TECHNIKA

Ariva T60 – najnowszy tuner Fergusona
do cyfrowej telewizji naziemnej – część II
Do wyszukania kana³ów mo¿na u¿yæ rêcznego lub automatycznego trybu skanowania.

Polskie znaki w teletekście (OSD) wyświetlane są prawidłowo.

W trybie wyszukiwania automatycznego skanowane jest całe
pasmo, a znalezione kanały dodawane do listy po kolei.

Informacje o programie prezentowane s¹ na ekranie w ca³oœci. To wa¿ne, bowiem wiele podobnych urz¹dzeñ, prezentuje je niewielkim oknie, a w
niektórych przypadkach w formie szcz¹tkowej (d³u¿sze opisy s¹ obcinane).
Tutaj nie ma takiego problemu, plansze z informacjami wype³niaj¹ ca³y
ekran. D³ugie opisy s¹ dzielone na podstrony, ale dzieje siê tak dopiero, kiedy opis przekroczy 7 linii, z których ka¿da mo¿e sk³adaæ siê z ponad 60 znaków.

W trybie wyszukiwania ręcznego można wpłynąć na ułożenie listy
kanałów, przyjmując odpowiednią do oczekiwań kolejność multipleksów przy skanowaniu. Przy podawaniu parametrów do skanowania
można wpisywać częstotliwość, albo wybrać numer kanału.
Po naciśnięciu klawisza Info, na ekranie oprócz opisu programu, prezentowane są: częstotliwość, pasmo i jakość odbieranego sygnału.

Listę kanałów można dowolnie modyfikować korzystając z funkcji
edycyjnych.
Podobnie jak w wiêkszoœci tego typu odbiorników, wczytywanie teletekstu odbywa siê po w³¹czeniu funkcji TEXT na wybranym kanale. Powoduje to, ¿e po naciœniêciu tego klawisza, trzeba chwilê poczekaæ na pojawienie siê wybranej strony. W tym czasie w pamiêci umieszczane s¹ po kolei
odbierane strony (przesy³anie stron teletekstu odbywa siê cyklicznie jedna
po drugiej), a poniewa¿ Ariva T60 potrafi ich zapamiêtaæ oko³o 800, dostêp
do prawie wszystkich stron jest b³yskawiczny. Cykl powtarza siê za ka¿dym
razem po uruchomieniu dekodera teletekstu.
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Odczyt znaków diakrytycznych w innych językach, został sprawdzony w trakcie odbioru czeskich multipleksów. Mam nadzieję, że dzięki sygnałom od naszych Czytelników z innych regionów przygranicznych,
wiedza ta zostanie uzupełniona o inne, dostępne na tych terenach języki
naszych sąsiadów.
EPG prezentuje program wybranego kana³u na tydzieñ (taki zakres by³
dostêpny na programach polskich i czeskich multipleksów). Z powodu ma³ej iloœci miejsca na ekranie, w trybie EPG widoczny fragment opisu zawie-

TECHNIKA

Aby zorientować się jaka jest data przeglądanego repertuaru w EPG,
trzeba poczekać na wczytanie opisu. Data (po angielsku) pokazywana
jest na samym początku.
ra niewielk¹ iloœæ znaków, w zwi¹zku z czym ka¿dy opis sk³ada siê wielu
podstron (rekordowe pozycje mia³y ich a¿ 28). Problem iloœci podstron da³oby siê rozwi¹zaæ, umo¿liwiaj¹c wyœwietlanie pe³nego opisu klawiszem Info, co w trybie EPG nie dzia³a.
W trakcie testów, od czasu do czasu pojawia³y siê problemy z EPG. W
niektórych momentach, bez zidentyfikowanego powodu, by³y dostêpne tylko dwie pozycje, zamiast ca³ego repertuaru. Wówczas nie mo¿na te¿ by³o
odczytaæ opisu programów. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e mieliœmy do dyspozycji egzemplarz testowy z wczesn¹ wersj¹ oprogramowania, które na pewno bêdzie ulega³o systematycznym poprawkom.
Z poziomu EPG mo¿na w prosty sposób programowaæ nagrywanie (Timer). Nie da siê zaprogramowaæ jednoczesnego nagrywania dwóch programów, nawet jeœli pochodz¹ z tego samego multipleksu, o czym odbiornik informuje stosownym komunikatem. Mo¿na za to w tym samym czasie nagrywaæ jeden i ogl¹daæ inny kana³ z tego samego multipleksu. Wed³ug instrukcji obs³ugi w Timerze mo¿na zaprogramowaæ do oœmiu zdarzeñ. Jednak
programuj¹c z poziomu EPG uda³o siê dodaæ 20 pozycji i nie by³o ¿adnego
komunikatu o przekroczeniu „pojemnoœci” timera. Mo¿na zaprogramowaæ
powtarzanie zdarzeñ codziennie, lub co tydzieñ.

Zdarzenia dodawane do Timera powodują tylko przełączenie na wybrany kanał i jego wyświetlanie przez zadany czas. Aby program nagrać,
należy w menu Timera zmienić ostatnią pozycję z View na Record.
Pozycje w Timerze mo¿na dodawaæ nie tylko z poziomu EPG, ale tak¿e rêcznie, co jest przydatne w przypadku kana³ów, które nie nadaj¹ elektronicznego przewodnika programowego. Na kilka sekund przed nagraniem pojawia siê pytanie, wówczas mo¿na jeszcze anulowaæ rejestracjê. Jeœli siê tego nie uczyni, nagrywanie w³¹czy siê automatycznie o zadanym czasie.
Przed programowaniem Timera nale¿y sprawdziæ czy czas systemowy
jest prawid³owo ustawiony. Kiedy zaprogramowane nagrania by³y ustawione jedno za drugim bez ¿adnej przerwy, czasy po nagraniu nie zawsze zgadza³y siê z zadeklarowanymi przy programowaniu. Programowanie pozycji
zachodz¹cych czasowo na siebie, nie zawsze wywo³ywa³o komunikat ostrzegaj¹cy, czasem nagranie by³o ucinane. dysk_usb.tif] menu_usb.tif]
W czasie nagrywania na ekranie wyœwietlana jest belka z zegarem od-

W menu „urządzenie rejestrujące” można odczytać dane nośnika
podłączonego do portu USB Nośnik można sformatować z poziomu menu odbiornika w systemach FAT32 lub NTSC.

Z poziomu menu USB uzyskuje się dostęp do konfiguracji nagrywania i odtwarzania filmów, oraz przeglądania zdjęć.
mierzaj¹cym czas od pocz¹tku zapisu. Mo¿na j¹ usun¹æ z ekranu aby nie
przeszkadza³a w ogl¹daniu, a w razie potrzeby w ka¿dej chwili mo¿na j¹ ponownie wywo³aæ.
T-60 rejestruje nagrania w plikach z rozszerzeniem „ts”. S¹ to pliki typu transport stream w MPEG-4 (H.264), lub MPEG-2 w zale¿noœci od tego,
w jaki sposób nadawany jest nagrywany kana³ (w Polsce jest to MPEG4/H.264, ale w rejonach przygranicznych, mo¿emy mieæ do czynienia z
transmisj¹ w MPEG-2). Pliki s¹ dzielone co 2 GB niezale¿nie od tego, czy
noœnik sformatowany jest w FAT32, czy w NTSC.

Nagrany plik zawiera wszystkie nadawane ścieżki audio (można było sprawdzić dwie, bo tyle się u nas nadaje), które potem można dowolnie wybierać przy odtwarzaniu. Jeśli plik został nagrany z innego źródła
(na przykład z satelity) i zawiera więcej ścieżek audio, także nie ma problemu z ich odtwarzaniem.
Przyciskiem Format (na pilocie) mo¿na zmieniæ format wyœwietlanego
obrazu (4:3, 16:9 z wszelkimi wariantami) bez koniecznoœci wchodzenia do
menu. Poniewa¿ nadawcom nagminnie zdarzaj¹ siê emisje z b³êdnie ustawionym formatowaniem obrazu, funkcja ta u³atwia szybk¹ korektê.
Trzeba uwa¿aæ na funkcjê przywracaj¹c¹ ustawienia fabryczne. Nie ma
proœby o potwierdzenie, wiêc wystarczy nawet przypadkowe naciœniêcie i
gotowe. Na szczêœcie to nie odbiornik satelitarny z kilkoma tysi¹cami ¿mudnie u³o¿onych kana³ów na liœcie i doœæ szybko mo¿na przywróciæ ustawienia
sprzed resetu. Po przywróceniu wartoœci fabrycznych na ekranie pojawia siê
przewodnik instalacji, z ustawieniami jêzyka OSD, kraju do jakiego nale¿y
ustawiæ parametry DVB-T i sposobu wyszukiwania (wszystkie, lub tylko niekodowane).
Za stosunkowo niewygórowan¹ cenê (w chwili oddawania materia³ów do druku znalaz³em kilka sklepów internetowych, w których Ariva
T-60 kosztowa³a poni¿ej 160 z³ brutto) otrzymujemy wszechstronne
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i VOB jeœli chodzi o pliki video, oraz MP3, WMA, WAV, ACC/WMA w
przypadku plików audio. Test odtwarzania 45 plików (o wspieranych rozszerzeniach) z katalogu Containers zakoñczy³ siê powodzeniem, wszystkie pliki ze zgodnymi ze specyfikacj¹ rozszerzeniami by³y odtwarzane.
Zgodnie ze specyfikacj¹ nie zosta³y rozpoznane pliki o rozszerzeniach
wmv i ogm.

Naciśnięcie klawisza Info w czasie odtwarzania nagrania wyświetla parametry: czas aktualny/czas całkowity, wielkość pliku (lub łącznie
wszystkich, jeśli nagranie składa się z kilku plików), nazwę pliku lub katalogu (w przypadku nagrań dokonanych na T-60), rozdzielczość i ilość
klatek na sekundę.

T60 odtwarza wysokiej jakości film nagrany kamerą HD AVCHD

Katalog nagrań PVR.

Przeglądanie katalogu zdjęć

Menu odtwarzacza multimedialnego w Arivie T60
urz¹dzenie do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej z mo¿liwoœci¹ nagrywania programów na noœniku USB, a dodatkowo tak¿e ca³kiem
wszechstronny, uniwersalny odtwarzacz multimedialny. Przegl¹daj¹c jego mo¿liwoœci zwracaliœmy uwagê przede wszystkim na reprodukcjê nagrañ dokonanych przez to urz¹dzenie. W tym zakresie nie by³o ¿adnych
niespodzianek,. Poza tym odtwarzacz radzi³ sobie bezproblemowo z
umieszczonymi na noœniku USB plikami typu transport stream MPEG2 i MPEG-4 (H.264) z innych Ÿróde³, zarówno o standardowej jak i wysokiej rozdzielczoœci, na przyk³ad nagrania HD (1920x1080) z kamery
video AVCHD.
W teœcie odtwarzania 29 plików video z kontrolnej p³yty
DivX.Test.CD.v2 z katalogu Video Codecs, odtwarzacz nie poradzi³ sobie z zaledwie 4 plikami (by³y to starsze pliki DIVX 3). Pojawia³ siê wówczas komunikat Unsupported file. Nie rozpozna³ te¿ plików z rozszerzeñ
wmv, ale to akurat nie by³a niespodzianka, bowiem katalog wspieranych
rozszerzeñ publikowaliœmy w specyfikacji (w ubieg³ym miesi¹cu) i wmv
tam nie by³o. Przypomnijmy jeszcze raz wspierane formaty: MKV, AVI,
XVID, MPEG4, AVC/H.264, TS, TP, TPR, M2TS, MPEG, MP4, MOV
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Odtwarzanie muzyki
Test odtwarzania plików MP3 przebieg³ pomyœlnie. Zarówno dla plików o sta³ej jak i zmiennej wartoœci bitrate, w tym tak¿e plików o bardzo wysokiej wartoœci bitrate (320 kbit/s). Nie uda³o siê za to dotworzyæ plików
wma o bitrate > 96 kbit/s.
Jeœli odtwarzany plik ma foniê w standardzie DTS, nale¿y u¿yæ wzmacniacza zewnêtrznego wspieraj¹cego ten format. Ariva wyœle wówczas odpowiedni sygna³ cyfrowym wyjœciem fonii. Jeœli chodzi o napisy, to wspierane
formaty (z obs³ug¹ polskich czcionek) obejmuj¹: SRT, SUB, ASS, SSA,
SAM. Co prawda brakuje obs³ugi rozszerzenia txt, ale chyba nie jest to specjalny problem, w razie potrzeby pliki z napisami mo¿na w prosty sposób
przekonwertowaæ.
Dziêkujê firmie Ferguson www.ferguson.pl za wypo¿yczenie odbiornika Ariva T60 do testów.
Opracowa³ Zdzis³aw Marchewka
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