ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ
ΣΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST
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1.1 Ειςαγωγό
Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΕΡΣ κα
πρζπει , εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε και να ρυκμίςετε ζναν
αποκωδικοποιθτι Mpeg4 (ι Mpeg2 ) και να τον ςυντονίςετε ςτο κανάλι ΕΡΣ1 τθσ ΕΡΣ. Αυτό
είναι και το κφριο αντικείμενο του οδθγοφ που ακολουκεί.
Εναλλακτικά υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ δορυφορικισ λιψθσ μζςω του καναλιοφ ERT WORLD
EUROPE ςτον δορυφόρο Hotbird για όςα ςχολεία διακζτουν ι επικυμοφν να αποκτιςουν
δορυφορικό εξοπλιςμό. θμειϊνεται ότι δορυφορικι λιψθ γίνεται μζςω οποιουδιποτε
ςυμβατοφ δορυφορικοφ δζκτθ και ότι το κανάλι λιψθσ ERT WORLD EUROPE είναι ελεφκερο και
ςυνεπϊσ θ υπθρεςία παρζχεται ΔΩΡΕΑΝ.

1.2 Αγορϊ αποκωδικοποιητό Mpeg4
Για τθν λιψθ τθσ υπθρεςίασ EdCast μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ απαιτείται ζνασ
αποκωδικοποιθτισ Mpeg4. Επειδι ο αποκωδικοποιθτισ αυτόσ κα παρεμβλθκεί μεταξφ τθσ
κεραίασ ςασ και του αποκωδικοποιθτι MediaCast , κα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο
διαμορφωτή με ζξοδο κεραίασ για τα ψηφιακά κανάλια. Σουσ δζκτεσ τθσ αγοράσ που
υποςτθρίηουν τθν παραπάνω προδιαγραφι κα τουσ βρείτε ςτθν παράγραφο 1.5.
Αν ο αποκωδικοποιθτισ Mpeg4 που κα επιλζξετε δεν ζχει ενςωματωμζνο διαμορφωτι με
ζξοδο κεραίασ για τα ψθφιακά κανάλια, απαιτείται να προμηθευτείτε επιπλζον, ζναν
διαμορφωτή ςήματοσ τηλεόραςησ ( TV modulator).
**Η λήψη τησ υπηρεςίασ EdCast μπορεί να γίνει επίςησ και με ςυμβατοφσ αποκωδικοποιητζσ
Mpeg2 καθϊσ η πληροφορία αυτή δεν είναι ςυμπιεςμζνη κατά Mpeg4. Αν ήδη διαθζτετε ή
αγοράςετε ςυμβατό αποκωδικοποιητή Mpeg2 μπορείτε να τον χρηςιμοποιήςετε. Δεν θα
μπορείτε βζβαια να δείτε την εικόνα των τηλεοπτικϊν καναλιϊν που εκπζμπονται ςε Mpeg4 το
οποίο μπορείτε να το κάνετε μζςω τησ κάρτασ τηλεόραςησ Pinnacle που είναι εγκαταςτημζνη
ςτουσ υπολογιςτζσ VBI.

1.3 ύνδεςη αποκωδικοποιητό Mpeg4
Ακολουκοφν 2 πικανζσ ςυνδεςμολογίεσ ανάλογα με το αν ο δζκτθσ που κα επιλζξετε διακζτει ι
όχι ενςωματωμζνο διαμορφωτι ( Ρωτιςτε τον προμθκευτι ςασ αν ο δζκτθσ ςασ ζχει
ενςωματωμζνο διαμορφωτι - Μόνο θ παρουςία RF out δεν δθλϊνει τθν παρουςία
διαμορφωτι ):
1. φνδεςθ αποκωδικοποιθτι Mpeg4 ΜΕ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. φνδεςθ αποκωδικοποιθτι Mpeg4 ΧΩΡΙ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
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1.3.1

ύνδεςη αποκωδικοποιητό Mpeg4 με ενςωματωμϋνο διαμορφωτό

1. υνδζουμε τθν κεραία ςτθν υποδοχι κεραίασ του αποκωδικοποιθτι Mpeg4
χρθςιμοποιϊντασ καλϊδιο κεραίασ.
2. Με καλϊδιο κεραίασ ςυνδζουμε τθν ζξοδο του αποκωδικοποιθτι Mpeg4 για τα
ψθφιακά κανάλια (RF Out) ςτθν είςοδο κεραίασ του αποκωδικοποιθτι MediaCast.
3. Αν ο αποκωδικοποιθτισ ςασ ζχει ζξοδο Loop Out (RF Passthrough) μποροφμε να τθν
ςυνδζςουμε με καλϊδιο κεραίασ ςτθν υποδοχι κεραίασ τθσ κάρτασ τθλεόραςθσ
Pinnacle.
4. Με το ειδικό ςειριακό καλϊδιο ςυνδζουμε τθν κφρα RS-232 του αποκωδικοποιθτι
MediaCast με τθν αντίςτοιχθ κφρα ςτον υπολογιςτι VBI ( COM1)
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φνδεςη αποκωδικοποιητή Mpeg4 που διαθζτει ενςωματωμζνο διαμορφωτή με αναλογική ζξοδο για
τα ψηφιακά κανάλια.
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1.3.2

ύνδεςη αποκωδικοποιητό Mpeg4 χωρύσ ενςωματωμϋνο διαμορφωτό

1. υνδζουμε τθν κεραία ςτθν υποδοχι κεραίασ του αποκωδικοποιθτι Mpeg4
χρθςιμοποιϊντασ καλϊδιο κεραίασ.
2. Με καλϊδιο βίντεο ςυνδζουμε τθν ζξοδο βίντεο του αποκωδικοποιθτι Mpeg4 ςτθν
είςοδο βίντεο του διαμορφωτι τθλεόραςθσ .
3. Σθν ζξοδο κεραίασ του διαμορφωτι τθλεόραςθσ τον ςυνδζουμε ςτθν είςοδο κεραίασ
του αποκωδικοποιθτι MediaCast.
4. Με το ειδικό ςειριακό καλϊδιο ςυνδζουμε τθν κφρα RS-232 του αποκωδικοποιθτι
MediaCast με τθν αντίςτοιχθ κφρα ςτον υπολογιςτι VBI ( COM1)
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φνδεςη αποκωδικοποιητή Mpeg-4 που δεν διαθζτει αναλογική ζξοδο για τα ψηφιακά κανάλια με
χρήςη διαμορφωτή
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1.4 Ρυθμύςεισ αποκωδικοποιητό Mpeg4






Ο αποκωδικοποιθτισ Mpeg4 κα πρζπει τθν πρϊτθ φορά να ανιχνεφςει με αυτόματο
ςυντονιςμό τα διαθζςιμα επίγεια ψηφιακά κανάλια και ςτο τζλοσ του να ςυντονιςτεί
ςτο επίγειο ψηφιακό ςήμα του καναλιοφ λήψησ. Ο ςυντονιςμόσ αυτόσ γίνεται μία
φορά μόνο ςτθν πρϊτθ εγκατάςταςθ μζςα από το μενοφ του αποκωδικοποιθτι,
χρθςιμοποιϊντασ το τθλεχειριςτιριό του και αφοφ ζχει ςυνδεκεί προςωρινά μζςω
καλωδίου SCART ςε τθλεόραςθ. Εάν ο δζκτθσ ςασ είναι Mpeg2 τα κανάλια κα
εμφανιςτοφν ωσ ραδιόφωνα και κα ακοφτε μόνο τον ιχο του καναλιοφ.
Ο αποκωδικοποιθτισ MediaCast πρζπει να ςυντονιςτεί είτε ςτθν ςυχνότθτα του
αποκωδικοποιθτι Mpeg4 αν αυτόσ ζχει ενςωματωμζνο διαμορφωτι είτε ςτθν
ςυχνότθτα του διαμορφωτι ςιματοσ τθλεόραςθσ αν υπάρχει. Αυτό μπορεί να
επιτευχκεί εφκολα με αυτόματο ςυντονιςμό ι χειροκίνθτα αν γνωρίηουμε τθν
ςυχνότθτα μζςα από το λογιςμικό BroadCast Receiver.
Είναι επικυμθτό να γίνεται αυτόματα ζνα reset ςτον δζκτθ ςε κακθμερινι βάςθ. Οι
ακόλουκεσ ρυκμίςεισ αφυπνίηουν κακθμερινά τον δζκτθ τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ ςτο
κατάλλθλο κανάλι ενϊ προθγουμζνωσ τον ζχουν κρατιςει κλειςτό για 5 λεπτά.
Menu->Timer Setting
Τφποσ Χρονοδιακόπτη = Καθημερινά
Υπηρεςία χρονοδιακόπτη = Κανάλι
Κανάλι αφφπνιςησ = ΕΡΤ1
Ημερομηνία αφφπνιςησ = (ημερομηνία ρφθμιςησ )
Ώρα αφφπνιςησ = 06:00
Διάρκεια = 23:55



1.5

ε περίπτωςθ που διαπιςτϊςετε κατά τθν λειτουργία ξαφνικά πολλά λάκθ, απλά
κλείςτε τον αποκωδικοποιθτι Mpeg4 και ξανανοίξτε τον ι αλλάξτε του κανάλι
ςτιγμιαία πριν τον επαναφζρετε πάλι ςτο κανάλι Ν1.

Αποκωδικοποιητϋσ Mpeg4/Mpeg2

τθν Uni Systems ζχουμε δοκιμάςει ενδεικτικά τουσ ακόλουκουσ αποκωδικοποιθτζσ με
ενςωματωμζνο διαμορφωτι:
1. Αποκωδικοποιθτισ Edision mini-triton SD Mpeg4 (www.edision.gr)
2. Αποκωδικοποιθτισ Elite SD Mpeg4
3. Αποκωδικοποιθτισ Focus SD Mpeg4
4. Αποκωδικοποιθτισ Commander 2000T Mpeg2 – (www.satsonix.gr) – ΠΡΟΟΧΗ

Mpeg2 αλλά ο ποιοτικότεροσ όλων
Επίςθσ ζχουν δοκιμαςτεί και οι ακόλουκοι αποκωδικοποιθτζσ χωρίσ ενςωματωμζνο
διαμορφωτι χρηςιμοποιϊντασ εξωτερικό διαμορφωτή τησ εταιρείασ Mistral:
5. Αποκωδικοποιθτισ Bitmore DTV200 – (www.you.gr)
6. Αποκωδικοποιθτισ DigitalWorld HDT-330 Mpeg4 (www.digital-t.gr)
7. Αποκωδικοποιθτισ DigitalBox HDT-300 Mpeg4 (www.digital-t.gr)
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Η αναφορά ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ αποκωδικοποιθτζσ δεν είναι δεςμευτικι κακϊσ κεωρθτικά
κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί οποιοςδιποτε αποκωδικοποιθτισ τθσ αγοράσ αρκεί να μθν
αποκόπτει το ςιμα Teletext ςτθν ζξοδό του.
 υνιςτοφμε να προτιμήςετε δζκτεσ με ενςωματωμζνο διαμορφωτή για να ζχετε μόνο
ζνα επιπλζον ςφςτημα ςε ςειρά ςτην εγκατάςταςή ςασ.
 τισ δοκιμζσ που πραγματοποιήςαμε με δζκτεσ που κυκλοφοροφν ςτην ελληνική
αγορά διαπιςτϊςαμε ότι την καλφτερη απόδοςη ςτην λήψη δεδομζνων VBI είχε ο
δζκτησ Commander 2000T παρότι Mpeg-2

1.6 Εναλλακτικϋσ λύςεισ για την λόψη τησ υπηρεςύασ EdCast
Για τθν πλθροφόρθςι ςασ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι υπάρχει θ εναλλακτικι λφςθ για να λάβετε
δεδομζνα VBI τθσ υπθρεςίασ EdCast μζςω δορυφορικισ εγκατάςταςθσ.
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1.6.1

Δορυφορικό εγκατϊςταςη ςτο δορυφόρο Hotbird

Μπορείτε να ςυνεχίςετε να λαμβάνετε δεδομζνα VBI μζςω του δορυφορικοφ καναλιοφ ERT
WORLD EUROPE που εκπζμπεται μζςω του δορυφόρου Hotbird. Για τθν λιψθ απαιτείται
δορυφορικό πιάτο και κατάλλθλοσ δορυφορικόσ δζκτθσ. θμειϊνεται ότι δορυφορικι λιψθ
μζςω γίνεται μζςω οποιουδιποτε ςυμβατοφ δορυφορικοφ δζκτθ και ότι το κανάλι λιψθσ ERT
WORLD EUROPE είναι ελεφκερο και ςυνεπϊσ θ υπθρεςία παρζχεται ΔΩΡΕΑΝ.
Τπάρχουν δορυφορικοί δζκτεσ με ενςωματωμζνο ι όχι διαμορφωτι οπότε μπορείτε να
ςυμβουλευτείτε τα αντίςτοιχα διαγράμματα τθσ επίγειασ ψθφιακισ λιψθσ για τθν
ςυνδεςμολογία. Αν είχατε παλιότερα δορυφορικι εγκατάςταςθ ςτο δορυφορικό κανάλι ΕΡΣWorld ι ςτο κανάλι R8 δεν χρειάηεται να μετακινιςετε το δορυφορικό ςασ κάτοπτρο.
Παρακζτουμε ενδεικτικά τισ ρυκμίςεισ για τον δζκτθ TOPFIELD TF3100FEi που χρθςιμοποιοφν
αρκετά ςχολεία, αλλά αντίςτοιχεσ είναι οι ρυκμίςεισ για όλουσ τουσ δζκτεσ.

Ρυθμίςεισ ςτον δορυφορικό δζκτη TOPFIELD TF3100FEi για τον ςυντοντιςμό ςτο
δορυφορικό κανάλι ERT WORLD EUROPE
υνδζουμε τθν υποδοχι TV του δορυφορικοφ δζκτθ με τθν τθλεόραςθ με ζνα καλϊδιο SCART.
Για τισ ακόλουκεσ ρυκμίςεισ κα χρειαςτοφμε το τθλεχειριςτιριο του δορυφορικοφ δζκτθ.
Πατάμε <Menu> ςτο τθλεχειριςτιριο.
Επιλζγουμε <Installation> και πατάμε <OK>.
Επιλζγουμε <Channel Search> και πατάμε <OK>.
τθν καρτζλα που εμφανίηεται επιλζγουμε:
( Για να μετακινθκοφμε χρθςιμοποιοφμε τα πάνω / κάτω βελάκια και για να αλλάξουμε κάποια
τιμι χρθςιμοποιοφμε τα αριςτερά / δεξιά βελάκια).
Satellite Name
Hotbird
Search Mode
Manual
Frequency
11623 MHz (πλθκτρολογοφμε τθν
ςυχνότθτα)
Symbol Rate
27500 KS/s
Polarization
Vertical
FEC ( όπου υπάρχει )
3/4
Network Search
Off
FTA/Scrambled
All
Επιλζγουμε <Start Search> και πατάμε <OK>.
Αν όλα ζχουν πάει καλά κα εμφανιςτεί ζνα πλαίςιο ολοκλιρωςθσ τθσ ανίχνευςθσ.
Search Complete
8 TV, 0 Radio searched
Press OK to continue
Πατάμε <OK>.
Πατάμε δυο φορζσ <MENU>.
Επιλζγουμε <Organize Channels> και πατάμε <OK>.
Επιλζγουμε <Move> και πατάμε <OK>.
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Μετακινοφμαςτε ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ των καναλιϊν, βρίςκουμε το κανάλι ERT WORLD

EUROPE και πατάμε <OK>.
Μετακινοφμαςτε ςτθν αρχι τθσ λίςτασ ςτθ κζςθ < 1 > και πατάμε <OK>.
Πατάμε <Exit>.
Η νζα ςυχνότθτα κα ζχει αποκθκευτεί ςτο πρόγραμμα 1 του δορυφορικοφ δζκτθ.
Ελζγξτε τθν καρτζλα ςτατιςτικά ςτον υπολογιςτι ςασ. Θα πρζπει να ζχετε ποιότθτα ςιματοσ
100%. Επίςθσ ελζγξτε ςτα διαγνωςτικά ότι δεν υπάρχουν λάκθ CRC και λάκθ ςυνζχειασ. Αν τα
λάκθ αυξάνουν ςαν μετρθτζσ δοκιμάςτε τθν ρφκμιςθ του μικρο-μετρικοφ ςυντονιςμοφ ςτθν
τιμι -10.

1.7 Περιςςότερεσ Πληροφορύεσ
Ελπίηουμε αυτόσ ο οδθγόσ να ςασ φάνθκε κατατοπιςτικόσ ϊςτε να κζςετε ςε λειτουργία χωρίσ
προβλιματα τθν λιψθ τθσ υπθρεςίασ EdCast επίγεια ι δορυφορικά. Αν ζχετε οποιαδιποτε
απορία ι κζλετε κάποια διευκρίνιςθ μπορείτε πάντα να καλζςετε ςτα τθλζφωνα τεχνικισ
υποςτιριξθσ τθσ Uni Systems 211 999 7626 κακθμερινά από 09:00 – 17:00.
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