TECHNIKA

Ariva 120 Combo i Ariva 220 Combo,
czyli telewizja satelitarna
i naziemna w jednym – cz. II
Od chwili w³¹czenia odbiornika do momentu pojawienia siê obrazu kana³u DVB-T mija 21 sekund. W przypadku kana³ów satelitarnych czas ten
wynosi równie¿ 21 sekund dla kana³ów niekodowanych i sekundê, dwie d³u¿ej dla kana³ów kodowanych.
W trakcie odbioru Ariva pobiera ok. 12 W mocy. Po prze³¹czeniu do
trybu Standby moc ta spada do 8 W przy wyœwietlaczu w³¹czonym jako zegar i ok. 1-2 W przy wyœwietlaczu wygaszonym (œwieci tylko czerwona dioda).
Styl oraz kolorystyka menu jest dobrze znana naszym Czytelnikom z artyku³ów prezentuj¹cych poprzednie modele (A100/A200) z ubieg³ego roku.
Nie tylko u³atwi to orientacjê tym, którzy mieli do czynienia z tamymi modelami, ale tak¿e pozwoli lepiej skupiæ siê na wprowadzonych zmianach
zwi¹zanych z poszerzeniem funkcjonalnoœci.
Na przyk³ad utworzenie listy dla Cyfry+HD trwa³o (oczywiœcie wraz z
wyszukiwaniem) 5 minut 40 sekund. Nie jest to specjalnie wygórowana cena za wygodê zaprogramowania gotowego, u³o¿onego zestawienia kana³ów. Jeœli kolejnoœæ kana³ów na tak przygotowanej liœcie nie bêdzie odpowiadaæ u¿ytkownikowi, zawsze mo¿na j¹ potraktowaæ jako materia³ wyjœciowy i zmodyfikowaæ wed³ug w³asnych potrzeb, nie tylko zmieniaj¹c kolejnoœæ, kasuj¹c niepotrzebne, ale tak¿e dodaj¹ nowe kana³y.

Przeszukanie całego pasma naziemnego w trybie automatycznym
trwało 52 sekundy, co stawia Arivę 120 Combo pod tym względem w
czołówce ostatnio testowanych odbiorników. Jest to niezły wynik i co
ważniejsze, mimo ekspresowego tempa wyszukiwania, odbiornik nie
pominął żadnego multipleksu dostępnego w lokalizacji testowej.

We wcześniejszych modelach identyfikację z jakiego miejsca na orbicie dociera do nas wybrany program, ułatwiała nazwa satelity umieszczona obok nazwy kanału na belce informacyjnej. Teraz dodatkowo doszła do
tego identyfikacja „DVB-T” w przypadku programów naziemnych.

W przypadku wyszukiwania ręcznego można dokonać wyboru kanału, lub wpisać pożądaną częstotliwość.

Nowe opcje do obsługi telewizji naziemnej w menu Instalacja.
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Konfiguracja odbiornika (poza segmentem DVB-T), programowanie kana³ów satelitarnych, organizacja list kana³ów, funkcje PVR s¹
identyczne jak w modelach satelitarnych A100 i A200. Oczywiœcie mo¿liwoœci nagrywania na noœnik USB dotycz¹ te¿ programów telewizji naziemnej. Poniewa¿ jednak za odbiór satelitarny i naziemny odpowiadaj¹ oddzielne g³owice, mo¿liwe jest niezale¿ne nagrywanie i ogl¹danie
programów naziemnych i satelitarnych. Mo¿na te¿ ogl¹daæ i nagrywaæ
dwa ró¿ne programy naziemne. Musz¹ jednak pochodziæ z tego samego
multipleksu.
Poruszanie siê po liœcie transponderów nie jest ca³kiem p³ynne. Wynika to z tego, ¿e po najechaniu kursorem na wybran¹ czêstotliwoœæ, odbiornik dostraja siê, w zwi¹zku z czym nastêpuje chwilowe „zaciêcie”. W przypadku szybkiego naciskania kursora, urz¹dzenie zapamiêtuje wydane polecenia i kumuluje je, w wyniku czego po chwilowym zatrzymaniu, wykonuje
niekontrolowany przeskok o zapamiêtan¹ liczbê pozycji.

TECHNIKA

Kanały naziemne znajdują się na wspólnej liście z kanałami satelitarnymi. Można je w dowolny sposób układać, mieszać, zamieniać miejscami itd.

Wskaźnik siły i jakości sygnału umieszczony w menu „regulacja anteny naziemnej” może pomóc w ustawienia anteny. Opcja „DVBT Power” umożliwia włączenie zasilania przedwzmacniacza, lub wzmacniacza antenowego.

W menu „Ustawienia systemowe /Inne” znalazła się tajemnicza
opcja LCN. Jest obecna w odbiornikach naziemnej telewizji cyfrowej,
jednak jak wynika z pytań zadawanych w czasie dyżurów, mało kto wie,
co to tak naprawdę jest i do czego służy. LCN (czyli Logical Channel
Number) to coś na wzór układania listy kanałów przez operatora w dekoderach satelitarnych platform cyfrowych. W tym wypadku kanały numeruje i układa według własnej kolejności operator multipleksu (jeśli
jest ich więcej i operatorów jest kilku, może pojawić się problem) i użytkownik może z tego ułatwienia skorzystać jeśli chce, lub nie, bo LCN
można wyłączyć. Ze względu na niewielką (jeszcze)liczbę kanałów DVBT, można się zastanawiać nad przydatnością LCN i sensem stosowania
tej funkcji. To prawda, że 20 kanałów można w dwie minuty poukładać
jak się chce, a poza tym pamiętamy jak często abonenci platform psioczyli, kiedy operator za nich układał kolejność. Ale mimo to mogą się
znaleźć osoby, które z LCN zechcą skorzystać.
Równie¿ reakcja na kilka szybko wydanych przez pilota poleceñ nie zawsze jest p³ynna. Ów brak p³ynnoœci przejawia siê w chwilowych zaciêciach
menu i grafiki ekranowej. Odbiornik wydaje siê przez to momentami nieco
„ociê¿a³y”. Poniewa¿ jednak jest to nowe urz¹dzenie, mo¿na zak³adaæ, ¿e
kolejne wersje oprogramowania przynios¹ stosowne poprawki.
Kiedy pojawi siê nowa wersja systemu, mo¿na przeprowadziæ aktualizacjê przez Internet. W tym celu odbiornik musi byæ pod³¹czony do sieci, a
po³¹czenie musi byæ odpowiednio skonfigurowane.

Konfigurację ułatwia domyślnie włączona obsługa DHCP, w większości przypadków nie trzeba wówczas w zasadzie nic robić, parametry
połączenia zostaną bowiem dobrane automatycznie.
W odbiorniku zainstalowano funkcję szybkiego wyszukiwania kanałów dla wybranej platformy cyfrowej. Wśród polskich platform które
znalazły się na liście są: Cyfra+SD, Cyfra+HD, Cyfrowy Polsat, TnK SD
i TnK HD.

Dziêkujemy firmie Ferguson www.ferguson.pl za wypo¿yczenie odbiorników Ariva 120 Combo i Ariva 220 Combo do testów.
Opracowa³ Zdzis³aw Marchewka. Ilustracje autora
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