
 
 
 
 

Sigma Digital HD  
DVB-S2 PCI için 

ProgDVB  
Kurulum ve Kullanım 

Klavuzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Hazırlayan 

aQUa 
ver. 2.0110424 

www.sigmaelectronic.net



ProgDVB yazılımının son versiyonu www.progdvb.com adresindeki download bölümünden 
temin edilebilir. ProgDVB’nin standart versiyonları tamamen ücretsiz olup, kullanıcılar 
istekleri doğrultusunda, programı yazan kişinin banka hesabına emeği karşılığında bağışta 
bulunabilirler. Ancak standart versiyonlar ile HD yayınlar izlenememektedir. Programın test 
versiyonlarının bir kısmında küçük bazı problemlerle karşılaşılabilir. Sigma Digital HD sürücü 
CD’sinde, hazır kurulumlar, dışında yazılımın güncel versiyonuna da yer verilmiştir. Bu 
yazılımlar CD’nin 03 ALTERNATE SOFTWARE\01 PROGDVB\01 PROGRAMS klasörü 
yolundadır. Programın verimli kullanılabilmesi için PC’nin minimum PIII-500 MHz hızında ve 
128 Mb belleğe sahip olması gerekmektedir. Bu değerler şifresiz ve standart MPEG-2 
yayınlar için önerilen minimum konfigürasyondur. Şifreli yayınların kesintisiz, rahat bir şekilde 
izlenebilmesi ve aynı zamanda kaydedilebilmesi için en az Pentium-4 2.4 GHz 512 MB DDR 
400 MHz RAM lik bir PC konfigürasyonuna ihtiyaç vardır. HD yayınlar için tavsiye edilen 
minimum işlemci hızı P4 3.2 GHz veya üzeri ve 1 GB RAM olmakla birlikte, Core2Duo, i3, i5, 
i7 ile yeni nesil AMD işlemciler ve HD özelliğine sahip ekran kartları ile bu yayınları izlemek 
bilgisayara daha az yük bindirecektir.  

Sigma Digital HD DVB-S2 PCI kartı BDA sürücüsüne sahip olduğundan ProgDVB’nin tüm 
yeni ve BDA destekli eski versiyonları ile uyumludur. 

Aşağıda ayrıntılı olarak tarif edilen kurulum dokümanını takip edilerek, ProgDVB’nin yeni 
versiyonları kullanıcı tarafından rahatlıkla kurulabilir. XP işletim sistemi kullananların 
unutmaması gereken nokta, ProgDVB 6.X lı versiyonlarının, Microsoft firmasına ait 
DotNetFramework2.0 veya üzeri Framework sürümleri olmadan çalıştırılmasının mümkün 
olmadığıdır. 
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Hazır ProgDVB Nasıl Kurulur? 

Hazır ProgDVB’nin Kurulumu;  

1. CD’nin kurulum ekranındaki ProgDVB versiyonu, yükle butonlarına basılarak 
çalıştırılır, yönergeler takip edilerek kurulum tamamlanır. 

2. Vista ve Windows 7 işletim sistemleri, filtrelerin, admin (yönetici) yetkileri olmadan 
register kayıtlarına işlenmesine izin vermemektedir bu nedenle ProgDVB, her 
çalıştırıldığında veya kanal geçişlerinde filtre bulunamadı hatası ekranda görülecektir 
sorunun ortadan kaldırılması için iki yöntem mevcuttur, birinci yöntem Vista ve 
Windows7 işletim sisteminde Denetim Masasında Kullanıcı ayarlarından, kullanıcı 
denetiminin kapatılmasıdır. İse ilgili yazılımla ait yol CD içinden tespit edilerek çift 
tıklayıp çalıştırmak yerine sağ tıklayıp Yönetici İzinleri ile Yükle seçeneğinin 
kullanılmasıdır.  

İşlemlerin yapılmasının ardından bilgisayar tekrar başlatıldığında ProgDVB yazılımı 
çalıştırıldığında veya kanal geçişlerinde filtre bulunamadı hatasına 

rastlanılmayacaktır. 

  

ProgDVB BASIC (Temel Kurulum ve Kullanım) 

Kurulum: 

Test bilgisayarımızdaki işletim sistemimiz Windows 7 (x64) ve Service Pack 1 sürümüdür, 
amaç kartın özelliğinden faydalanmak ve HD yayın izlemek olduğundan, dokümanı 
hazırlanırken en güncel sürüm olan ProgDVB6.61.3Pro x64 (64 bit) sürümünün kurulumunu 
örnek olarak sunacağız.  

ProgDVB6.61.3Pro.exe dosyası, fare ile sağ tıklayıp yönetici yetkileri ile çalıştırılmalı güvenlik 
uyarısı penceresinde “Run” butonuna basılmalıdır. 

 

İkinci aşamada ProgDVB kurulum sihirbazı penceresi ekranda belirecektir. “Next” butonu ile 
kurulumun bir sonraki aşamasına geçilmelidir. 
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Lisans sözleşmesi ekranında “I Agree” butonu ile kuruluma devam edilmelidir. 

 

Sonraki pencere, yazılımın yükleneceği konumla ilgilidir, bir değişiklik yapılmak istenmiyorsa 
tekrar “Next” butonu ile kuruluma devam edilmelidir. 

www.sigmaelectronic.net



 
 

Kanal listeleri, görüntü ve resim kayıtlarının yapılacağı klasör seçenekleri sorgu 
penceresinde, kullanıcıya dosyalarının saklandığı klasör, tüm kullanıcıların ortak dosya 
saklama klasörü veya ProgDVB klasörünün içinde depolanması seçenekleri sunulmaktadır. 
Varsayılan ayarlar ile devam etmek isteniyorsa “Next” butonu ile devam edilmelidir. 
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Dil seçenekleri penceresinde ayarlarda herhangibir değişiklik yapılmaksızın “English” 
İngilizce,  “Skin1”, “Default”, HID or Microsoft RC seçilerek “Next” butonu ile devam 
edilmelidir. 

 

Üçüncü ekranda canlı görüntünün durdurulup kaldığı yerden devam etmesini sağlayan 
“Timeshift” özelliği ile ilgilidir. “Disable” ile bu özellik deaktive edilir. “In memory” RAM’le 
sınırılı kalmak istediğinde veya daha uzun süreli TimeShift  “In file” seçilmelidir. 
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RAM’i  4 GB’dan az ve Sabit Disk Alanı sınırlı kullanıcılar için TimeShift özelliğini “Disable” 
olarak seçmek daha mantıklı olacaktır. 

Programın bazı bileşenleri için sonradan gereksinim duyulabileceği düşünülerek tümü 
seçilere “Install” butonuna basılmalıdır. 

 

Aşağıda programa ait dosyaların bilgisayara yüklendiği görülmektedir. 
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Son olarak programın bilgisayara yüklendiği bilgisini içerek pencere ekranda belirecektir. Bu 
aşamada “Finish” butonuna basılarak pencere kapatılmalıdır. 

 

ProgDVB yazılımını çalıştırmadan önce daha çok kanal bulmak ve tarama süresini kısaltmak 
amacıyla yazılımın Transponder listesininin güncellenmesinde kullanıcılar açısından yarar 
vardır. http://www.sigmaelectronic.net/tr/download.htm adresinden ProgDVB 6.x için olan 
transponder güncellemesi indirilmeli ve sıkıştırılmış dosya içinde bulunan all.list dosyası 
C:\Program Files\ProgDVB\Transponders içindeki ile yer değiştirilmelidir. ProgDVB’nin 32 bit 
sürümlerini kullananlar C:\Program Files (x86)\ProgDVB\Transponders yolunu takip 
etmelidirler. Dosyaların kopyalanması tamamlandıktan sonra masaüstündeki ProgDVB ikonu 
çift tıklanmak suretiyle çalıştırılmalıdır. 

Program açıldığında aşağıdaki pencere ekrana gelecektir. “Advanced” butonu ile devam 
edilmelidir. 
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Uydu anten sisteminde birden fazla uydu anteni bulunanan kullanıcılar “Add Swich” butonuna 
basarak sahip oldukları uyduları DiSEqC anahtarlarındaki sıraya göre yazılımda konfigüre 
edebilirler. 

 

2 veya daha fazla uydu anteni için aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere DiSEqC 1.0 (4 
ports) seçeneği önündeki kutucuk işaretlerek “OK” butonuna basılmalıdır. 

 

Aşağıdaki resimde de görüleceği üzere 4 portlu DiSEqC seçildiğinde {BDA} Digital TV altında 
4 adet empty (boş) isimli bağlantı noktası alt alta sıralanacaktır. En üstte bulunan empty çift 
tıklanarak 1 veya A portuna bağlı olan uydu konfigürasyonu yapılacak olan pencere açılır.  
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Satellite adlı aşağı açılır menüden 0420 Turksat seçilmiştir. “OK” butonuna basılarak yapılan 
seçimin yazılımda kaydedilmesi sağlanır. 
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Sisteminde ikinci bir uydu anteni olan veya birden fazla uydu antenine sahip kullanıcılar 
anten sistemlerine (DiSEqC) anahtarlarına uygun olarak uydu dizimlerini yapabilirler. 

 

Kullanıcılara yardımcı olması bakımından DiSEqC ayarlarının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler 
aşağıda şema halinde gösterilmiştir. 1, 2, 3, 4 rakamları ise DiSEqC anahtarı üzerinde A, B, 
C, D şeklinde yazılmış olabilir bu durumda 1=A, 2=B, 3=C ve 4=D ifade edecektir. 
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Aşağıdaki resimde ikinci uydu olarak 0130 Hotbird uydusunun seçildiği görülmektedir. 
 

 
 

Hotbird uydusunun ikinci oydu olarak listelendiği aşağıdaki resimde görülmektedir. 
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ProgDVB programlarının yeni versiyonlarının tamamında kanal tarama işlemine gerek 
kalmadan DiSEqC seçimi yapılan uyduların kanal listeleri ekranın sol tarafında 
listelenmektedir. Tekrar güncel kanal tarama işlemi yapmak için aşağıdaki resimde de 
görüldüğü üzere Channel List - {BDA} Digital TV – 42.0 E: TurkSat 2A, 3A yolu takip 
edilmelidir. 
 

 
 
Aşağıda TurkSat uyduları ile kanal tarama işleminin başlatıldığı görülmektedir. 

 

 
 

Aynı sıra ve yol takip edilerek Hotbird ve anten sisteminde var olan farklı uydular tekrar 
 taratılarak kanal güncellemeleri yapılmış olur. Aşağıdaki resimdeki gibi yayıncı kuruluş 
klasörleri içinde kanal listeleri görmektense alfabetik sırayla kanalları alt alta sırlamak için 
yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir. 
 

 
 

ProgDVB üst menüden Channel List’e girlip alt menüden Properties seçilmelidir. Properties 
yani özellikler seçildiğinde aşağıdaki pencere ekranda belirecektir. 
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Pencerenin ortalarına doğru olan Dynamic List Setting adlı menüde, Sort by: By Type and 
caption seçildikten sonra Group By: Satellite olarak seçilmeli ve “OK” butonuna basılarak 
pencere kapatılmalıdır. 

 

 
 

Tüm ayarlar yapıldığı örneğin TurkSat uydusundaki TRT HD kanalından yayın almak 
mümkün olmayabilir bunun sebebi ise işletim sisteminde kayıtlı herhangibir HD filtre 
olmamasıdır. 
 
Uydu yayıncılığında, yayınlar MPEG2 , MPEG4 ve H.264 sıkıştırma sistemleri ile yapılırlar, 
MPEG dosyalarının içinde PID adını verdiğimiz farklı bileşenler bulunur, görüntü, ses, data, 
teletext, VBI Data, EPG, AC3 vs gibi. Uydu alıcı kartların vazifesi ise bu yayınları almak ve 
bunları PID’lere yani bileşenlerine ayırıp bilgisayara göndermektedir. Sıkıştırılmış Video PID 
leri MPEG dosyaları yine bu sıkıştırma sistemini açan MPEG2, MPEG4 ve H.264 Codec’ler 
yani filtreler ile açılır. Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek gerekirse, RAR 
uzantılı sıkıştırılmış bir dosya, WinRAR, 7Zip ve daha onlarca değişik programla açılabilir, 
kimisi daha uzun sürede, kimisi daha az hata yaparak sonuç olarak sıkıştırılmış dosyayı 
açarlar. Filtreler de MPEG dosyalarını farklı yöntemlerle açarak farklı görüntü kaliteleri 
sunabilirler. 
 
Görüntünün ekrana gelmesini işlenmesini  kalitesini etkileyen faktörülerin başında “Filtreler” 
ingilizce (Codec) adını verdiğimiz programcılar önemli rol oynarlar. Filtreler yazılıma değil 
işletim sistemine yüklenirler. Daha basit bir anlatımla, işletim sistemine yüklenen Direct Show 
özelliği olan Filtrelerin tümü yine Direct Show özelliğini kullanan tüm yazılımlar tarafından 
kullanılabilir. HiDTV, ProgDVB, DVBream, Alt-DVB, MyTheater, DVBViewer ve daha birçok 
yazılım Direct Show özelliğine sahiptir. Filtreler genellikle ücretli yazılımlardır ve HDTV 
yayınlarını H.264 Direct Show özelliği olmayan Filtreler olmadan izlemek kesinlikle mümkün 
değildir. Her filtre farklı yazılım, işletim sistemi, ekran kartı ve Renderer adını verdiğimiz 
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sunucularla iyi veya kötü farklı neticeler verebilir bu nedenle en iyi görüntü kalitesini 
yakalamak için her filtre seçeneğini kullanıcıların denemesinde fayda vardır. 
 
Yine Download Merkezimizin http://www.sigmaelectronic.net/tr/download.htm en alt 
satırlarında MPEG2 ve yüksek çözünürlük yayınların izlenmesini sağlayan H.264 filtrelerinin 
ücretsiz olanlarının tam sürümü, ücretli olanlarının ise demo ve deneme sürümleri verilmiştir. 
Bu yazılımların şifresi aQUa dır. Kullandığınız işletim sistemi, ekran kartı, alternatif DVB 
Player yazılımlarına ve Video Renderer seçeneklerini deneyim kendi bilgisayar 
sisteminizdeki en iyi sonuca ulaşabilirsiniz. 
 
Sadece Filtreleri (Codec ) işletim sistemine yüklemek yeterli değildir, yazılımın bunlardan 
hangisini ne şekilde kullanacağını bilgisini de vermek gereklidir. 
 
Eğer ProgDVB ve web sitemizden indirilen filtreler bilgisayara yüklendi ise bilgisayarı tekrar 
başlatarak yüklenen tüm yazılımların doğru biçimde çalışması sağlanmalıdır, aksi halde 
ProgDVB’de ve filtrelerde belli sıkıntılar yaşanabilir. 
 
 Tüm ayar bölümlerine ulaşmak için ProgDVB üst ana menüde, Ayarlar “Setting“ alt menüde 
Options (Seçenekler) bölümüne girilmelidir. Ekranda beliren pencerede Interface modda 
“Advanced” kutucuğu işaretlenerek ProgDVB’de tüm ayarlarına ulaşım sağlanmalıdır. 
 

 
 
Solda video altında bulunan “Codecs” satırına basıldığında, sağ taraftaki pencerede 
ProgDVB yazılımı tarafından kullanılan görüntü filrelerinin listesi ekrana gelecektir. Web 
sitemizden indirilen ve işletim sistemine yüklenen filtreler  
 
Örnek olarak web sitemizden indirilen H .264Core AVC filtresi bilgisayarımıza daha önce 
yüklemiş olduğumuzu varsayarsak, Daha iyi performans verdiği için H.264/ACV (Audio Video 
Codec) satırının karşısında bulunan Microsoft DTV-DVD Codec satırının tıklayıp açılır 
pencerede aşağıdaki resimde olduğu gibi Core AVC codec seçilmiştir. 
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Video Renderer olarak ise Enhanced Video Renderer seçilmiştir, özellikle kullanılan işletim 
sistemine, ekran kartına ve yazılımlara uygun olarak, Video Renderer, MPEG2 ve H.264 
Codec variyasyonları kullanıcı yarafından denenmelidir. Aşağıda Core H.264 filtresi ile alınan 
TRT HD kanalı görülmektedir. 
 

 
 
Aynı şekilde Audio Codec ayarları ile de oynanarak daha kaliteli ses almak mümkün olabilir. 
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Soru, görüş, yazılım güncellemeleri için www.skystar3.com adresini ziyaret ediniz. 
Güncellemeler için SkyStar3 Download Merkezi’ni, soru, görüş ve yardım istekleriniz için aynı 
adresteki forumumuzu ziyaret ediniz. 
 
Forumumuzun kuruluş amacı bilgi paylaşımı ve sorulan sorular, alınan cevaplardan mümkün 
olduğu kadar fazla sayıda kullanıcının faydalanması amaçlıdır. Bu nedenle sorularınızı satın 
aldığınız ürünün ana başlığı altında başlık açarak sorunuz. 
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