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Alt-DVB yazılımının son versiyonu 2.2 sürümü olup, programcısı tarafından artık yeni 
versiyonlar üzerinde çalışılmamaktadır. Son versiyonunun 5-6 senelik geçmişe sahip 
olmasına rağmen, diğer alternatif yazılımlardan çok daha hızlı kanal geçiş hızına sahip 
olması, DVB-S2 yayınlar da dahil  tüm eski ve yeni standartları desteklemesi, son olarak da 
yazılımlar arasında en çok Plugin ve Server desteklemesi, kullanıcılar arasında bu yazılımın 
hala çok beğenilmesinin ve kullanılmasını nedenidir. 
 
Sigma Digital HD sürücü CD’sinde, hazır kurulumlar, dışında yazılımın 2.2 versiyonu CD’nin 
03 ALTERNATE SOFTWARE\03 ALT-DVB\01 SETUP 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 Alt-DVB ile de 
uyumludur. 

Aşağıda ayrıntılı olarak tarif edilen kurulum dokümanını takip edilerek, Sigma SkyStar3 PCI 
kartı için hazırlanan Alt-DVB programının Sigma Digital HD DVB-S2 kartına nasıl uyumlu 
hale getirilebileceği tarif edilecektir. 

 
 

Hazır Alt-DVB Nasıl Kurulur? 

Hazır Alt-DVB’nin Kurulumu;  

1. CD’nin kurulum ekranındaki “Alt-DVB 2.2 Yükle” butonuna basılarak Alt-DVB 
kurulumu başlatılır ve tamamen Türkçe arabirimine sahip olan yazılım “İleri” 
butonlarına basılarak kurulumu tamamlanır. 

2. Vista ve Windows 7 işletim sistemleri, filtrelerin, admin (yönetici) yetkileri olmadan 
register kayıtlarına işlenmesine izin vermemektedir bu nedenle Alt-DVB yazılımı 
çalıştırıldığında görüntü almak mümkün olmayabilir. Filtrelerle ilgili bu problemi 
çözmek için 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.  
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Sigma Digital HD DVB-S2 için Alt-DVB Kurulumu 

Kurulum: 

Test bilgisayarımızdaki işletim sistemimiz Windows 7 (x64) ve Service Pack 1 sürümüdür. 
Hazır Alt-DVB kurulumu tamamlandığında, üstünde mavi bir uydu anteninin bulunduğu 
AltDVB-PCI ikonu masaüstünde (Desktop) belirecektir. 

Kurulum CD’si içindeki 03 ALTERNATE SOFTWARE\03 ALT-DVB\02 MODULES\ yolu takip 
edildiğinde Dev_BdaDriver.zip dosyasına ulaşılacaktır. Bu sıkıştırılmış dosya Alt-DVB 
yazılımının BDA sürücü modül desteğidir. 

Sıkıştırılmış dosyanın içinde yer alan, Dev_BdaDriver.int dosyası C:\Program Files 
(x86)\Sigma\AltDVB-PCI\Devices klasörü içine kopyalanmalıdır. 32 bit Windows işletim 
sistemi kullananlar için bu yol C:\Program Files\Sigma\AltDVB-PCI\Devices şeklindedir. 
Device klasöründeki Dev_BdaDriver.int,  FFDecsa.dll haricindeki diğer dosyaların silinmesi 
hata ekranları ile karşılaşılmamasını sağlayacaktır. 

Alt-DVB yazılımı çalıştırılmadan http://www.sigmaelectronic.net/tr/download.htm adresinden 
Alt-DVB için kanal listesi ve yazılım CD’sinde 03 ALTERNATE SOFTWARE\03 ALT-DVB\02 
MODULES yolundan Transponder klasörü ve AllSats.txt dosyası  
C:\Program Files (x86)\Sigma\AltDVB-PCI\SatFiles’ın içindekiler ile değiştirlmesi kullanıcıya 
faydalı olacak ve programın DiSEqC hatası vermesini engelleyecektir. 

C:\Program Files (x86)\Sigma\AltDVB-PCI\Configs yolu takip edilerek Option.cfg dosyası 
Notepad programı yardımı ile açılmalıdır. Eğer bu adım yapılmadan Alt-DVB programı 
çalıştırılırsa program hata verip ana penceresi açılmadan kendi kendine kapanacaktır. 

Soldaki Options.cfg - Notepad yazan pencerde “Dev_SigmaSS3.int” yazan iki satır 
değiştirilerek yerlerine sağdaki resimde görüldüğü gibi “0” rakamla sıfır yazılmalıdır. Bu 
işlemin amacı bilgisayar donanımında mevcut olmayan kartın başlatılıp bulunamamasından 
dolayı hata vermesini engellemektir. 

      

Yapılan bu değişiklikler Dosya menü’sünden Kaydet’e tıklanarak kayıt altına alınmalıdır. 
İngilizce Windows kullananlar File ve sonrasında Save’e basmalıdır. Yukarıdaki işlemler 
tamamlandığında masaüstündeki AltDVB-PCI ikonu çift tıklanarak çalıştırılır. 
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Yukarıdaki bölünmüş penceresinde Library altındaki Dev_BdaDriver üzerine tıklantığında 
aşağıda Digital TV aygıtı görüntülenecektir, “Set default” ikonuna tıklanarak, aygıt az önce 
notepad ile düzenlenen option.cfg dosyasına kaydedilir, program daha sonra çalıştırıldığında 
aygıt seçim ekranı tekrar görünmeyecek ve program kendiliğinden açılacaktır. 

 

DiSEqC comment penceresi kapatılmalıdır. Bu hatanın sebebi ise değişen uydu isimlerinden 
kaynaklanmaktadır. Problemin tamamen giderilmesi için önce Alt-DVB penceresinde görüntü 
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alınan pencerenin hemen altında yer alan pencerede Satellite butonuna basılmalı, ardından 
TurkSat 2A sağ tıklanarak “Delete”’e Sil’e tıklanmalıdır. 

 

Uydunun silineceğini belirten onay penceresinde “Yes” butonuna basılarak silme gerçekleşir. 

 

Bir önceki satırda pencerenin ortasındaki boş bölüme sağ tıklanarak bu defa menü’de “Add 
Satellite” Uydu Ekle’ye tıklanmalıdır. 
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Ekranda beliren ve kayıtlı uyduların görüntülendiği pencerede anten sistemimizdeki TurkSat 
3A uydusu üzerine çift tıklanmak suretiyle seçilir. Kullanıcılar anten sistemlerindeki uydulara 
göre bu seçimi yapmalıdırlar. 

 

Aşağıda “Add” isimli pencerede Name Turksat 3A, Position 0420 LOF Setting/LNB Type 
üniversal LNB değerleri olan 9750000 11700000 10600000 değerleri görülmektedir. 

Eğer kullanıcılar anten sistemlerinde birden fazla uyduya sahipseler DiSEqC Switch 1 
bölümünde None Yerine Commited seçeneğini işaretlemeli ve yine DiSEqC Switch 1’de LNB 
satırının altına yer alan aşağıya açılır menü’de LNB1 seçeneğini işaretlemelidirler. Son 
olarak ayarların sabitlenmesi için pencerenin el altında solda yer alan “Save” butonuna 
tıklanarak pencere kapatılmalıdır. 

Birden fazla uyduya sahip kullanıcılar ise yine tekrar Alt-DVB ana penceresinden Add 
Satellite ile diğer uyduları ekleyebilir ve Add penceresinde LNB2-3 şeklinde seçim 
yapabilirler. 
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Alt-DVB ana penceresinde video ekranında kırmızı bir şerit görülmektedir. Bu bir hata 
uyarısıdır ve filtre hatası nedeniyle görüntü alınamadığını ifade etmektedir. Alt-DVB ana 
penceresindeki soldaki menü’den “Setting” ayarlar butonuna basılmalıdır. Çıkan pencerede 
yine soldaki menü’den DirectShow ve Filters takip edilerek aşağıdaki ekran çıktısına 
ulaşılacaktır. 

 

Pencerenin Filter name kısmında yer alan Elecard’ın kırmızı renkte görünmesi dikkat 
çekicidir, kırmızı olması bu filtrenin işletim sistemine yüklenmemiş olduğunun göstergesidir. 
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Aynı pencerede Sağ üstte “Add Filter” Filtre Ekle butonu ile standart ve HD yayınların 
izlenmesini sağlayacak bazı filtreler Alt-DVB programına tanıtılır. 

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 
sunucularla iyi veya kötü farklı neticeler verebilir bu nedenle en iyi görüntü kalitesini 
yakalamak için her filtre seçeneğini kullanıcıların denemesinde fayda vardır. 
 
Eğer filtreler bilgisayara yüklenmemiş ise Alt-DVB’de aşağıdaki pencerede görünen  
CoreAVC, Cyberlink, nVidia Görüntü ve Ses (Video ve  Audio) codecler listede 
görünmeyecektir. 
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. 
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Listeden seçilen filtrelerin Input ve Output olmasına dikkat edilmelidir. Filtrenin üzerine çift 
tıklanması ve ardından “OK” butonuna basılması ile filtreler Alt-DVB programı tarafından 
kullanılabilir olmaktadır. İstenmeyen ve kırmızı renkte görünen filtreler ise DirectShow-Known 
Filters pencereside üzerine tıklanıp seçili hale getirildikten sonra en sağ üstteki “Delete” sil 
butonuna basılarak silinir. 

Aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere ArcSoft, CoreAVC, Cyberlink 9 ve nVidia filtreleri Alt-
DVB için kullanılabilir hale getirilmiştir. 

Aşağıdaki pencerede Video yani görüntü filtreleri için yapılan işlemin aynısının Audio yani 
Ses filtreleri içinde yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde görüntü alıp ses alamamak gibi 
sorunlar yaşanması olasıdır. Filtrelerin üzerine çift tıklandığında filtre ekleme penceresinin alt 
atarfındaki kutucukların dolduğu görülecektir. Eğer kutucuklar dolmazsa bu filtre bilgisayarda 
bulunmuyor anlamına gelir ki bilgisayar sisteminde bulunmayan bir filtrenin Alt-DVB’de 
kullanılır hale getirilmesi gibi bir durum da söz konusu olamaz. 
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Aşağıdaki pencerede de görüldüğü gibi işletim sisteminde bulunmayan Moonlight Ses filtresi 
kaldırılmış ve yerlerine bilgisayara yüklenmiş olan InterVideo ve nVidia filtreleri Alt-DVB 
programına eklenmiştir. 
 

 
 
Pin değerleri bilgisayardan bilgisayara ve ses kartından ses kartına farklılık gösterdiği için 
bunlara ek olarak, pencerenin üst kısmında yer alan Video ve Audio Decoder seçeneklerinin 
bulunduğu DirectShow-Known Filters altındaki aşağıya açılır menüde son olarak Audio 
Renderer seçilmelidir. 
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Filtreler eklendikten sonra pencereler kapatılarak Alt-DVB’de ana pencereye geri dönülür. 
Ancak aşağıdaki resimden de anlaşılacağı üzere filtreler Alt-DVB’ye yüklendiği halde 
ekranda hala filtre hatası uyarısı görülmektedir. Bunun sebebi ise filtreler yüklendiği halde 
Alt-DVB programına hangi filtreyi kullanacağı konusunda talimat verilmemesidir. Yazılım hala 
sistemde mevcut olmayan Elecard görüntü ve moonlight ses filtreleri ile kanaldan görüntü ve 
ses vermeye çalışmaktadır. 
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Kırmızı renkte filtre hatası görünen siyah renkli ana ekrana sağ tıklanarak filtre ayarlarının  
yapılabilmesi için gerekli DS Config satırına tıklanmalıdır. Hemen ardından aşağıda sağda 
görülen DirectShow Graph penceresi ekranda belirecektir. 
 

     
 

HD yayınlardan performans elde edebilmek için Video Decoder olarak CoreAVC, Audio 
Decoder olarak nVidia, Video Render olarak Video Mixing Renderer ve Audio Renderer 
olarak da Default DirectSound Device seçilmiştir. Yapılan değişikliklerin kayıt edilmesi için 
Save & Restart [AVO] butonuna basılmalıdır. 
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Aşağıdaki büyük resimde de görüleceği üzere Alt-DVB artık filtre hatası vermemektedir, 
örneğin TRT1 kanalına basıldığında yayının görüntü ve ses şeklinde alınabildiği görülecektir. 
 

 
 
Alt-DVB programının setup’ı SkyStar3 PCI kartına özel olarak hazırlandığından ve  bahsi 
geçen kartla HD yayınlar alınıp izlenemediğinden doğal olarak TRT HD kanalı sol taraftaki 
kanal listesinde görünmeyecektir. Son olarak TRT HD kanalının taratıp kanal listesine 
eklenmesini görelim ve Alt-DVB’nin bu yayını alıp almadığını görelim. 
 
Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi Alt-DVB ana penceresinin en sol üst kısmındaki “Scan” 
butonunun sağındaki aşağı ok yönünü gösteren üçgene basılarak listeden Current Satellite 
seçilmelidir. 
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Şekilde de görüleceği üzere sağ tarafdaki listede TRT HD kanalının frekansı olan 
11042V6400 8PSK seçilmiş ve tarama sonucu TRT HD kanalı Alt-DVB tarafından tespit 
edilmiştir. Tarama işlemi sonucu kanal bulunamıyorsa, ekranın üzt ortasındaki Lock Time 
değeri 500 ün üzerinde örneğin 2000 gibi bir rakam yapılmalıdır, özellikle HD kanalların uydu 
alıcı cihazlar da dahil olmak üzere algılanmaları zaman almaktadır, frekansa kilitlenme için 
az süre verildiğinde daha kanal algılanamadan tarama işlemi sonlandığından genellikle kanal 
bulunamamaktadır. 

 

 
 
DVB Scanner ekranının sol tarafındaki menü’de “Update” güncelle butonuna basılmak 
suretiyle TRT HD kanalı kanalın listesine eklenmesi sağlanır. Ekranda görünecek ve kanalın 
olduğu  ikinci bir onay penceresine de “Update” butonuna basılmak suretiyle onay 
verilmelidir. 
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Sol 
 
Artık alfabetik sıraya göre oluşturulmuş kanal listesinde TRT HD kanalı %83 Güç ve %100 
Sinyal kalitesi ile Alt-DVB tarafından görüntülenebilmektedir. 
 

 
 
Aşağıdaki resimde PIP özelliğinin aktive edildiği görülmektedir. Bu özelliği kullanabilmek için 
TRT 1 gibi aynı frekansta birden çok yayın yapılan bir kanal seçilmelidir. Kanal listesinin 
altındaki PIP kanal listesinden bir kanal seçilmelidir. Filtre hatası ile ilgili bir ekran çıktığında 
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ise PIP penceresi için yine DSConfig’den filtre ayarları girilmelidir. Sonuç olarak aşağıdaki 
gibi aynı anda birden fazla kanalı izlemek Alt-DVB ile mümkün olabilmektedir. 
 

 
 
Aynı şekilde Audio Codec ayarları ile de oynanarak daha kaliteli ses almak mümkün olabilir. 
 
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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