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Jak widaæ Ferguson Ariva 200 okaza³ siê niez³ym narzêdziem do orbital-
nych poszukiwañ. Nie tylko poradzi³ sobie z odbiorem przekazów o wysokiej
i niskiej wartoœci Symbol Rate (co ilustruj¹ za³¹czone zrzuty ekranowe), ale
tak¿e wyszuka³ przekazy, których nie potrafi³y znaleŸæ inne odbiorniki, miêdzy
innymi armeñski minipakiet w MPEG-4 z transpondera 12,630 GHz/H
(DVB-S2/8PSK), SR 2238 z satelity Eutelsat W7 (36°East).  

Jeœli chodzi o bardzo ogóln¹ ocenê czu³oœci g³owicy, to pewnym spraw-
dzianem by³ prawid³owy odbiór BBC HD z transpondera 10,847 GHz/V z sa-
telity Astra 2D (28° East), kiedy w tym samym czasie i na tej samej instalacji
antenowej na odbiorniku innej firmy odbiór tego kana³u by³ na granicy mo¿-
liwoœci.    

Przyk³adem do dalszych porównañ mog¹ byæ te¿ testy przy u¿yciu opisy-
wanej w ubieg³ym roku na ³amach „TV-Sat Magazynu” anteny turystycznej
Camping 35. Za pomoc¹ zestawu sk³adaj¹cego siê z tej anteny, konwertera
SHARP BS1R9EL100A i pod³¹czonego do niego odbiornika Ariva 200 uda-
³o siê odebraæ wszystkie transpondery z Hot Birda o korekcji b³êdów 3/4 i lep-
szej. Odbiór by³ prawid³owy nawet w czasie deszczowej pogody. Problemy po-

jawi³y siê natomiast z transponerami o FEC 5/6, w tym miêdzy innymi z trans-
ponderem 11,508 GHz/V, na którym kilka tygodni temu nadawca zmieni³
FEC z 3/4 na 5/6. Na ile jest to wynik niewystarczaj¹cej czu³oœci g³owicy, a na
ile w³aœciwoœci konwertera, przekonamy siê w teœcie porównawczym wykorzy-
stuj¹cym opisan¹ antenê i kilka innych konwerterów.    

Oprogramowanie systemowe jest czêsto uaktualniane. Nowe wersje mo¿-
na znaleŸæ w dziale Pobierz na stronie firmowej www.ferguson.pl. Aktualizacja
oprogramowania za pomoc¹ noœnika USB jest prosta. Ale nawet gdyby ktoœ
intuicyjnie nie poradzi³ sobie z tym zadaniem, do pliku oprogramowania do-
³¹czona jest instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim. 

Aktualizacja przez USB (od wydania komendy start, do ponownego uru-
chomienia siê systemu) dla systemu w wersji 0100330_1.05B1 twa oko³o 75 se-
kund. Czas ten mo¿e ulec zmianie przy nowszych wersjach oprogramowania.

W niektórych przypadkach, kiedy system ulegnie uszkodzeniu, nie startu-
je, restartuje siê bez przerwy, albo nie rozpoznaje pamiêci USB, mo¿na spró-
bowaæ aktualizacji przez interfejs RS-232. Trwa ona d³u¿ej, ale mo¿e siê oka-
zaæ ostatnim ratunkiem przed koniecznoœci¹ wys³ania dekodera do serwisu.
Oczywiœcie nie jest to lekarstwo na wszelkie problemy, w taki sposób da siê
usun¹æ tylko awarie wynikaj¹ce z uszkodzenia systemu.

Ze wzglêdu na stabiln¹ i dobr¹ wspó³pracê z wiêkszoœci¹ modu³ów CI, Ari-
va 200 dobrze nadaje siê do odbioru dwóch platform. Konfiguracja z kart¹ Cy-
fry+ w czytniku i modu³em Cyfrowego Polsatu w gnieŸdzie CI, doœæ czêsto spra-
wiaj¹ca k³opoty, tutaj nie robi specjalnego wra¿enia nawet wtedy, kiedy upraw-
nienia na kana³y wystêpuj¹ce w obydwóch platformach nie s¹ jednakowe. Jeœli
czasem kana³ od razu nie „wskoczy”, zazwyczaj wystarczy poczekaæ kilka sekund
na jego pojawienie siê. W przypadku polskiego odbiorcy jest to wa¿ne przy ko-
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Także przekazy o niskiej wartości SR nie stanowiły większego problemu.
Na ekranie widać Shant TV z transpondera 11,184 GHz/H (SR 1698) z satelity
Eutelsat W2A (10°East). Inne odebrane przekazy o niskiej wartości SR to na
przykład Telefortune Sat identyfikowany jako ITA 315 (12,634 GHz/V, SR
1333) i Videolina Sat (12,600 GHz/V, SR 1824) obydwa z Eutelsata W7 na
36°East. Minimalna wartość SR, jaką można ustawić, to 1000.

BBC HD z 28 East na ekranie Arivy.

Zdefiniowaną przez producenta listę satelitów można aktualizo-
wać, zmieniając nazwy satelitów, dodając nowe i usuwając niepo-
trzebne pozycje.

Kanały kodowane są zaznaczo-
ne na liście symbolem dolara wsta-
wionym przed nazwą kanału (to po-
mysł spotykany w wielu odbiorni-
kach). Jednak lepiej, aby symbol
kodowania był umieszczony po na-
zwie kanału. Producent potwier-
dził, że w jednej z nadchodzących
wersji oprogramowania będzie to
właśnie w taki sposób zmodyfiko-
wane.
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rzystaniu z dwóch platform, w których czêœæ kana³ów pokrywa siê i s¹ one ko-
dowane w SimulCrypcie (Cyfra+, Cyfrowy Polsat, Telewizja na Kartê). Takich
przypadków jest coraz wiêcej, bowiem ze wzglêdu na przyjazne dla widza mo-
dyfikacje polityki pakietowej, coraz wiêcej odbiorców siêga po dwie platformy,
aby uzupe³niæ ofertê jednej kana³ami dostêpnymi tylko w drugiej.   

Menu przypisania kana³u do interfejsu dekoduj¹cego wywo³uje siê w cza-
sie odbioru tego kana³u klawiszem Edit. Na opisanym przez nas pilocie jest to
klawisz bia³y.

Jedn¹ z wa¿niejszych cech Arivy 200 jest mo¿liwoœæ nagrywania programów
na noœniku USB. Jeœli takim noœnikiem jest dysk twardy w obudowie z w³asnym
zasilaniem, nie ma ¿adnych problemów. Ostatnio jednak coraz czêœciej stosuje
siê dyski 2,5-calowe w obudowach bez zasilania zewnêtrznego, skonstruowanych
tak, aby dysk pobiera³ pr¹d z portu USB. Upraszcza to instalacjê, ale bardziej
pr¹do¿erne dyski i obudowy mog¹ mieæ problemy z wydajnoœci¹ portu USB w
Arivie. Wówczas mo¿na wykorzystaæ dodatkowy, tani zasilacz USB i zastosowaæ
odpowiedni kabel, jaki zazwyczaj do obudów USB jest do³¹czany. Oceniaj¹c nie-
specjaln¹ wydajnoœæ pr¹dow¹ portu USB w Arivie, trzeba pamiêtaæ, ¿e jest to
najtañszy odbiornik HDTV z czytnikiem kart i gniazdem dla modu³ów CI na ryn-
ku. W zwi¹zku z tym mo¿na siê spodziewaæ, ¿e oszczêdnoœci musz¹ mieæ jakieœ
skutki i jednym z nich jest prawdopodobnie mniejsza wydajnoœæ zasilacza. Ale
trudno Arivê 200 stawiaæ na równi ze sprzêtem o kilkaset z³otych dro¿szym. 

Choæ najtañsze zasilacze USB mo¿na kupiæ za kilka z³otych, z doœwiad-
czenia polecam raczej produkty markowe, które s¹ trochê dro¿sze, ale za to
z regu³y wy¿szej jakoœci i bardziej wydajne. 

Odbiornik tworzy na dysku katalog ALIPVR, a w nim umieszcza pod-
katalogi o nazwach pobieranych z nagrywanych programów. Nagrywany
strumieñ zapisywany jest w formacie drv. Bez wzglêdu na wybrany system
plików (FAT32 lub NTFS), w jakim sformatowany jest noœnik USB, zapisy-
wane pliki s¹ dzielone co oko³o 900 MB. Przy odtwarzaniu nagrañ za pomo-
c¹ Arivy, nie ma oczywiœcie problemów, ale odtwarzanie na komputerze lub
archiwizacja mo¿e wymagaæ scalenia i przekonwertowania podzielonych pli-
ków. Mo¿na skorzystaæ z, zamieszczonego przez producenta, firmowego
konwertera Ariva TS Tool, który scala czêœci i jednoczeœnie konwertuje for-
mat dvr, na ts. Poniewa¿ jednak ciêcie plików powoduje od czasu do czasu
pojawienie siê w tych miejscach uszkodzonych, lub zgubionych klatek, war-
to ograniczyæ iloœæ takich operacji. Dlatego cieszy, ¿e producentowi uda³o
siê (przy naszym skromnym udziale) znaleŸæ rozwi¹zanie i od jednej z na-
stêpnych wersji oprogramowania podzia³ co prawda zostanie utrzymany, ale
ju¿ co 4 GB.  

Dziêkujemy firmie Ferguson http://www.ferguson-digital.eu/ ul. Bernar-
dyñska 2, 64-000 Koœcian, za udostêpnienie do testów odbiornika Ferguson
Ariva 200.
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Dekodowanie kanałów kodowanych w kilku systemach ułatwia
wprowadzona w jednej z ostatnich wersji oprogramowania możliwość
przypisania konkretnego kanału do czytnika karty, modułu CI, lub wybo-
ru automatycznego. Jednak przypisanie nie jest jednoznaczne, jest ra-
czej wskazówką, który interfejs powinien być użyty jako pierwszy. Jeśli
dekodowanie się nie powiedzie, to bez względu na ustawienie, odbior-
nik i tak przełączy się na drugą kartę.

Warto zwrócić uwagę na formatowanie nośnika. Można go sforma-
tować w systemie FAT32 lub NTFS. Ponieważ NTFS jest bardziej odpor-
ny na uszkodzenia plików, taki właśnie sposób formatowania nośnika do
nagrywania jest polecany.

W „Informacjach o podłączonej pamięci” można sprawdzić parame-
try podłączonego i sformatowanego dysku.

Ariva TS Tool odczytuje strukturę katalogów na dysku. Aby dokonać
scalenia połączonego z konwersją, należy zaznaczyć wybrany katalog,
a następnie wybrać funkcję zapis.

Uwaga. Aktualizacja oprogramowania powoduje skasowanie listy
użytkownika. Przy niektórych upgrade’ach może się okazać, że lista ka-
nałów z wcześniejszej wersji jest niekompatybilna. Wówczas trzeba
utworzyć ją na nowo. Trzeba też dokonać ponownego ustawienia para-
metrów systemowych.


