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DVBDream yazılımının yeni versiyonlarını www.dvbdream.org adresindeki download bölümünden 
temin edilebilir. DVBDream yazılımının 1.5 sürümünden önceki sürümleri tamamen ücretsiz olup, 
yeni versiyonları artık lisanslı ve ücretli olarak satılmaktadır, yazılımı satın almak isteyen 
kullanıcılar yukarıdaki adresten ürünü için lisnas satın alabilirler. 
 
Programcı tarafından herhangibir ürünün CD’si ile birlikte paket halinde verilmemesi ve 
dağıtılmaması yönündeki talimatlar doğrultusunda programa CD’de yer veremiyoruz. 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 DVBDream yazılımının 
yeni versiyonları ile bundan sonra çıkacak olan BDA sürücüsü destekli eski versiyonları ile 
uyumluluk sorunu yaratmayacaktır. 

Aşağıda ayrıntılı olarak tarif edilen kurulum dokümanını takip edilerek, DVBDream’in yeni 
versiyonları kullanıcı tarafından rahatlıkla bilgisayara kurulabilir. XP işletim sistemi kullananların 
unutmaması gereken nokta, DVBDream 1.5e ’li versiyonlarının, Microsoft firmasına ait 
DotNetFramework2.0 veya üzeri Framework sürümleri olmadan çalıştırılmasının mümkün 
olmadığıdır. 
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DVBDream 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 DVBDream 1.5e sürümünün kurulumu örnek olarak sunulacaktır.  

www.dvbdream.org sitesinden temin edilen “dvbdreamsetup_v15e.exe” butonuna tıklanarak 
kuruluma başlanır. Kullanıcı tarafından ekranda görülecek olan ilk pencere güvenlik uyarısının 
olduğu pencere olacaktır. “Run” (Çalıştır) butonuna basılarak kurulum başlatılmalıdır. 

 

İkinci aşamada DVBDream kurulum sihirbazı penceresi ekranda belirecektir. “Next” butonu ile 
kurulumun bir sonraki aşamasına geçilmelidir. 
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Yazılımın Lisans ve dağıtımı ile ilgili sözleşme ve şartların bulunduğu pencerede bir önceki 
pencerede olduğu gibi “Next” butonuna tıklanarak ilerlenmelidir. 

 

 
 
DVBDream yazılımının kurulacağı klasör seçimi isteğe göre aşağıdaki gibi Browse penceresinden 
C:\Program Files (x86)\DVBDream olarak ayarlanıp “Next” butonuna basılacağı gibi standart 
yükleme klasörü olan c:\dvbdream korunarak da “Next” butonu ile devam edilebilir. 
 

 
 

Bir sonraki pencerede programın başlangıç menü’sünde nerede konumlanacağı 
sorgulanmaktadır, herhangibir değişiklik yapılması düşünülmüyorsa “Next” butonu ile kurulumun 
bir sonraki aşamasına geçilmelidir. 
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Masaüstü ve eklentilerle ilgili ayarlarda değişiklik yapılmak istenmemesi durumunda tekrar “Next” 
butonuna basılarak kurulum devam ettirilir. 

 

 
 

Dosyaların koplamanması işlemi başlamadan önceki tüm yükleme ayarlarının listelendiği 
pencerede farkedilen eksik ve yükleme seçenekleri ile ilgili istekler “Back” butonuna basılarak 
tekrar yapılabilir, bir problem veya eksik görülmemesi durumunda “Install” butonuna tıklanarak 
yazılımın bilgisayara yüklenmesi sağlanmalıdır. 
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Dosyaların yüklenmesi tamamlanana kadar ve ekranın ortasındaki yeşil çubuk dolana kadar 
herhangibir butona veya klavyedeki tuşlara basılmamalıdır. Acil bir hata görülmesi durumunda 
“Cancel” butonu ile kurulum iptal edilecektir.  
 

 
 

Dosyaların kopyalanması ve register girdilerinin yapılmasından sonra ekranda beliren pencerede, 
“Finish” butonuna basılarak kurulum sonlandırılmalıdır. “Launch the application” kutucuğu ise 
pencere kapatılırken yazılımın başlatılmasını sağlayacaktır. Ancak henüz transponder 
güncellemelerinin yapılmamış olması nedeniyle bu kutucuk henüz seçilmemelidir. 
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DVBDream 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 4.x için olan transponder 
güncellemesi indirilmeli ve sıkıştırılmış dosya içinde bulunan 45 adet ini uzantılı dosya C:\Program 
Files (x86)\DVBDream\Transponders içindeki ini uzantılı tüm dosyalar silindikten sonra bu klasöre 
kopyalanmalıdır. 32 bit Windows versiyonları kullananlar ise  
C:\Program Files\DVBDream\Transponders klasörü yolunu izlemelidirlerkullanıcılar Dosyaların 
kopyalanması tamamlandıktan sonra masaüstündeki ProgDVB ikonu çift tıklanmak suretiyle 
çalıştırılmalıdır. 

Program çalıştırıldığında, demo versiyon olduğundan bekleme süresi, satın alma opsiyonun 
sunulduğu bir pencere kullanıcıları karşılayacaktır. Aşağıda Sol taraftaki aktif olmayan butonda 
geri sayım işlemi tamamlandığında “OK” butonu aktive olacak ve “OK” butonuna tıklanması 
sonucu program arayüzü açılacaktır. 

 

 
 

Program ilk defa başlatıldığında, kişisel ayarların yapılabilmesi için birkaç sorgu ekranı ile bu 
ayarların yapılabilmesine izin verecektir. Bunlardan ilgli “Language” Dil seçeneklerinin sunulduğu 
menüdür. Standart olarak “English” seçilidir, program arayüzünün Türkçe olması için listeden 
Türkçe seçilerek bir sonraki sorgu ekranına geçilmelidir. 
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Device (Aygıt penceresinde programın kullanacağı donanım sorulmaktadır, program otomatik 
olarak donanıma ait en doğru aygıtı ekrana getiremektedir. Sigma Digital HD DVB-S2 PCI kartı 
BDA sürücü desteğine sahip bir kart olduğundan “OK” butonu ile bir sonraki ayar penceresine 
geçilmelidir. 

 

 
 

Uydu sisteminde tek bir antene sahip olan ve bu antenle de sadece yerli kanalları izleyenler 
ayarları aşağıdaki gibi None ve Port1 TurkSat 2A, 3A şeklinde seçmelidirler 

 

 
 

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 etmektedir. 
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Birden fazla antene sahip kullanıcılar ise DiSEqC Switch Type olarak v1.0 or 2.0 seçip kendi 
anten sistemlerinin konfigürasyonuna göre DVBDream programındaki Diseqc Setting 
penceresinde portlara teker teker uydu ayarlarını girmelidirler. 

 

 
 
 
Bir sonraki Pre-configuration ön konfigürasyon bölümünde ise kullanıcıya yayınların hangi biçimde 
kayıt edilmesinin arzulandığı ve uzaktan kumanda tipleri hakkında seçenekler sunulmaktadır. 
Seçilecek kayıt biçiminin MPG olması kullanıcıya divx, xvid, avi, dvd ve diğer formatlara 
dönüştürmesini kolaylaştıracaktır. TS (Transport Stream) kayıt biçimini ise daha az video işleme 
programı desteklemektedir. Sigma Digital HD DVB-S2 PCI kartına sahip kullanıcıların Uzaktan 
Kumanda Tipi olarak Native seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. USB veya RS232 kumanda 
kullananlar ise Winlirc seçeneğini işaretlemelidirler.  

www.sigmaelectronic.net



 
 

Bir sonraki pencere DVBDream içinde yer alan modüllerle ilgilidir, işimiz yarasın veya yaramasın 
bu programcıklar DVBDream içinde olduğundan bunları aktive etmekte kullanıcının bir zararı 
olmayacaktır. Bu özellikleri kullanmak istemeyen kullanıcılar ise kutucukların önündeki işaretleri 
kaldırarak tüm modülleri deavtive edebilirler. Özellikle simosd modülü kanal özellikleri ile bilgileri 
ekranda getiren OSD özelliği olduğundan en azından bu özelliğin önündeki işaretin bırakılmasını 
özellikle tavsiye ederiz. 

 

 
 

Ayarlarla ilgili olan sen pencere Video isimli penceredir. Burada ekran kartımıza, bilgisayarımıza 
ve kullandığımız yazılıma göre seçenekler sunulmaktadır. Özellikle Vista ve Windows 7 gibi 
yazılımlarda “Video Renderer” olarak Enhanced Video Renderer kullanılması görüntü 
performansını arttıracaktır, XP işletim sistemli bilgisayarlarda ise Video Mixing Renderer 9 daha iyi 
sonuç vermektedir. Aşağıdaki pencerede bilgisayarın işletim sistemine yüklenen filtrelerin bazıları 
kullanıcıya özel olarak seçilmiştir. 
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Konu hakkında daha detaylı bilgi vermek gerekirse, 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 
kullanırlar. 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 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 deneyip kendi bilgisayar sisteminizdeki en iyi 
sonuca ulaşabilirsiniz. 
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Video penceresindeki ayarlar da tamamlandıktan sonra, yazılımın mevut ve önceki versiyonlardaki 
düzeltmelerin ve eklentilerin rapor edildiği pencere açılacaktır. “OK” butonu ile bu pencere 
kendiliğinden kapanıp DVBDream programının ana penceresi ekranda belirecektir. 

 

 
 
Kanal tarama işlemi için DVBDream penceresinde üst menü’de Channels ve hemen ardındaki 
Scan adlı alt menü’ye giriş yapılmalıdır. 
 

 
 

Ekranda beliren scan penceresinde “Scan” butonu ile listedeki transponderların tarama işlemi 
başlatılır, Network tarama kutucuğunun işaretli olması durumunda ise, listedeki transponderların 
tamamı tarandıktan sonra, “Feed” ve tüm eski kayıtlı transponderlar uydudan alınan listeye göre 
tekrar taranmaya başlayacaktır. Bu çok uzun süren ve güncel transponder listesine sahip bir 
kullanıcı için tamamen  gereksiz ve zahmetli bir işlem olacaktır. 
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Hızlı sonuç almak için Manual Scan adlı menü’den tek transponder taratılır. 
 

 
 

HD görüntü izleyebilmek için, Turksat uydusundan şifresiz ve zaman zaman da şifreli Full HD 
yayın yapan, TRT HD frekansı seçilerek tarama işlemi yaptırılır. Aslında 8PSK modülasyonu ile 
yayın yapan TRT HD kanalını transponder ayarlarında hiçbir değişiklik yapmadan DVBDream 
yazılımı ile tespit etmek mümkü olmamıştır. Defalarca deneme yapıldığı halde frekanstaki kanalı 
bulmak mümkün olmamıştır. Öyle ki gerçek değerler girildiğinde bu frekansta DVBDream 
programı sinyal dahi göstermemiştir. 
 
Bunun üzerine modülasyon olarak NBC-QPSK Modülasyonu seçildiğinde sinyal %81 güç ve 
%100 sinyal kalitesi yakalanmıştır. “Scan” butonuna basılarak yapılan kanal tarama işlemi 
neticesinde aşağıdaki resimde de görüleceği gibi TRT HD kanalı DVBDream programı tarafından 
tespit edilmiştir. 
 
Manual Scan (Elle Tarama) ile yapılan kanal tarama işlemi sırasında tespit edilen kanalların kanal 
listesine eklenebilmesi için pencerenin sol alt köşesindeki “Save Channels” butonuna basılmalıdır. 
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“Save Channels” penceresine basıldığında ekranda beliren pencerede güncellenen kanal ve 
güncellenen kanal sayıları ile ilgili bilgiler ekrana gelmektedir. “OK” Butonuna basılarak 
DVBDream ana ekranına geri dönülür. 
 

 
 
Sol taraftaki kanal listesinden TRT HD kanalının üzerine bir kez tıklandığında aşağıdaki 
pencerede görüldüğü üzere TRT HD kanalının görüntüsü ekranda belirecektir. 
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Tüm kanaların tarama işlemi tamamlandığında herhangibir kanalı izlerken görüntünün üzeri sağ 
tıklandığında aynı frekansdaki diğer yayınların listesi ekranda görülecektir. Sağ fare kliği ile 
ekranda beliren diğer yayınların lisesindeki kanallardan birine tıklandığında ikinci bir pencerede bu 
yayının da izlenebildiği görülecektir. Buna TV yayıncılığında “PIP” Resim içinde resim özelliği adı 
verilmiştir. PIP özelliğinin kullanılabilmesi için görüntü filtresinin bunu desteklemesi ve aynı 
zamanda bilgisayarın işlemcisinin yüksek olması gerekir. Eğer görüntü olan ekrana sağ 
tıklandığında kanal listesi görünmezse bu o frekansta sadece tek bir kanal olduğunun işaretidir. 
 
Açılan PIP pencereleri yine sağ tıklanarak çıkan menü’den kapatılır. 
 
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. 

 
Bu Doküman ve Resimlerin Tamamı Sigma Mühendislik Elektronik Cihazlar Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketine Aittir ve Her Hakkı Saklıdır. Metinlerin veya Resimlerin 

Kısmen veya Tamamen İzinsiz Olarak Çoğaltılıp Dağıtılması Aynı Mizanpajın 
Kullanılarak Yazının veya Resimlerin Tekrar Düzenlenip Yayınlanması Suç Unsuru 
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