
çanak vardır. UHF anteni halihazırda Toronto’daki CN kulesinden yayınlanan beş tane
HD kanalı ile doğrudan Ontario gölünün öbür tarafındaki
Glorystar uydu alıcısının önceden programlan- New York eyaletinde bulunan
mış menüsü. Kanal listesi bu yayıncının sözleşme Buffalo Kulesinden yayınlayaptığı dini kanallara ayarlanmış.
nan 10 tane HD kanalının alımı
içindir.
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Kablo ve Uydu Fuarı

ANGA Cable
Alexander Wiese

ANGA, 22 -24 Mayıs 2007 Tarihlerinde Köln
Fuar Merkezinde 9. kez gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 3000 katılımcı başvuruda bulundu ve
Köln Fuarı müdürü Peter Charissé’in bildirdiğine
göre “net fuar alanı ilk kez 9000 metrekareyi
geçecek” Geçen yılki ANGA fuarına 64 Ülkeden
9000’den fazla ziyaretçi katılmıştı ve bu yıl da
aynı rakama ulaşılacağı tahmin ediliyor.
ANGA fuarı ilk olarak 1998 yılında düzenlendiğinde kablo teknolojisi üzerinde yoğunlaşmış
durumdaydı. Geçtiğimiz süre boyunca fuarın

ANGA merkezi, Bonn batı bölgesindeki Endenich’de A565 otoban çıkışına yakın bir mevkide bulunuyor. Bu modern ofis çeşitli ANGA faaliyetlerinin merkezi durumunda

Peter Charissé ANGA fuarcılığın idare müdürü
uydu teknolojisini de kapsayacak şekilde genişlediğine şahit olduk.
ANGA, Alman kablo sanayinden 120 şirketin
oluşturduğu bir birlik ve 1974 yılında kuruldu.
O yıllarda kablo dağıtım teknolojisinden anlaşılan sınırlı sayıdaki kullanıcıya az sayıdaki kanalı
ulaştırmaktan ibaretti. O zamandan bu güne
kanalların sayısı son derece arttı ve dağıtım
teknolojisi çok daha karmaşık bir nitelik aldı.
Nihayetinde ANGA Kablo fuarının düzenlenmesi
için özel bir şirket kurulması gerekti.
Pazarlama müdürü ve ANGA Services GmbH
adına fuarın düzenlenmesinden sorumlu Claudia Schmidt “En küçük dükkan 12 metrekare”
diye açıklıyor. Katılımın en düşük maliyeti en
küçük dükkanlarda 2800 Euro.
“ANGA uzmanlaşmış bir fuar”, diye açıklayan
Claudia Schmidt, “yani özel olarak bireylere
açık değil” diye devam ediyor. Bunun amacı ise
katılımcıların acemilerle vakit kaybetmekten
ziyade mesleki tartışmalara daha çok zaman
ayırabilmesini sağlamak.
Üçlü oyun bu yıl ki ANGA fuarının asıl ilgi odağı
olacak gibi görünüyor. Yani Internet, radyo &
TV ve Telefon teknolojilerinin tek bir teknolojide
birleştirilmesi. Gelecek kuşak Network şebekeleri DOCSIS 3.0 ve IP-TV bu alandaki bazı yeni
anahtar kavramlar.
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Geçen yılın ANGA fuarı ziyaretçi akınına uğramıştı. 2007’de de benzer
görüntülerin yaşanması bekleniyor.
Sunumlar ve panel tartışmaları da fuar
programı içinde yer alıyor. Bir strateji zirvesinde şifreleme konusu ve diğer bir teknoloji
zirvesinde ise çeşitli aktarım modları ve bunların fayda ve zararları tartışılacak.
Tüm bu etkinlikler ANGA fuarını yalnızca

mevcut teknolojiler için bir platform yapmakla
kalmıyor, ama ayrıca geleceğe ilişkin bir forum
hüviyeti de kazandırıyor. Karar verici konumundakiler böyle bir etkinliği kaçırmayı göze
alamazlar!

COMPANY REPORT

Uydu Ticari Fuarı

SBE 2007
Yıllar boyunca Kuzey Amerika’da uydu
ürünlerine yönelik ticari bir fuar yoktu. 2005
yılında Lee Gilliland, Satellite EXpo 2005’in
Show Müdürlüğüne atandı ve 2006 yılında da
aynı görevi üstlendi. İlk iki yılın başarısı, 2007
yılında 3. etkinliğin düzenlenmesi için organizatörleri cesaretlendirdi. Bu yıl fuar Nisan
ayında Atlanta’da ve Ekim’de de Reno’da tekrar
edecek.
Neden bu şehirler seçilmiş olabilir? Atlanta
doğu sahilinde yaşayanların kolayca erişebileceği bir yer, Reno ise batı sahilindekiler için
kolay bir erişim mesafesinde.

Fuar 100’e yakın katılımcının ürünlerini ve
servislerini Georgia International Convention
Center’da tanıtımıyla başlayacak.
The Satellite and Broadband Expo (SBE)
günümüzde Kuzey Amerika’nın en önemli ticari
fuarlarından biri haline gelmiş durumda.

Lee Gilliland SBE 2007 Show Müdürü

Bu iki fuarın genel teması genişbant yayıncılarının katılımıyla büyüdü. Bu yeni katılımcılar
başlıca Internet TV ve fiber optik, Wifi, VOIP
ve Network komponent alanlarından geliyor.
“Geçmişte geleceğe bakmak,” fuarın ana
sloganı diye açıklıyor, Gilliland. Uydu teknolojisinin pek çok öncüsünü şaşaalı bir akşam
yemeğinde bir araya getirmeyi planlıyor.
ABD’deki ilk ticari uydu fuarı 1979 yılında
Oklahoma Şehrinde düzenlenmişi. Bu ilk fuara
katılan 500 gerçek öncüden bir kısmı Airport
Hilton Hotel’de düzenlenecek ve dört yıldızlı
şeﬂerin servis yapacağı akşam yemeğinde
ağırlanacak.

2006 yılı fuarında bazı çanaklar havaalanına yerleştirilmişti.

COUNTRY REPORT

Belçika

Sat & Sound Brüksel yakınında

Kasabadaki bir dükkânın avantajı: Belçika’nın Halle kentinde bulunan
Sat&Sound şirketinin dükkânının önünde müşteri ve nakliyat
şirketleri için yeterli miktarda park yeri var.
Hobisi uydu alımı olan bir otelcilik uzmanı ne yapar? Uydu ticaretine
başlar! En azında 1992 yılında uydu alımı hobisine başlayan Stefaan
Cornelis, daha sonra 2000 yılında eski okul arkadaşı Didier Debey
ile birlikte şirket açmaya karar vererek böyle yaptı. Didier elektronik
mühendisi olarak şirketin teknik konularından sorumluyken, Stefaan
ticari yönüyle ilgileniyor.

Stefaan Cornelis Discovery HD kanalının alımını TELE-satellite dergisinin
bir önceki sayısında tanıttığı son model Topfield alıcısı olan TF7700HSCI
modeli ile yassı tanıtım ekranında gösteriyor.

Toptancı olarak kurdukları Sat&Sound şirketi özellikle uydu satıcılarına mal veriyor. Başta farklı farklı markaları pazarlamışlarsa da,
Sat&Sound bugün artık uydu alıcıları alanında Topfield markası ve kart
paylaşımı konusunda SmartWi markası üzerinde yoğunlaşmıştır. “Topfield'in müşteri desteğinden son derece memnunuz”, diyen Stefaan,
“herhangi bir yazılım sorunu olduğunda şirket hemen konuyla ilgileniyor.”, diye ilave ediyor. Şirketinde en iyi satılan ürünler olarak Topfield
modelleri olan 5000CI Plus ve 5510 PVR tanımlı PVR alıcısını sayıyor.
“Bu iki model yaklaşık ciromuzun %60’ını teşkil eder”, diye açıklayan
Stefaan, “%10’u da SmartWi’ye düşer”, diye ekliyor.
Stefaan 2007 sonbaharından çok ümitli: “O zaman hem Belçika için,
hem de Fransa için çok sayıda HDTV kanalı olacak”, diye seviniyor ve
gelecek için Avrupa'nın en gözde uydu konumu olarak 23,5 derece
doğudaki ASTRA uydusunu görüyor. Stefaan’ın geleceğe bakışı o kadar
iyimser ki, ortağıyla birlikte daha büyük bir depo kiralamayı bile düşünüyor. Ana dili gibi hem Felemenkçe, Fransızca ve İngilizce konuşan
Stefaan, “Sadece birkaç kilometre ötede Belçika’nın Fransızca konuşan
bölgesi başlıyor, orada kiralar daha ucuz” diyerek yerel durum hakkında
bilgi veriyor.

Hangi Topfield’i istersiniz? Stefaan tüm modelleri stokunda bulunduruyor.
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Belçika’da yaklaşık 7 tane uydu toptancısı vardır. Bunlardan bir tanesi
çok büyük olup, Sat&Sound’un da aralarında bulunduğu diğer altı tanesi
yaklaşık aynı ölçektedir. Belki HDTV sayesinde oluşacak yeni ticaret
hacmi bu oranları Sat&Sound lehine değiştirebilir. Stefaan ve ortağı
bunun için yeterli derecede faaldir!

SATELLITE DX

Portre

Belçikalı Uydu
Çekirgeleri
Belçikalı uydu DX’çileri kendi kulüpleri için oldukça güzel
bir isim seçmişlerdir: Uydu Çekirgeleri, veya Felemenkçe
orijinal adıyla: “Belgian Satellite Hoppers”. Cemiyet 1999
yılında kurulmuş olup, bugün neredeyse 100 tane oldukça
aktif üyesi bulunur. En aktif üyelerden biri, 1991 yılında 1,20
m.lik bir çanakla hobisine başlayan Aimé Holvoet’tir. 1994
yılında donanımını 3,10 m çapında bir antene genişledi ve
1998 yılında esas hamleyi yaptı: Profesyonel ve 4m uzunluğundaki bir anten direği bahçesine 4 metreküp betonla
dikilerek üzerine KTI’den 3,7m.lik bir elek anteni ile birlikte

Aimé’nin anteni o denli büyük ki, LNB başlığı (yukarıda) ve Aimé’nin kafası (altta) aynı
anda neredeyse resme sığmıyor. Sol arkada Ku bandı için ek bir 1,80m.lik anten görülür.

Aimé alıcı bakımından oldukça iyi bir donanıma sahip: C bant
için Echostar LT8700’ü (analog alım) ve dijital yayınlar için bir
ClarkTech ve bir Nokia 9500 modelini kullanıyor. 75 der. doğu
ile 58 der. batı arasındaki tüm uyduları alabiliyor ve bir sayım
yaptıktan sonra ortaya çıkan rakam: “52 tane uydu!”

Dirk Van Honacker çok sayıdaki alıcıları için ekran olarak
Phillips markalı yassı bir ekran kullanır. “Şu anda en iyi HDTV
yayınları İngiltere’nin Sky kanallarında var.”
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Dirk Van Honacker çanak ormanında. 24 çanağından burada sadece 8 tanesi görülür.

profesyonel bir motor takıldı. Aimé, “Tüm tertibat bana bugünün parasıyla yaklaşık 5000
Euro’ya mal oldu” diyerek, zamanında hobisi
için bu kadar para harcamaya cesaret bulmuş
olmasına şaşırıyor. Kendini haklı çıkarmak
istercesine “Ama tertibatı bugün de her gün
kullanıyorum" diyen Aimé şöyle devam ediyor:
“Her gün internetteki frekans listelerini kontrol ediyorum ve ne gibi yeniliklerin çıktığını
araştırıyorum. BSH üyelerine sonra e-posta
veya telefonla en önemli gelişmelerden haberdar ediyorum."

ları satıyor; Satışlarının %70'i bu tür komple
setlerden oluşur. Gerisi çoklu başlıklı anten
ve markasız ürünleri kapsar. Aynı zamanda
mallarını kampanyalar çerçevesinde satışa
sunan Belçika’da bulunan market zincirlerine
de yüksek miktarlarda mal veriyor.
BSH kulübü henüz birkaç kez uydu fuarları

gerçekleştirmiştir. 2006 yılında yapılan son
fuara 500'ü aşkın ziyaretçi ve 10 katılımcı gelmişti, bunların arasında uydu ve kablo yayın
kuruluşları vardı. 2007 yılında ise, Mayıs
ayında 20 katılımcı için yer öngören bir sergi
planlanmıştır. BSH kulübü, Belçika’nın küçük
de olsa oldukça aktif bir uydu piyasası olduğunu gösterir.

Aimé anten direğine çıkmaya alışkındır:
“Daha geçtiğimiz Ocak ayında bir fırtınada
motor yerinden kaymıştı ve ben onu yeniden
ayarlamak zorunda kalmıştım", diye anlatıyor.
Kulübün üyeleri her 2 ayda bir bir araya geliyor ve deneyimlerini paylaşıyorlar. Bugünlerde
özellikle HDTV konusu ilgi odağı olmakta ve
üyeler hangi alıcı modelini alacaklarını tartışıyorlar. Tabi ki tüm kulüp üyeleri Aimé gibi
ileri derecede donanıma sahip değil; çoğu 80
cm.lik bir çoklu başlıklı tertibatla tamamen
memnundur.
Ancak BSH Kulübünün başkanı, Dirk Van
Honacker için, birkaç çanak çoktan yeterli
gelmez: Bahçesinde inanılmaz şekilde 24 tane
çanak saydık. Ancak uydu alımları ile sadece
1995 yılında başladığı hobisi için değil, aynı
zamanda profesyonel olarak da ilgileniyor:
Kendisi Gent yakınlarında bulunan küçük
Harelbeke kasabasındaki Harelsat şirketinin
sahibidir.
Dirk’in şirketi özellikle TV-Vlaanderen adlı
Belçikalı yeni yayın kuruluşu için alım tertibat-

Salı - Cumartesi günleri saat 9-19 arası uydu setlerinin satın alınabildiği küçük Harelsat dükkânı.
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Leo Stouten
Avrupa’nın ortasında bir uydu DX'çisi!
Avrupa'nın en eski üniversitesine (13. yy.dan
beri) ev sahipliği yapan Leuven şehrinde ve
AB’nin başkenti Brüksel yakınlarında Leo Stouten küçük bir villada alım tertibatını kurmuştur. Leo çoktan emekli ama 74 yaşına
rağmen en son gelişmeleri daima en yakından takip ediyor. Daha kısa süre önce, orta
dalga üzerinden dijital radyo sinyallerinin
alımı nasıl oluyor diye merak ettiği için, bir
DRM radyo cihazını (Digital Radio Mondiale)
satın almıştı.
Ama gerçek aşkı uydu alımıdır. Bu sevgi
1987 yılında 1,20 cm.lik bir ofset çanakla
Nokia’nın piyasaya sürdüğü ilk analog alıcıyla başlamıştı. Nokia markasına sadık kaldı,
Leo. Bugün ek olarak Nokia'nın Mediamaster
cihazını ve kör tarama fonksiyonu için Fortec
Star markalı bir alıcı kullanıyor. 1996 yılında
döner bir anten tertibatıyla Gregoryen tarzı,
yani LNB için ek reﬂektör yüzeyli 1,2 m.lik
bir çanak satın aldı. Bu tür bir çanak yaklaşık
1,5m.lik bir çanağın verimine eşdeğerdir. Leo
gururla: “Onunla 7 derece batıdaki Nilesat
uydusunu bile alabiliyorum, her ne kadar güç
rezervi olmasa da.”, diye anlatıyor. Döner tertibatı sayesinde 70 derece doğudan 60 derece
batıya kadar olan tüm Ku-bant uydularının
alımını mümkündür.

Leo Stouten 1,20 m.lik Gregoryen anteni ile evinin çatısında

“Başta döndürme motoru çok başımı ağrıtmıştı”, diyen Leo, “şu anda kullanmakta olduğum, beşinci motordur”, diye ilave ediyor.
Ama bu sonuncusu birkaç yıldan beri sorun
yaratmadan çalışıyor ve Leo sinyallerini 16:9
bir TV cihazı üzerinden seyrettiği tesisatından
son derece memnundur. “Kullandığım LNB, 0,2
dB’lik bir modeldir”, diyen Leo, “daha iyi bir

tesisat düşünemem”, diye ilave ediyor. Yıllarca
Philips şirketinde bilgisayar departmanında
çalışmış olan Leo, Belçika’nın uydu meraklıları arasında aktif bir kişi ve uydu sektöründe
birçok profesyonel tanıdığa sahip.
Kolonya’daki ANGA ve Amsterdam’daki IBC uydu
fuarlarını düzenli olarak ziyaret eder. Belki
onunla bu fuarlardan birinde karşılaşırsınız!

Leo Stouten uydu avcılığı yaparken. Burada 7 derece batıdaki Nilesat uydusunu seyrediyor.

Sol üstte dalların arasında saklanmış bir yerde 1.2 m.lik anteni, evinin duvarında
standart yayınların alımı için bir de çok başlıklı bir anten var. Aşağıda ortada Leo
Stouten Leuven/Belçika’daki evinin bahçesinde görülür.
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Gerçek bir DX’çi incelemekten geri duramaz: Leo bir DRM radyosunu test
ediyor

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

7 - 11 September 2007: IBC
The World of Content Creation Management Delivery
RAI Exhibition and Congress Centre, Amsterdam,
Netherlands
www.ibc.org

27 -29 September 2007: EEBC 2007
The Leading Electronic Media & Communications Event in
Eastern Europe
Exhibition Centre “KyivExpoPlaza”, Kiev, Ukraine
www.eebc.net.ua

18 - 20 May 2007: Beurs Vlaanderen Digitaal
Digital television via satellite exhibition
Cultureel centrum t‘Spoor, Eilandsstraat 6, 8530 Harelbeke,
Belgium
www.beursvlaanderen-digitaal.be

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

4 - 6 October 2007: SatExpo 2007
Space and Advanced Telecommunications
Vicenza Fair Grounds, Vicenza, Italy
www.satexpo.it

19 - 22 June 2007: CommunicAsia
International Communications and Information Technology
Exhibition & Conference
Singapore Expo, 1 Expo Drive Singapore 486150
www.communicasia.com

10 -13 October 2007: SBE 2007 West
Satellite & Broadband Expo
Reno Sparks Convention Center, Reno, Nevada, USA
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Русский
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