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1 Γενικά 
  
 
SetEditPraxis είναι ένα πρόγραµµα, µε το οποίο µπορείτε να αλλάξετε τις Ρυθµίσεις (δηλ. τη σειρά, τα 
ονόµατα των καναλιών κ.τ.λ.) των δεκτών Praxis. 
 
Μπορείτε πολύ εύκολα να δηµιουργήσετε τις δικές σας λίστες καναλιών, να τις αποθηκεύσετε στο 
δέκτη, να τις επεξεργαστείτε και να τις εκτυπώσετε. Επίσης µπορείτε να φορτώσετε κανάλια και 
αναµεταδότες από το δέκτη, τα οποία µπορείτε να επεξεργαστείτε, να µετονοµάσετε, να ταξινοµήσετε, 
να προσθέσετε, να διαγράψετε και να αποθηκεύσετε. 
 
Mε το SetEdit µπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθµίσεις διαφορετικών δεκτών, να µεταφέρετε κανάλια 
µεταξύ διαφορετικών δεκτών ή να µετατρέψετε τις ρυθµίσεις µιας µορφής (format) σε µία άλλη (π.χ. 
SetEditDVB2000 σε SetEditPraxis). Για την υποστήριξη νέων τύπων δεκτών αρκεί το φόρτωµα νέων 
"modules". 
 
Οι ρυθµίσεις µπορούν να φορτωθούν µε ένα καλώδιο nullmodem µέσω µιας σειριακής θύρας (RS232) 
και να ξαναγραφούν πίσω στο δέκτη. 
 
Με αυτό το πρόγραµµα δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή λογισµικού δύο δεκτών, για να το κάνετε αυτό, 
χρησιµοποιήστε τα εργαλεία, τα οποία µπορείτε να βρείτε στο Praxis. 
 
Στη συνέχεια εξηγείται βήµα προς βήµα τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Στα επόµενα κεφάλαια οι 
διάφορες λειτουργίες χωρίζονται σε λειτουργίες αρχείων, καναλιών, δορυφόρων, αναµεταδοτών και 
αγαπηµένων και γίνεται επίσης η επεξήγηση των ρυθµίσεων. 
 



  
2 Εγκατάσταση 
  
 
Προϋποθέσεις συστήµατος: 
PC µε το λογισµικό Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, µια ελεύθερη σειριακή θύρα (RS 232) και 
ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο τουλάχιστον 20 MB. 
 
Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε για πρώτη φορά το SetEdit, τρέξτε το αρχείο 
SetEditPraxis_installation_gr.exe. 
 

 
 
Σε αυτό το παράθυρο µπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε κατά την εγκατάσταση το εικονίδιο του 
προγράµµατος εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας και στο µενού εκκίνησης. Επίσης µπορείτε να 
επιλέξετε αν θέλετε να ξεκινήσετε το SetEdit αµέσως µετά την εγκατάσταση και/ή αν θέλετε να ανοίξει 
ο Explorer το φάκελο του προγράµµατος. 
Αν κάνετε κλικ στο "Συνέχεια", µπορείτε να επιλέξετε το φάκελο, στον οποίο θέλετε να εγκατασταθεί το 
πρόγραµµα. 
 
Γίνεται η εγκατάσταση του προγράµµατος, κάποιων εικόνων και παραδειγµάτων ρυθµίσεων. 
 
Αν έχετε ήδη µια έκδοση SetEdit και θέλετε να προσθέσετε στους υποστηριζόµενους δέκτες τον 
SetEditPraxis, αντιγράψτε το αρχείο SetEditPraxis.dll στον φάκελο του SetEdit που ήδη υπάρχει. 
Μπορείτε να βρείτε στο φάκελο σας µε το SetEdit, DLL ως module για διάφορους τύπους δεκτών. 
 
∆εν πραγµατοποιείται καµία αλλαγή στα αρχεία συστήµατος των Windows. 
 
Στο φάκελο στον οποίο έχετε εγκαταστήσει το SetEditPraxis καταχωρείται το αρχείο SetEditPraxis.ini. 
Αυτό το αρχείο περιέχει όλους τους επιλεγµένους φακέλους, τις ρυθµίσεις του προγράµµατος κ.τ.λ. 
 
Για την απεγκατάσταση του SetEditPraxis αρκεί να διαγράψετε όλα αυτά αρχεία. 
 
Αν έχετε περισσότερους τύπους δεκτών, (περισσότερα modules στη µορφή DLL), µπορείτε να 
επιλέξετε τον τύπο του δέκτη, µε τον οποίο θέλετε να ξεκινά το SetEdit, µετονοµάζοντας το αρχείο exe. 
Παράδειγµα: Αν τρέξετε το SetEditPraxis.exe µετά την εγκατάσταση του 
SetEditPraxis_installation_gr.exe, το πρόγραµµα ξεκινά ως Praxis editor. Αν µετονοµάσετε το αρχείο 
SetEditPraxis.exe σε SetEditDVB2000.exe, το πρόγραµµα ξεκινά ως DVB2000 editor. Μετά την 
εκκίνηση του προγράµµατος, µπορείτε να ανοίξετε περισσότερα παράθυρα του SetEditPraxis editor. 
 



  
3 Βήµα προς βήµα 
  
 
Έστω ότι το πρόγραµµα είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας σύµφωνα µε τις οδηγίες του 2ου 
κεφαλαίου. 
Έστω ότι χρησιµοποιείτε το SetEditPraxis για πρώτη φορά. Παρακάτω περιγράφεται, πώς µπορείτε να 
µεταφέρετε τις ρυθµίσεις από τον δέκτη στον υπολογιστή και αντίστροφα (κεφάλαιο 3.a και 3.e). Μέσω 
επιλεγµένων παραδειγµάτων µπορείτε να δείτε πώς να διατηρήσετε µια τάξη στις ρυθµίσεις σας 
(κεφάλαιο 3.b), πώς θα καταχωρήσετε κανάλια στη λίστα αγαπηµένων(κεφάλαιο3.c), πώς να 
χειρίζεστε το µενού αναµεταδοτών (κεφάλαιο 3.g), πώς να εισάγετε νέα κανάλια ''χειροκίνητα'' 
(κεφάλαιο 3.g), πώς να χειρίζεστε ειδικές περιπτώσεις της Premiere (Formel 1, Bundesliga, Premiere 
Direkt) (κεφάλαιο 3.g), πώς να ξένες ρυθµίσεις στις ανάγκες σας (κεφάλαιο 3.h και 3.i) και πώς να 
µετατρέπετε ρυθµίσεις µιας µορφής (format) σε µία άλλη (κεφάλαιο 3.i). 
 
  
3.a Φόρτωµα και αποθήκευση ρυθµίσεων 
  
 
Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη και τον υπολογιστή µε ένα καλώδιο nullmodem (όχι καλώδιο 1:1). 
 
Αν ξεκινάτε το SetEditPraxis για πρώτη φορά, εµφανίζεται ένα παράθυρο µε την ένδειξη όλων των 
αλλαγών του προγράµµατος σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση. 
 

 
 
Το πρώτο πράγµα που θα έπρεπε να κάνετε, είναι να κάνετε backup των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων 
του δέκτη. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να φορτώσετε αυτές τις ρυθµίσεις πάλι στο δέκτη, και αυτός 
θα βρίσκεται στην ίδια κατάσταση όπως πριν την αλλαγή. 
 
Για να γίνει αυτό, δηλώστε στις ρυθµίσεις τη θύρα στην οποία συνδέσατε τον δέκτη. Κάντε κλικ στο 
πλήκτρο "Ρυθµ." 
Eµφανίζεται το ακόλουθο µενού: 
 

 
 
(Αυτό το µενού περιέχει τρία υποµενού. Αν βρίσκεστε στο υποµενού "Χρώµατα" ή "Μετατροπή", κάντε 
κλικ στο "Γενικές ρυθµίσεις" για να εµφανιστεί το παραπάνω µενού.) 
 
Εισάγετε στο πεδίο "Σειριακή θύρα" την κατάλληλη σειριακή θύρα. 
 
Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο ΟΚ. 
 
Οι υπόλοιπες δυνατότητες που υπάρχουν στις ρυθµίσεις, περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.b µε 
περισσότερες λεπτοµέρειες. 
 



Μετά κάντε κλικ στο "Αρχείο". Εµφανίζεται ακόλουθο µενού: 
 

 
 
Εδώ επιλέξτε "Backup", στη συνέχεια εµφανίζεται ακόλουθο παράθυρο: 
 

 
 
Εδώ επιλέξτε σε ποιόν φάκελο θέλετε να γίνει η αποθήκευση και επίσης το όνοµα. 
Όταν κάνετε σε αυτό το παράθυρο κλικ στο "Αποθήκευση", εµφανίζεται ακόλουθο µήνυµα: 
 

 
 
Ρυθµίστε τον δέκτη σας στο "Stand by", κάντε κλικ στο "OK" στο εµφανιζόµενο µήνυµα και 
ενεργοποιείστε και πάλι το δέκτη σας. 
 
Τα αρχεία φορτώνονται από τον δέκτη και αποθηκεύονται στον από εσάς επιλεγµένο φάκελο. 
 
Αν θέλετε απλώς να κάνετε δοκιµές πραγµατοποιώντας αλλαγές στις ρυθµίσεις, έχετε πάντα το 
backup µε το οποίο µπορείτε οποιαδήποτε στιγµή να αποκαταστήσετε τις παλιές ρυθµίσεις. 
 
Τώρα εξαρτάται αν θέλετε µε το πρόγραµµα να πραγµατοποιήσετε αλλαγές στις ρυθµίσεις του δέκτη 
σας ή να επεξεργαστείτε ανάλογα µε τις ανάγκες σας και να φορτώσετε στο δέκτη αρχεία ρυθµίσεων 
από το Internet (κεφάλαιο 3.h ή 3.i). 
 
Αν θέλετε να πραγµατοποιήσετε αλλαγές στις ρυθµίσεις του δέκτη σας κάντε κλικ στο "Αρχείο" και 
επιλέξτε "Φόρτωµα από δέκτη". Εµφανίζεται ακόλουθο µήνυµα (όπως και για το backup), οπότε 
συνεχίστε όπως στην περίπτωση του backup. 
 
Τα αρχεία φορτώνονται από τον δέκτη χωρίς να αποθηκευτούν, και εµφανίζονται στο SetEditPraxis 
στην οθόνη σας. 
 
Αν θέλετε να επεξεργαστείτε και να φορτώσετε στο δέκτη σας έτοιµα αρχεία ρυθµίσεων από το 
Internet, φορτώστε τα, πατώντας "Αρχείο" και επιλέγοντας στη συνέχεια από το µενού "Άνοιγµα". 
Έπειτα επιλέξτε από τη λίστα το αρχείο, το οποίο θέλετε να ανοίξετε 
 

 
 
και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Άνοιγµα", ή διπλό κλικ στο αρχείο, το οποίο θέλετε να ανοίξετε. 
 
Σηµείωση: Αν θέλετε να φορτώσετε στο δέκτη σας ξένες ρυθµίσεις, πρέπει να λάβετε υπόψιν 
ακόλουθα: 



Στις ρυθµίσεις είναι αποθηκευµένες εκτός από τα δεδοµένα των καναλιών, οι ρυθµίσεις για την κεραία 
(LNB) και τους δορυφόρους. Αυτές οι ρυθµίσεις είναι πιθανώς διαφορετικές από τις δικές σας. 
Γι`αυτόν το λόγο αντικαταστείστε στις ξένες ρυθµίσεις τις δικές παράµετρους για την κεραία και τους 
δορυφόρους (βλέπε κεφάλαιο3.i ή 5.d). 
 
Αν έχετε φορτώσει τις ρυθµίσεις από το δέκτη ή αν έχετε φορτώσει από κάποιο αρχείο, εµφανίζεται η 
παρακάτω εικόνα (η εικόνα µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το µέγεθος και τις ρυθµίσεις της οθόνης). 
 

 
 
 Βλέπετε τα ψηφιακά κανάλια TV (ανοιχτό µπλε φόντο) και τους ψηφιακούς σταθµούς ράδιο (ανοιχτό 
πράσινο φόντο) καθώς και µια λίστα αναµεταδοτών, µια λίστα δορυφόρων και τη λίστα αγαπηµένων. 
 
Μερικοί δέκτες έχουν επιπλέον έναν αναλογικό Τuner. Αν φορτώσετε ρυθµίσεις από αυτούς τους 
δέκτες στο SetEditPraxis, εµφανίζονται στο πλαίσιο του πεδίου "Αρχείο" τα κεφαλαία γράµµατα "A" και 
"D". Κάνοντας κλικ στο "A", εµφανίζονται στη λίστα καναλιών και στη λίστα αναµεταδοτών τα 
αναλογικά κανάλια και αναµεταδότες. Mε "D" µπορείτε να αλλάξετε πάλι σε ψηφιακά κανάλια και 
αναµεταδότες. 
 
Aναλογικά κανάλια TV έχουν µπλε φόντο, ενώ αναλογικά κανάλια ράδιο έχουν κίτρινο. 
 
Αν κάνετε κλικ σε κάποιο δορυφόρο της λίστας, εµφανίζονται στις υπόλοιπες λίστες µόνο οι 
αναµεταδότες και τα κανάλια που ανήκουν σε αυτόν το δορυφόρο. 
 
 Αν κάνετε κλικ σε κάποιον αναµεταδότη ή στη λίστα αγαπηµένων, εµφανίζονται µόνο τα αντίστοιχα 
κανάλια αυτού του αναµεταδότη ή της λίστας αγαπηµένων. 
 
Αν κάνετε κλικ σε κάποιο κανάλι, ο δορυφόρος, ο αναµεταδότης και η λίστα αγαπηµένων (αν το κανάλι 
υπάρχει στη λίστα) αυτού του καναλιού επιλέγονται µε γκρίζο. 
 
Κανάλια τα οποία βρίσκονται στη λίστα αγαπηµένων, εµφανίζονται στη λίστα καναλιών σε 
σκουρόχρωµο φόντο. 
 
Αναµεταδότες σε κόκκινο φόντο είναι άδειοι, δεν περιέχουν δηλαδή κανάλια. 
 
Αν ο αριθµός καναλιού είναι επιλεγµένος µε κόκκινο, τότε το κανάλι βρίσκεται σε αναµεταδότη κάθετης 
πόλωσης. Είναι αντιθέτως επιλεγµένος µε άσπρο, τότε το κανάλι βρίσκεται σε αναµεταδότη οριζόντιας 
πόλωσης. 
 
∆ορυφόροι σε πράσινο φόντο είναι ενεργοί (προγραµµατισµένοι). Ο δέκτης µπορεί να µεταδώσει µόνο 
κανάλια, τα οποία περιέχονται σε κάποιον ενεργό δορυφόρο (βλέπε κεφάλαιο 5.d). 
 
(Για αλλαγή των χρωµάτων επιλογής, βλέπε κεφάλαιο 5.b.) 
 
Αν κάνετε δεξί κλικ στη λίστα καναλιών και επιλέξετε από το εµφανιζόµενο µενού "Πληροφορίες", 
εµφανίζεται ο αριθµός των καναλιών TV, των καναλιών ράδιο και των αναµεταδοτών που περιέχονται 
στις ρυθµίσεις σας. 



 

 
 



  
3.b Αλλαγή ρυθµίσεων 
  
 
Έχετε λοιπόν µία ρύθµιση (από τον δέκτη σας ή από το Internet) στο SetEditPraxis. 
Οι βασικότερες λειτουργίες επεξηγούνται λεπτοµερώς µέσω παραδειγµάτων; στο κεφάλαιο 
Λειτουργίες γίνεται µια σύντοµη περιγραφή των όλων των λειτουργιών. 
 
Η βασικότερη εφαρµογή του SetEditPraxis είναι να φέρει σε µια τάξη τη λίστα καναλιών σας, και για να 
γίνει αυτό πρέπει να διαγράψετε κανάλια που δε χρησιµοποιούνται (π.χ. κωδικοποιηµένα κανάλια 
(pay-TV) για τα οποία δεν έχετε κάρτα), να ταξινοµήσετε τα κανάλια σε µια λογική σειρά, να 
αντιστοιχίσετε κάποια κανάλια σε λίστες αγαπηµένων, και να διορθώσετε λανθασµένες ρυθµίσεις 
καναλιών (π.χ. να αλλάξετε το όνοµα ενός καναλιού). 
 
 Καταρχήν θα διαγράψουµε ένα κανάλι. Πρώτα πρέπει να επιλέξουµε αυτό το κανάλι. Κάντε κλικ στη 
λίστα καναλιών. Ο δορυφόρος, ο αναµεταδότης και η λίστα αγαπηµένων (αν το κανάλι υπάρχει σε 
αυτήν τη λίστα) αυτού του καναλιού επιλέγονται µε γκρίζο. 
Μερικές φορές είναι χρήσιµο να αλλάξετε αυτό το χρώµα επιλογής (το ίδιο ισχύει και για άλλα 
χρώµατα επιλογής π.χ. για νέα κανάλια (κατά την εισαγωγή) και διπλά), γιατί π.χ. τα χρώµατα είναι 
φωτεινότερα σε έναν Laptop. Πώς λειτουργεί η αλλαγή χρωµάτων µπορείτε να δείτε στο κεφάλαιο 5.b. 
 
Έπειτα κάντε δεξί κλικ στη λίστα καναλιών ώστε να εµφανιστεί το µενού καναλιών: 
 

 
 
Στη συνέχεια κάντε κλικ στο "∆ιαγραφή" και το επιλεγµένο κανάλι διαγράφεται. 
∆ιαγράφοντας κάποιο κανάλι από τα αγαπηµένα, αυτό διαγράφεται µόνο από τη συγκεκριµένη λίστα, 
όχι από την κύρια λίστα. 
 
Σηµείωση: Προσοχή, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει λειτουργία αναίρεσης. 
 
Ακόµη µπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι, κάνοντας σ`αυτό κλικ και πατώντας το πλήκτρο Delete του 
πληκτρολογίου σας. 
 
Για να διαγράψετε περισσότερα κανάλια, κάντε κλικ π.χ. στο κανάλι 5, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 
shift και κάντε κλικ στο κανάλι 7. Τα κανάλια 5 έως 7 είναι πλέον επιλεγµένα. Μπορείτε να τα 
διαγράψετε όπως στην περιγραφή παραπάνω. 
 
Για να επιλέξετε κανάλια τα οποία βρίσκονται σε διάφορες θέσεις της λίστας (π.χ. τα κανάλια 5, 20 και 
39), κάντε κλικ πρώτα σε κάποιο από τα κανάλια, και κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο shift, κάντε 
κλικ και στα άλλα που θέλετε να διαγράψετε. 
 
Στη συνέχεια θέλουµε να µετακινήσουµε ένα κανάλι, π.χ. το ZDF στη θέση 2. 
 
Σηµείωση: Στο SetEditPraxis εµφανίζονται µόνο τα ψηφιακά ή µόνο τα αναλογικά κανάλια. Με τα 
κεφαλαία γράµµατα "A" και "D" στο πλαίσιο του πεδίου "Αρχείο" µπορείτε να αλλάξετε µεταξύ αυτών 
των δύο καταστάσεων. 
 



Σηµείωση: Μπορείτε να επιλέξετε την ένδειξη της ταξινόµησης των καναλιών µε διάφορα κριτήρια: µε 
την αρχική σειρά, µε αλφαβητική σειρά (κατά όνοµα), ανά συχνότητα ή ανά πόλωση. Για την 
µετακίνηση καναλιού είναι πιο εύκολο, τα κανάλια να είναι ταξινοµηµένα µε την αρχική σειρά, γιατί 
αλλιώς, αν τα κανάλια είναι ταξινοµηµένα π.χ. µε αλφαβητική σειρά και θέλετε να µετακινήσετε ένα 
κανάλι, αλλάζει µόνο ο αριθµός του καναλιού και όχι η σειρά στη λίστα σας (καθώς το όνοµά του 
παραµένει ίδιο). Για να εµφανιστεί η λίστα καναλιών κατά την αρχική σειρά, κάντε δεξί κλικ στη λίστα 
καναλιών και επιλέξτε από το µενού που εµφανίζεται "Ένδειξη ταξινοµηµένη ανά" και στη συνέχεια 
"αρχική σειρά". 
 

 
 
Μπορείτε να αλλάζετε τη σειρά ταξινόµησης, πατώντας τα πλήκτρα "O" (αρχική σειρά), "N" (ανά 
όνοµα), "F" (ανά συχνότητα) ή "P" (ανά πόλωση) που βρίσκονται πάνω από τη λίστα καναλιών. 
 
Πρώτα πρέπει να εξακριβώσουµε σε ποιά θέση βρίσκεται το κανάλι. Επιλέξτε από τη λίστα 
δορυφόρων εκείνο το δορυφόρο, στον οποίο θέλετε να αναζητήσετε το κανάλι. Στη συνέχεια κάντε κλικ 
οπουδήποτε στη λίστα; τώρα µπορείτε να αναζητήσετε το ZDF, πληκτρολογώντας το πρώτο γράµµα. 
Όλα τα κανάλια µε το αρχικό γράµµα "Z" είναι πλέον επιλεγµένα. Πληκτρολογήστε στη συνέχεια το 2ο 
γράµµα, τώρα έχουν επιλεχθεί όλα τα κανάλια, των οποίων τα ονόµατα αρχίζουν µε αυτά τα δύο 
γράµµατα, το ίδιο συµβαίνει και αν πληκτρολογήσετε τα τρία, τέσσερα, κ.τ.λ. πρώτα γράµµατα ή 
ακόµα και ολόκληρο το όνοµα. Αν περάσουν όµως τρία δευτερόλεπτα από την εισαγωγή του 
προηγούµενου γράµµατος, ξεκινά µια νέα αναζήτηση, δηλ. το γράµµα, το οποίο θα πληκτρολογηθεί 
στη συνέχεια, θα είναι το πρώτο της νέας αναζήτησης. 
 
Μπορείτε ακόµη να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία "Αναζήτηση καναλιών", για να ψάξετε κανάλια ανά 
όνοµα. Κάντε δεξί κλικ στη λίστα καναλιών και επιλέξτε τη λειτουργία "Αναζήτηση καναλιών". 
Εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο: 
 

 
 
 Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να ψάξετε σε όλους τους δορυφόρους ή µόνο στον επιλεγµένο 
δορυφόρο. Κάντε κλικ δίπλα στο "Όλοι δορυφόροι", για την αναζήτηση σε όλους τους δορυφόρους 
 
Αν εισάγετε "ZDF" στο πεδίο "Όνοµα", εµφανίζονται στο πάνω µέρος όλα τα κανάλια, των οποίων τα 
ονόµατα αρχίζουν µε "zdf", π.χ. το κανάλι ZDFtheaterkanal. 
Αν κάνετε κλικ στο "Tµήµα ονόµατος", εµφανίζονται όλα τα κανάλια, των οποίων το όνοµα περιέχει το 
κείµενο που πληκτρολογήσατε. Αν πληκτρολογήσετε π.χ. "Sport", εµφανίζεται και το κανάλι 
"Eurosport". 
 
Όλα τα κανάλια τα οποία βρέθηκαν, µπορούν να µετακινηθούν σε µια νέα θέση της λίστας µε το 
ποντίκι (Drag&Drop), ή µπορούν να καταχωρηθούν σε κάποιον άλλο δορυφόρο, αναµεταδότη ή στη 
λίστα αγαπηµένων. Τα κανάλια παραµένουν όµως στη λίστα αναζήτησης και κάνοντας κλικ σε αυτά, ο 
νέος δορυφόρος, ο νέος αναµεταδότης ή η λίστα αγαπηµένων αυτών των καναλιών επιλέγονται µε 
γκρίζο. 
 
Με τη λειτουργία της αναζήτησης µπορείτε επίσης να διαγράψετε κάποιο κανάλι. Επιλέξτε το ως προς 
διαγραφή κανάλι και κάντε κλικ στο "Del" του πληκτρολογίου σας. 
 
Έχει βρεθεί π.χ. το ZDF. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να µετακινήσετε αυτό το κανάλι στη θέση που 
επιθυµείτε. 



 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη µέθοδο Drag &Drop του ποντικιού: κάντε αριστερό κλικ στο κανάλι, 
κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο του ποντικιού, και µετακινήστε το κανάλι στη θέση που θέλετε. Το 
κανάλι τοποθετείται µία θέση πριν από αυτό το κανάλι, στο οποίο βρισκόταν ο δείκτης του ποντικιού τη 
στιγµή που αφήσατε το πλήκτρο. 
Για να µεταφέρετε ένα κανάλι στην τελευταία θέση, πρέπει να το τοποθετήσετε µετά από το τελευταίο 
κανάλι. 
 
Μπορείτε επίσης να µετακινήσετε κανάλια µε τα βέλη του πληκτρολογίου σας. Επιλέξτε το κανάλι, το 
οποίο θέλετε να µετακινήσετε, και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο "Shift". Πατώντας τώρα τα βέλη του 
πληκτρολογίου σας, µπορείτε πολύ εύκολα να µετακινήσετε το κανάλι προς τα πάνω, κάτω, δεξιά ή 
αριστερά. Έχοντας πατηµένο το "Shift" και πατώντας το πλήκτρο "Pos1" το κανάλι τοποθετείται στη 
θέση 1, πατώντας το "End" τοποθετείται στην τελευταία θέση. 
 
Mε τις µεθόδους που περιγράφηκαν παραπάνω, είναι δυνατή και η ταυτόχρονη µετακίνηση 
περισσότερων καναλιών. 
 
Ακόµη ένας τρόπος είναι η απ`ευθείας µετακίνηση του καναλιού σε µια θέση (π.χ. KABEL 1 στη θέση 
5). Επιλέξτε το κανάλι και κάντε στη συνέχεια δεξί κλικ στη λίστα καναλιών. Μετά κάντε κλικ στο 
"Μετακίνησε προς" και εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 
 

 
 
Στη συνέχεια εισάγετε τον αριθµό της θέσης, στην οποία θέλετε να τοποθετηθεί το κανάλι (στο 
παράδειγµά µας δηλαδή 5). 
Το προεπιλεγµένο κανάλι τοποθετείται µία θέση πριν το κανάλι, το οποίο βρισκόταν πριν σε αυτήν τη 
θέση. 
Αν το KABEL 1 βρισκόταν προηγουµένως π.χ. σε µια θέση µεγαλύτερη του 5, τότε τοποθετείται 
ακριβώς στη θέση 5. Αν βρισκόταν όµως π.χ. στη θέση 3, τότε τοποθετείται µία θέση πριν από το 
κανάλι που βρισκόταν στη θέση 5, δηλαδή στη θέση 4. Αυτό συµβαίνει καθώς µε τη µετακίνηση του 
καναλιού δηµιουργείται στην παλιά του θέση ένα κενό, µε αποτέλεσµα την αλλαγή µιας θέσεως όλων 
των καναλιών που ακολουθούν. 
 
Κυρίως στη µετακίνηση µέσω Drag &Drop δηµιουργείται το εξής πρόβληµα: όταν δεν εµφανίζονται όλα 
τα κανάλια στη λίστα, πρέπει να µετακινήσετε τη µπάρα της λίστας στην επιθυµητή θέση (scroll). 
Μετακινείτε π.χ. το κανάλι µε τον αριθµό 500 στη θέση 10. Πρέπει να κρατάτε πατηµένο το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού και ταυτόχρονα να κάνετε scroll στην άκρη της λίστας µέχρι να φτάσετε στο 
επιθυµητό σηµείο. 
 
Υπάρχουν όµως και άλλες λειτουργίες, οι οποίες διευκολύνουν τη µετακίνηση. Μπορείτε π.χ. να 
απενεργοποιήσετε µία από τις δύο λίστες (TV ή ράδιο), για να υπάρχει περισσότερος χώρος για την 
άλλη λίστα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ακόµα και τις λίστες δορυφόρων, αναµεταδοτών, τη λίστα 
αγαπηµένων και το παράθυρο αρχείων. Ανοίξτε το µενού καναλιών και επιλέξτε από την "Ένδειξη" τις 
λίστες, οι οποίες θέλετε να εµφανίζονται (TV, ράδιο, TV και ράδιο, "Μόνο κανάλια" ή "Όλες οι λίστες"). 
 

 
 
Αν κάνετε διπλό κλικ στο όνοµα της µιας από τις δύο λίστες, η άλλη λίστα απενεργοποιείται. 
 

 
 
Κάνοντας ξανά διπλό κλικ στο όνοµα της λίστας, εµφανίζονται πάλι και οι δύο λίστες. 
Αν πατήσετε στο "C" πάνω από τη λίστα καναλιών, απενεργοποιούνται οι λίστες των δορυφόρων, των 
αναµεταδοτών, η λίστα αγαπηµένων καθώς και το παράθυρο µε τις πληροφορίες των καναλιών. 
Κάνοντας κλικ στο "A", εµφανίζονται πάλι όλες οι λίστες. 



 
Μια ακόµη λειτουργία, η οποία διευκολύνει τη µετακίνηση µε Drag &Drop, είναι η λειτουργία 
διάσπασης των λιστών, κατά την οποία οι λίστες διασπώνται σε δύο µικρότερες. Ανοίγετε το µενού 
καναλιών, κάνοντας δεξί κλικ στη λίστα καναλιών, και επιλέγετε "∆ιάσπαση λίστας". 
 

 
 
Όλες οι λίστες καναλιών (εξαρτάται από το ποιές είναι ενεργές) εµφανίζονται δύο φορές. Πρόκειται για 
την ίδια λίστα, απλά µπορείτε έτσι να βλέπετε δύο διαφορετικά σηµεία της λίστας. Τυχόν αλλαγές στη 
µία λίστα µεταφέρονται αµέσως και στην άλλη. Μπορείτε επίσης να µεταφέρετε κάποιο κανάλι της µιας 
λίστας στην άλλη. Η αλλαγή αυτή θα είναι φυσικά ορατή και στις δύο λίστες. 
 
Αν µετακινείτε περισσότερα κανάλια, µην ξεχνάτε να αποθηκεύετε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
Κάντε κλικ πάνω αριστερά στο πλήκτρο "Αρχείο". Εµφανίζεται ένα µενού, στο οποίο µπορείτε να 
επιλέξετε "Αποθήκευση". Αν θέλετε όµως να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθµίσεις διατηρώντας σε ένα 
αρχείο τις παλιές, κάντε κλικ στο "Αποθήκευση ως", πληκτρολογώντας το όνοµα για το αρχείο των 
νέων ρυθµίσεων και κάνοντας κλικ στο "Αποθήκευση". 
 
Με τη λειτουργία "Ταξινόµηση" από το µενού καναλιών µπορείτε να ταξινοµήσετε τα κανάλια µε 
διάφορα κριτήρια. 
 

 
 
Σε αντίθεση µε τη λειτουργία "Ένδειξη ταξινοµηµένη ανά", δεν αλλάζει µόνο η σειρά των καναλιών, 
αλλά και οι αριθµοί των καναλιών. Μπορείτε π.χ. να ταξινοµήσετε τα κανάλια ανά δορυφόρους. Αυτό 
είναι προπάντων χρήσιµο, αν έχετε πιάτο, το οποίο περιστρέφεται αυτόµατα προς διάφορους 
δορυφόρους. Αν έχετε π.χ. οµαδοποιηµένα τα κανάλια ανά κατηγορία, θα έπρεπε το πιάτο να 
µετακινείται συνέχεια όταν κάνετε zapping. 
 
Για να ταξινοµήσετε κανάλια µε αλφαβητική σειρά, ανά συχνότητα ή πόλωση, πρέπει να επιλέξετε τα 
κανάλια τα οποία θέλετε να ταξινοµηθούν. 
 



  
3.c Η λίστα αγαπηµένων 
  
 
Οι δέκτες Praxis περιέχουν µια λίστα αγαπηµένων, στην οποία µπορείτε να καταχωρήσετε αγαπηµένα 
κανάλια. 
 
Για να προσθέσετε ένα ή περισσότερα κανάλια στη λίστα αγαπηµένων, σύρετε τα επιλεγµένα κανάλια 
στο όνοµα της λίστας. 
 

 
 
Για να διαγράψετε κάποιο κανάλι (ή περισσότερα) από τη λίστα αγαπηµένων, κάντε κλικ στη λίστα, 
επιλέξτε το κανάλι (ή περισσότερα) και στη συνέχεια "∆ιαγραφή" από το µενού της λίστας καναλιών ή 
πατήστε το "Del" του πληκτρολογίου σας. 
∆ιαγράφοντας κανάλια από τα αγαπηµένα, αυτά διαγράφοντι µόνο από τη συγκεκριµένη λίστα, όχι 
από την κύρια λίστα. 
 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία "Mαρκάρισε ως" από το µενού της λίστας καναλιών, για 
να εισάγετε ένα ή περισσότερα κανάλια στη λίστα αγαπηµένων, ή για να το αφαιρέσετε από αυτήν. 
 
Κανάλια τα οποία βρίσκονται στη λίστα αγαπηµένων, εµφανίζονται στη λίστα καναλιών σε 
σκουρόχρωµο φόντο. 
Τα χρώµατα µαρκαρίσµατος µπορείτε να τα αλλάξετε στις ρυθµίσεις, βλέπε κεφάλαιο 5. b.  
 
Στα αγαπηµένα η σειρά των καναλιών µπορεί να αλλάξει ανεξάρτητα από την κύρια λίστα. Αν λοιπόν 
αλλάξετε τη σειρά στη λίστα αγαπηµένων, η σειρά των καναλιών στην κύρια λίστα δεν αλλάζει. 
Οµοιώς αντίστροφα, αν αλλάξετε τη σειρά στην κύρια λίστα, η λίστα αγαπηµένων παραµένει ανέπαφη. 
 



  
3.d Παράµετροι καναλιών 
  
 
Μερικοί δέκτες έχουν επιπλέον έναν αναλογικό Τuner. Αν φορτώσετε ρυθµίσεις από αυτούς τους 
δέκτες στο SetEditPraxis, εµφανίζονται στο πλαίσιο του πεδίου "Αρχείο" τα κεφαλαία γράµµατα "A" και 
"D". Κάνοντας κλικ στο "A", εµφανίζονται στη λίστα καναλιών και στη λίστα αναµεταδοτών τα 
αναλογικά κανάλια και αναµεταδότες. Mε "D" µπορείτε να αλλάξετε πάλι σε ψηφιακά κανάλια και 
αναµεταδότες. 
 

 
 
Για να µετονοµάσετε ένα κανάλι (π.χ. το "Das Erste" σε "ARD") επιλέξτε το κανάλι και πατήστε στο 
µενού των καναλιών "Αλλαγή αρχείων", ή απλά κάντε διπλό κλικ στο κανάλι. Εµφανίζεται ακόλουθο 
παράθυρο: 
 

 (για ψηφιακά κανάλια) 
 

  (για αναλογικά κανάλια) 
 
 
Ψηφιακά κανάλια: 
 
Στο πεδίο "Όνοµα" µπορείτε να πληκτρολογήσετε το επιθυµητό όνοµα. 
 
Στα ακόλουθα πεδία µπορείτε να αλλάξετε διάφορα δεδοµένα αναµεταδοτών (συχνότητα, πόλωση, 
ρυθµό συµβόλων και FEC ), PIDs και το ID ενός καναλιού (βλέπε κεφάλαιο 3.g). 
 
Στο πεδίο "PIDs" µπορείτε να επιλέξετε την ένδειξη των PIDs σε δεκαδική ή δεκαεξαδική µορφή. 
 
Σε αυτό το µενού µπορείτε να µαρκάρετε ένα κανάλι ως "κλειδωµένο" ή ως "κωδικοποιηµένο" ή να 
αφαιρέσετε το µαρκάρισµα. 
Αν επιλέξετε ένα κανάλι ως κλειδωµένο, αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό (pin) για να 
µπορείτε να δείτε αυτό το κανάλι (κλείδωµα ασφαλείας). Αυτά τα κανάλια εµφανίζονται στη λίστα 
καναλιών µε ένα σύµβολο κλειδιού. Κωδικοποιηµένα κανάλια εµφανίζονται µε το παρακάτω σύµβολο: 

 



 
Σηµείωση: Η αφαίρεση του συµβόλου "κωδικοποιηµένο", δε σηµαίνει ότι το κανάλι δεν είναι πλέον 
κωδικοποιηµένο! Αφαιρείται µόνο το µαρκάρισµα. 
 
 
Aναλογικά κανάλια: 
 
Και εδώ µπορείτε στο πεδίο "Όνοµα" να αλλάξετε το όνοµα του καναλιού. 
 
Στα ακόλουθα πεδία εισάγετε τιµές για τη συχνότητα, την πόλωση, συχνότητες ήχου, φωτεινότητα 
εικόνας, εξισορρόπηση ήχου, κ.τ.λ.. 
 
Μπορείτε να µαρκαρίσετε ένα αναλογικό κανάλι ως "κλειδωµένο", ως "κανάλι της ζώνης C", ως 
"κανάλι Stereo ", ή να αφαιρέσετε το µαρκάρισµα. 
 
Στο κεφάλαιο 3.g αυτές οι παράµετροι εξηγούνται λεπτοµερώς 
 
 
Mε τη λειτουργία "Μαρκάρισε ως" από το µενού της λίστας καναλιών µπορείτε να αλλάξετε 
ταυτόχρονα τις εξής ιδιότητες ακόµα και για περισσότερα από ένα επιλεγµένα κανάλια: 
 -Μαρκάρισµα των καναλιών ως "(µη) κλειδωµένα" ή ως "(µη) κωδικοποιηµένα". 
-Καταχώρηση των καναλιών στα αγαπηµένα ή αφαίρεσή τους από αυτά. 
 

 
 
Πολλά κανάλια εµφανίζονται µόνο µε κεφαλαία γράµµατα. Για να το αλλάξετε αυτό, δε χρειάζεται να 
µετονοµάσετε κάθε κανάλι ξεχωριστά. Επιλέξτε απλώς όλα τα κανάλια, στα οποία παρουσιάζεται αυτό 
το πρόβληµα και κάντε κλικ στο "DISNEY CHANNEL -> Disney Channel" του µενού καναλιών. 
 
Το πρώτο γράµµα κάθε λέξης παραµένει ως έχει, ενώ αν υπάρχουν ανάµεικτα κεφαλαία και µικρά 
γράµµατα, ολόκληρο το όνοµα παραµένει ως έχει (π.χ.: EinsMuXx). Λέξεις οι οποίες αποτελούνται 
από λιγότερα από 4 γράµµατα, επίσης παραµένουν ίδια, έτσι ώστε ονόµατα καναλιών όπως CNN να 
µην αλλάζουν µε αυτήν τη λειτουργία. 
Υπάρχει µια λίστα µε εξαιρέσεις, τις οποίες µπορείτε να αλλάξετε στο αρχείο SetEdit.ini. Υπάρχουν 10 
λέξεις, οι οποίες δε µπορούν να υποστούν µετατροπή, αν και είναι µακρύτερες από 3 γράµµατα (π.χ. 
ESPN, CNBC) και µια λίστα 10 λέξεων οι οποίες µπορούν να µετατραπούν, αν και αποτελούνται από 
λιγότερα από 4 γράµµατα (π.χ. "CO" για να µετατρέψετε το KRIMI &CO σε Krimi &Co ). 
 
Αυτή η λειτουργία είναι για διάφορους λόγους ενδιαφέρουσα: Πρώτον, ανάµεικτα ονόµατα είναι πιο 
ευανάγνωστα και δεύτερον, µικρά γράµµατα απαιτούν λιγότερο χώρο από τα κεφαλαία, δηλαδή η 
ένδειξη των ονοµάτων γίνεται χωρίς προβλήµατα στη λίστα καναλιών του δέκτη. Οι στήλες της λίστας 
καναλιών του δέκτη έχουν συγκεκριµένο πλάτος και ονόµατα καναλιών, τα οποία είναι µακρύτερα, δεν 
εµφανίζονται ολόκληρα. 
 



  
3.e Εγγραφή στον δέκτη 
  
 
Αν έχετε δηµιουργήσει τις επιθυµητές ρυθµίσεις, πρέπει να τις γράψετε στον δέκτη, για να µπορείτε να 
τις χρησιµοποιήσετε. Κάντε κλικ στο "Αρχείο" και επιλέξτε από το εµφανιζόµενο µενού "εγγραφή στον 
δέκτη". 
Εµφανίζεται ακόλουθο µήνυµα: 
 

 
 
Απενεργοποιείστε τον δέκτη σας, µετά κάντε κλικ στο OK αυτού του µηνύµατος και ενεργοποιείστε τον 
δέκτη και πάλι. 
 
Τα δεδοµένα µεταφέρονται στο δέκτη. 
 
Οι δέκτες Praxis δέχονται ρυθµίσεις µόνο από δέκτες ίδιου τύπου. Αν θέλετε να φορτώσετε ξένες 
ρυθµίσεις στον δέκτη σας, πρέπει πρώτα να αντικαταστήσετε σε αυτές τις ρυθµίσεις δορυφόρων µε τις 
δικές σας (βλέπε κεφάλαιο3.i). 
 
  
3.f Eκτύπωση και εξαγωγή ρυθµίσεων 
  
 
Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε τις ρυθµίσεις σας. Κάντε κλικ στο "Αρχείο" και επιλέξτε από το µενού 
"Εκτύπωση". Εµφανίζεται το παρακάτω µενού: 
 

 
 
Κατ`αρχήν µπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε να εκτυπωθούν τα κανάλια ταξινοµηµένα ανά αριθµό 
καναλιού ή ανά αναµεταδότες. 
 
Αν θέλετε να εκτυπώσετε τη λίστα ανά αριθµό καναλιού, µπορείτε να τα εκτυπώσετε όλα ή µόνο τα 
επιλεγµένα. 
 
Μπορείτε να επιλέξετε και διάφορες παραµέτρους των καναλιών, οι οποίες θέλετε να περιέχονται στην 
εκτύπωση, όπως π.χ. η συχνότητα του καναλιού, ο δορυφόρος στον οποίο ανήκει, ποιά PIDs έχει, αν 
είναι κωδικοποιηµένο, αν περιέχεται στα αγαπηµένα κ.τ.λ. 
 
Στο τέλος επιλέγετε το µέγεθος της γραφής της εκτύπωσης και κάνετε κλικ στο "Εκτύπωση". 
Εµφανίζεται ένας διάλογος εκτύπωσης, η εµφάνιση του οποίου εξαρτάται από τον εκτυπωτή, τον 
οποίο έχετε εγκαταστήσει. 
 
Κατά την εξαγωγή µπορείτε να αποθηκεύσετε τη λίστα καναλιών ως αρχείο ASCII, για να είναι δυνατό 
το άνοιγµα του αρχείου π.χ. στο Word από όπου µπορείτε και να το εκτυπώσετε. Οι διάφορες 
παράµετροι χωρίζονται µέσω κενών τα οποία δηµιουργούνται µε το πλήκτρο Tab (0x09). 
 
Κατά τα άλλα η εξαγωγή λειτουργεί ακριβώς όπως η εκτύπωση. Επιλέγετε από το µενού "Εξαγωγή", 
και στη συνέχεια, τις παράµετρους οι οποίες θέλετε να περιέχονται και κάνετε κλικ στο "Eξαγωγή". 



 
Στη συνέχεια εµφανίζεται ένα παράθυρο, στο οποίο πρέπει να εισάγετε το όνοµα του αρχείου και την 
τοποθεσία αποθήκευσης. 
 



  
3.g Λειτουργίες αναµεταδοτών και εισαγωγή νέων καναλιών 
  
 
Στο κεφάλαιο 5.e µπορείτε να βρείτε µια σύνοψη των λειτουργιών αναµεταδοτών. 
 
Ίσως αναρωτηθήκατε γιατί κατά το φόρτωµα αρχείων από το δέκτη, εµφανίζονται ονόµατα καναλιών 
µε περίεργο όνοµα, ενώ άλλα κανάλια όπως π.χ. τα Premiere -Direkt και κανάλια ποδοσφαίρου ή 
Formula 1 λείπουν. 
 
Σταθµοί, οι οποίοι µοιράζονται το ίδιο κανάλι όπως π.χ. το παιδικό κανάλι ΚΙΚΑ και το Arte, µπορούν 
να βρεθούν µέσω της αναζήτησης, µόνο αν εκείνη τη στιγµή µεταδίδονται. Τα κανάλια Premiere -
Direkt και κανάλια ποδοσφαίρου και Formula 1 µπορούν να βρεθούν, αλλά δεν εµφανίζονται µε το 
σωστό όνοµα. 
 
Στη συνέχεια εξηγείται, πώς µπορείτε να διορθώσετε τις παράµετρους αναµεταδοτών ή να εισάγετε 
νέους αναµεταδότες (και κανάλια). 
 
Στο Internet υπάρχουν σελίδες όπως η www.lyngsat.com, στις οποίες µπορείτε να δείτε πληροφορίες 
για κάθε κανάλι. Στη συνέχεια εξηγείται, πώς µπορείτε να εισάγετε στη λίστα σας κανάλια και 
αναµεταδότες, τα οποία έχετε βρει σε αυτές τις σελίδες. 
 
Για παράδειγµα, έστω ότι βρίσκετε στο www.lyngsat.com σε κάποιο δορυφόρο x έναν νέο 
αναµεταδότη, τον οποίο ο δέκτης σας δε µπορεί να βρει, επειδή π.χ. εκείνη τη στιγµή δε µεταδίδει 
(Feed) ή επειδή η κεραία σας δεν είναι στραµµένη εκείνη τη στιγµή προς το δορυφόρο. Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται ένα παράδειγµα για ένα νέο ψηφιακό και για ένα νέο αναλογικό αναµεταδότη: 
 
Σηµείωση: Μπορείτε να εισαγετε ψηφιακά κανάλια, µόνο αν έχετε επιλέξει "digital"; για αναλογικά 
κανάλια πρέπει να επιλέξετε "analog". Με τα κεφαλαία γράµµατα "A" και "D" στο πλαίσιο του πεδίου 
"Αρχείο" µπορείτε να κάνετε την κατάλληλη επιλογή 
 
 
Ψηφιακός αναµεταδότης: 
 

 
 
Εδώ βλέπουµε πως ο αναµεταδότης 12656 Η (οριζόντια πόλωση) είναι νέος µε έναν κωδικοποιηµένο 
σταθµό TV (Anem, σε πορτοκαλί φόντο σηµαίνει κωδικοποιηµένο) και δύο κανάλια ράδιο (B2-92 µε 
διαφορετικά audiopids, µη κωδικοποιηµένα). 
 
Έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε τον νέο αναµεταδότη και να εισάγετε σε αυτόν τα νέα κανάλια. 
Επίσης µπορείτε να εισάγετε απ`ευθείας τα κανάλια µε τα στοιχεία του αναµεταδότη στο δορυφόρο. 
Κάθε µέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήµατα, γι`αυτό παρακάτω περιγράφονται και οι δύο. 
 
Για να δηµιουργήσετε ένα νέο αναµεταδότη στη λίστα σας, επιλέξτε κατ`αρχήν τον δορυφόρο, στον 
οποίο ανήκει αυτός ο αναµεταδότης. Έπειτα κάντε δεξί κλικ στη λίστα αναµεταδοτών καιεπι λέξτε από 
το µενού που εµφανίζεται τη λειτουργία "Nέο" -> "Αναµεταδότης". Eµφανίζεται ακόλουθο παράθυρο: 
 

 
 
Για το παράδειγµά µας πρέπει να εισάγετε στη συχνότητα 12656 και στην πόλωση HOR για οριζόντια. 
Ο ρυθµός συµβόλων έχει στο παράδειγµα την τιµή 2963. Το FEC είναι σε αυτό το παράδειγµα 3/4. 
 



Οι πράσινοι αριθµοί στο Lyngsat συµβολίζουν το NETwork ID και το TS ID (στο παράδειγµα: NET ID = 
0 και TS ID = 176). Οι δέκτες Praxis όµως δε χρησιµοποιούν αυτά τα ID. 
 
Όταν πατήσετε "OK", ο νέος αναµεταδότης εµφανίζεται στο τέλος της λίστας αναµεταδοτών. 
 
Πλέον µπορείτε να εισάγετε το κανάλι TV και τα δύο κανάλια ράδιο σε αυτόν τον αναµεταδότη. 
 
Κάνετε κλικ στον αναµεταδότη και στη συνέχεια δεξί κλικ στην προς το παρόν άδεια λίστα καναλιών 
TV. Επιλέξτε έπειτα "Nέο" και παρουσιάζεται το παρακάτω παράθυρο: 
 

 
 
Ή µπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στη λίστα αναµεταδοτών (ο αναµεταδότης, στον οποίο θέλετε να 
εισάγετε το κανάλι, πρέπει να είναι προεπιλεγµένος) και πατώντας στο "Nέο" επιλέγετε "κανάλι TV σε 
αυτόν τον αναµεταδότη" ή "κανάλι ράδιο σε αυτόν τον αναµεταδότη". 
Εµφανίζεται το ίδιο παράθυρο. 
 
Σε αυτό το παράθυρο υπάρχουν ήδη τα σωστά στοιχεία του αναµεταδότη. 
 
Αν θέλετε να εισάγετε απ`ευθείας το κανάλι, επιλέξτε το δορυφόρο, στον οποίο ανήκει το κανάλι, κάντε 
δεξί κλικ στη λίστα καναλιών και επιλέξτε "Nέο". 
Εµφανίζεται πάλι το ίδιο παράθυρο, αλλά αυτήν τη φορά πρέπει να εισάγετε τις σωστές τιµές στα 
πεδία "Συχνότητα", "Πόλωση", "Ρυθµός συµβόλων" και "FEC". 
 
Στη συνέχεια εισάγετε το όνοµα του καναλιού (στο παράδειγµα "Anem"). 
 
Έπειτα πρέπει στα επόµενα πεδία να συµπληρώσετε τα PIDs και το Channel ID. 
 
Το κανάλι TV "Anem" έχει π.χ. (βλέπε λίστα πάνω) Video PID 4194 και Audio PID 4195. Το Channel 
ID (ή Service ID) είναι 1. Το PCR PID είναι κατά κανόνα ίδιο µε το Video PID και πρέπει επίσης να 
συµπληρωθεί. 
 
Για τα κανάλια ράδιο δεν χρειάζεται φυσικά να συµπληρωθεί το πεδίο Video PID. Συνήθως εισάγεται 
για τα κανάλια ράδιο το VPID 1FFF (δεκαεξαδικά) ή 8191 (δεκαδικά) για "µη χρησιµοποιούµενο". 
 
µέσω του Text-PID µεταφέρονται οι πληροφορίες για το Videotext. 
 
Αν δε µπορείτε να βρείτε αυτό το PID, µπορείτε να εισάγετε την τιµή 1FFF (δεκαεξαδικά) ή 
8191(δεκαδικά), και αυτό σηµαίνει "δε χρησιµοποιείται". Στα "κανονικά" κανάλια αυτό το PID δε 
χρησιµοποιείται ούτως ή άλλως. 
 
Όταν έχετε συµπληρώσει όλα τα πεδία, κάντε κλικ στο OK και το νέο κανάλι εµφανίζεται στο τέλος της 
λίστας καναλιών. 
 
 
Αναλογικός αναµεταδότης: 
 

 
 
Εδώ δηµιουργήθηκε ο αναµεταδότης 11553 οριζόντια µε ένα αναλογικό κανάλι TV (Tele 5, άσπρο 
φόντο σηµαίνει αναλογικό, µη κωδικοποιηµένο). 
Για να δηµιουργήσετε το νέο κανάλι, κάντε δεξί κλικ στη λίστα καναλιών και επιλέξτε από το µενού 
"Νέο αναλογικό": 
 



 
 
Στο πεδίο "Όνοµα" εισάγετε το όνοµα του νέου καναλιού. 
 
Στο παράδειγµα πρέπει να ρυθµίσετε τη συχνότητα στα 11553 και την πόλωση σε οριζόντια. 
 
Αυτό το κανάλι έχει δύο συχνότητες ήχου 7.02 και 7.20 δηλαδή εκπέµπει σε stereo. Γι`αυτό 
ενεργοποιήστε κάτω το "Stereo" και εισάγετε αυτές τις δύο τιµές συχνοτήτων στα "Audio left" και 
"Audio right". Οι συχνότητες 7.02 και 7.20 χρησιµοποιούνται πολύ συχνά στην Ευρώπη και γι`αυτό 
είναι προεπιλεγµένες. 
 
Στο "Video level" µπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα εικόνας. 
 
Mε "LT" µπορείτε να επιλέξετε "Low Threshhold extension", αν το σήµα είναι πολύ ασθενές. 
 
Στο πεδίο "deemp." επιλέξτε την εξισορρόπηση ήχου. Υπάρχουν οι τιµές 50 µs, J17, 75 µs (και σε 
συνάρτηση µε Panda Wegener). 50 µs είναι η πιο συνηθισµένη στην Ευρώπη. 
 
 Στο "Audio bandw." εισάγετε το εύρος ζώνης ήχου. Υπάρχουν οι τιµές 130, 150, 230, 280, 380, 500 
και 600 kHz. Στη κεντρική Ευρώπη τα 130 kHz είναι η πιο συνηθισµένη τιµή. 
 
Mε "Decoder" µπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αναλογικό αποκωδικοποιητή, αν χρειαστεί 
 
Επίσης µπορείτε να µαρκαρίσετε το κανάλι ως "κλειδωµένο", ως "κανάλι της ζώνης C" ή ως "κανάλι 
Stereo ". 
 
Κάντε κλικ στο OK, για να εισάγετε το νέο κανάλι. Το κανάλι τοποθετείται στο τέλος της λίστας 
καναλιών. 
 
 
 Σηµείωση: Μόνο αν κάποιος δορυφόρος είναι ενεργός µπορείτε να δείτε µε το δέκτη σας τα κανάλια 
του (βλέπε κεφάλαιο5.d). 
 
Προσοχή: σε κάποιες λίστες τα PIDs εµφανίζονται σε δεκαδική µορφή και σε άλλες σε δεκαεξαδική 
(βλέπε κεφάλαιο 8). Λάβετέ το υπόψη στην εισαγωγή νέων καναλιών. Μπορείτε να επιλέξετε στις 
ρυθµίσεις αν θέλετε τα PIDs να εµφανίζονται και να εισάγονται στα πεδία σε δεκαδική (decimal) ή σε 
δεκαεξαδική (hexadecimal) µορφή. 
 



 
 
Αν επιλέξετε στις ρυθµίσεις "Πάντα ανοικτό", τότε το SetEditPraxis παραµένει πάντα ανοικτό στην 
οθόνη σας. Αυτό διευκολύνει την επεξεργασία λιστών από το Internet. 
 
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη µορφή ένδειξης των PIDs, αν κάνετε κλικ στο πάνω µέρος του 
παραθύρου "Πληροφορίες" στο "H" για δεκαεξαδική ή στο "D" για δεκαεξαδική. 
 
Για να µπορείτε να συγκρίνετε τη λίστα σας µε λίστες από το Internet, οι οποίες είναι κατά κανόνα 
ταξινοµηµένες ανά συχνότητα, υπάρχει η δυνατότητα να ταξινοµήσετε τους αναµεταδότες της λίστας 
σας επίσης ανά συχνότητα, κάνοντας δεξί κλικ στη λίστα αναµεταδοτών και επιλέγοντας από το µενού 
"Ένδειξη ταξινοµηµένη ανά" και στη συνέχεια "Συχνότητα". 
Αντίστοιχα µπορείτε να ταξινοµήσετε την ένδειξη των αναµεταδοτών και ανά πόλωση. 
 Μπορείτε να αλλάξετε την ένδειξη των αναµεταδοτών µε τη βοήθεια των κεφαλαίων γραµµάτων "O" 
(αρχική σειρά), "F" (ταξινοµηµένη ανά συχνότητα) ή "P" (ταξινοµηµένη ανά πόλωση). 
 
Όταν θέλετε να εισάγετε κανάλια, τα οποία έχουν τις περισσότερες παράµετρους ίδιες µε κανάλια τα 
οποία βρίσκονται ήδη στη λίστα σας, είναι πιο εύκολο να αντιγράψετε ένα κανάλι (µε τη λειτουργία 
αντιγραφής και επικόλλησης του µενού της λίστας καναλιών), και στη συνέχεια να αλλάξετε µόνο 
εκείνες τις παραµέτρους του επικολληµένου καναλιού, οι οποίες διαφέρουν από το κανάλι το οποίο 
θέλετε να εισάγετε. 
 
Κάποια κανάλια του Premiere είναι χρήσιµο να τα έχετε δύο φορές στη λίστα σας (ειδικά κάποια 
αθλητικά κανάλια), καθώς ορισµένες φορές µεταδίδονται διαφορετικά προγράµµατα (π.χ. Champions 
League, Formula 1, παγκόσµιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ...). Το Sport1 είναι για παράδειγµα ίδιο µε ένα 
κανάλι Formula 1 και ένα κανάλι Superdom. Αν θέλετε όµως κατά τη διάρκεια ενός αγώνα Formula 1 
να κάνετε zapping στα κανάλια που µεταδίδουν Formula 1, είναι πιο εύκολο να έχετε αυτά τα κανάλια 
οµαδοποιηµένα, ώστε να µη χρειάζεται να κάνετε zapping και σε άλλα κανάλια. Το ίδιο ισχύει φυσικά 
και για το Champions League ή για οποιοδήποτε άλλο γεγονός. 
 
Για να δηµιουργήσετε ένα αντίγραφο καναλιού, κάντε κλικ στο κανάλι του οποίου θέλετε ένα 
αντίγραφο, Στη συνέχεια ανοίξτε το µενού των καναλιών και επιλέξτε "Αντιγραφή". Μετά κάντε κλικ στη 
λίστα καναλιών, στη θέση που θέλετε να επικολληθεί το αντίγραφο, ανοίξτε πάλι το µενού καναλιών 
και πατήστε στο "Eπικόλληση". Και τα δύο κανάλια είναι πλέον επιλεγµένα µε κόκκινο. Για να µη 
χρειάζεται να ανοίγετε συνέχεια το µενού καναλιών χρησιµοποιήστε το συνδυασµό πλήκτρων Ctrl και 
C για "Αντιγραφή" ή Ctrl και V για "Επικόλληση". 
 
Υπάρχουν δύο τρόποι για να βρείτε αντίγραφα ενός καναλιού: 
 
Αν ο δείκτης του ποντικιού βρίσκεται σε ένα κανάλι επιλεγµένο µε κόκκινο, εµφανίζεται ο αριθµός της 
θέσης, στην οποία βρίσκεται αντίγραφο αυτού του καναλιού.  
Για να βρείτε αυτό το αντίγραφο, κάντε κλικ στη λίστα καναλιών και πληκτρολογήστε τον αριθµό του 
καναλιού: 1 για το κανάλι 1, 1 και 4 για το κανάλι 14, κ.τ.λ. Και εδώ (όπως στην αναζήτηση µε όνοµα 
καναλιού) ξεκινά νέα αναζήτηση µε την πάροδο 3 δευτερολέπτων. 
 
Έχετε και τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία "Αναζήτηση διπλών καναλιών". Κάντε δεξί 
κλικ στη λίστα καναλιών και επιλέξτε από το µενού "Αναζήτηση διπλών καναλιών". Εµφανίζεται 



ακόλουθο µενού: 
 

 
 
Εµφανίζονται όλα τα διπλά κανάλια. Αντίγραφα του ίδιου καναλιού παρουσιάζονται µε το ίδιο χρώµα. 
Αυτή η λειτουργία δεν λαβαίνει υπόψη διαφορετικούς τύπους καναλιών, δηλ. κανάλια TV και ράδιο 
εµφανίζονται ανάµεικτα σε αυτήν τη λίστα. Κατά την αναζήτηση λαµβάνονται υπόψη το Channel ID και 
τα δεδοµένα των αναµεταδοτών, αλλά όχι το όνοµα. Αν ενεργοποιήσετε το πεδίο "PIDs" του 
παραθύρου, λαµβάνονται υπόψη και τα Video, Audio και PCR PID στην αναζήτηση. 
 
Κατά τα άλλα σε αυτό το παράθυρο εµφανίζονται οι ίδιες λειτουργίες όπως και στην αναζήτηση 
καναλιών, δηλαδή µπορείτε από αυτήν τη λίστα να διαγράψετε, να µετακινήσετε και να επιλέξετε, αν 
θέλετε η αναζήτηση να γίνει σε όλους τους δορυφόρους ή µόνο στον προεπιλεγµένο. 
 



  
3.h Εισαγωγή καναλιών 
  
 
Υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε έτοιµες ρυθµίσεις από το Internet, και να τις χρησιµοποιήσετε 
ολόκληρες ή ένα µέρος από αυτές. Μπορείτε να βρείτε ρυθµίσεις π.χ. στις παρακάτω σελίδες: 
 
Οι πιο ανανεωµένες ρυθµίσεις για το DVB2000 (Nokia 9500/960x) υπάρχουν στη σελίδα: 
www.dxandy.de. Από αυτές τις ρυθµίσεις µπορείτε να εισάγετε κανάλια στις δικές σας ρυθµίσεις 
(κανάλια µε ιδιαιτερότητες ανανεώνονται εδώ συχνά). 
 
Στο www.lyngsat.com/nokia/index.shtml ή στο SatcoDX (το συγκεκριµένο link υπάρχει στη σελίδα µου) 
µπορείτε να βρείτε επίσης έτοιµες λίστες καναλιών. 
 
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να χρησιµοποιήσετε τέτοιες ρυθµίσεις. Σε αυτό το κεφάλαιο 
περιγράφεται πώς µπορείτε να εισάγετε στο αρχείο ρυθµίσεών σας κανάλια από άλλα αρχεία 
ρυθµίσεων. 
 
 
Η λειτουργία εισαγωγής 
 
Μπορείτε να εισάγετε κανάλια από όλες τις µορφές ρυθµίσεων (settings format), οι οποίες 
υποστηρίζονται από το SetEdit στις δικές σας ρυθµίσεις SetEditPraxis. Στη βασική έκδοση 
υποστηρίζονται εκτός από ρυθµίσεις SetEditPraxis, ρυθµίσεις DVB2000, Lyngsat DAT Charts και 
SatcoDX SDX. 
 
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την υποστήριξη και για άλλες µορφές, αντιγράφοντας τα κατάλληλα 
modules (SetEditXXX.dll) στο φάκελο του SetEdit. (βλέπε. κεφάλαιο 2.) 
 
Κάντε κλικ στο "Αρχείο" και επιλέξτε στη συνέχεια στο "Nέο" τη µορφή της λίστας, από την οποία 
θέλετε να κάνετε την εισαγωγή. 
 

 
 
Στη συνέχεια ανοίγει ένα δεύτερο παράθυρο του δέκτη µε τη λίστα καναλιών. Με τον ίδιο τρόπο 
µπορείτε να ανοίξετε και περισσότερες λίστες. Όλες οι λίστες αντιµετωπίζονται ως ίδιες. Κάθε µορφή 
αρχείων (Praxis, DVB2000, SatcoDX, Lyngsat ή και άλλες µορφές) έχει και διαφορετικό εικονίδιο στο 
πάνω µέρος του παραθύρου. 
Στα αρχεία SatcoDX και Lyngsat πρόκειται µόνο για λίστες από το Internet, οπότε οι λειτουργίες 
"∆ιάβασε από δέκτη" και "Γράψε στο δέκτη" δεν υπάρχουν. 
 
Μπορείτε πολύ απλά να µεταφέρετε κανάλια από κάποιο παράθυρο σε ένα άλλο µε το ποντίκι ή µε τη 
λειτουργία "Αντιγραφή" και "Eπικόλληση". 
 
Σηµείωση:Μερικοί µε το SetEditPraxis συµβατοί δέκτες διαθέτουν επιπλέον έναν αναλογικό Tuner. Αν 
κάποιος δέκτης δεν αναγνωρίζει αναλογικά κανάλια, δε µπορείτε φυσικά να εισάγετε αναλογικά. 
Αν θέλετε να εισάγετε αναλογικά κανάλια (π.χ. από λίστες Satco), επιλέξτε στον SetEditPraxis 
"analog", κάνοντας κλικ στο πλαίσιο του πεδίου "Αρχείο" στο "A" (για αλλαγή πάλι σε ψηφιακά πρέπει 
να επιλέξετε "digital"). 
Στις ρυθµίσεις για τις λίστες καναλιών SatcoDX µπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε να εµφανίζονται µόνο 
τα τα ψηφιακά, µόνο τα αναλογικά, ή όλα τα κανάλια. 
 
Οι διάφορες µορφές ρυθµίσεων έχουν και διαφορετικές παραµέτρους καναλιών. Αν κάποια 
παράµετρος της λίστας σας δεν υπάρχει στη λίστα από την οποία θέλετε να εισάγετε (π.χ. η µορφή 
SatcoDX δεν αναγνωρίζει PIDs κειµένου), τότε σε αυτή την παράµετρο τοποθετείται κάποια βασική 
τιµή. 
 



Εκτός από τη µεταφορά καναλιών από ένα παράθυρο σε κάποιο άλλο µπορείτε να µεταφέρετε και 
οµάδες καναλιών (π.χ. κάποιον αναµεταδότη µε τα κανάλια τα οποία περιέχει). 
 
Πηγή: 
 
Λίστα καναλιών: µεταφέρονται τα επιλεγµένα κανάλια. 
 
Όλες οι άλλες λίστες (δορυφόροι, παροχείς, ετικέτες, αναµεταδότες, αγαπηµένα, κ.τ.λ.): µεταφέρονται 
όλα τα κανάλια της προεπιλεγµένης λίστας. 
 
Παράθυρο αναζήτησης (π.χ. αναζήτηση καναλιών, αναζήτηση διπλών): Το επιλεγµένο κανάλι 
µεταφέρεται. 
 
Στόχος: 
 
Λίστα καναλιών: Τα επιλεγµένα κανάλια της άλλης λίστας εισάγονται στη θέση, στην οποία βρίσκεται ο 
δείκτης του ποντικιού, τη στιγµή που γίνεται η εισαγωγή. Ορισµένες φορές είναι δυνατή η εισαγωγή 
µόνο όταν η νέα θέση των καναλιών είναι γνωστή (π.χ. ο δορυφόρος στον οποίο ανήκουν). Αν κάνετε 
εισαγωγή καναλιών στο SetEditPraxis και είναι επιλεγµένος κάποιος δορυφόρος, τα εισαγώµενα 
κανάλια αντιστοιχίζονται σε αυτόν το δορυφόρο. Αν δεν είναι κανένας δορυφόρος επιλεγµένος, τα 
κανάλια αντιστοιχίζονται αυτόµατα στο δορυφόρο, στον οποίο βρισκόταν ο δείκτης του ποντικιού κατά 
τη στιγµή της εισαγωγής. 
 
Αναµεταδότης: Ένας αναµεταδότης αντιστοιχίζεται πάντα ακριβώς σε έναν δορυφόρο. Αν εισάγετε 
κανάλια µιας λίστας σε αναµεταδότη, αυτόµατα αυτά τα κανάλια ανήκουν στον δορυφόρο του 
αναµεταδότη και αποκτούν τα δεδοµένα αυτού του δορυφόρου. 
Αν µεταφέρετε µε το ποντίκι κάποιον αναµεταδότη από µια λίστα σε µια άλλη, τότε µεταφέρονται 
αυτόµατα και όλα τα κανάλια τα οποία αυτός περιείχε. 
 
 Σηµείωση: Αν εισάγετε κάποιον αναµεταδότη από άλλο παράθυρο, αυτός αντιστοιχίζεται στον 
δορυφόρο, ο οποίος είναι εκείνη τη στιγµή επιλεγµένος. 
 
Αν µεταφέρετε έναν δορυφόρο σε µια λίστα αναµεταδοτών ενός άλλου παραθύρου, όλα τα κανάλια τα 
οποία ανήκουν σε αυτόν το δορυφόρο αντιστοιχίζονται στον αναµεταδότη, στον οποίο "αφήσατε" µε το 
ποντίκι τον δορυφόρο. Το ίδιο ισχύει και κατά τη µεταφορά λίστας αγαπηµένων, παροχέα, ετικέτα, 
κ.τ.λ. στη λίστα αναµεταδοτών κάποιου άλλου παραθύρου. 
 
Προσοχή: Είναι πολύ πιθανό να µη µπορείτε να δείτε κάποιο κανάλι το οποίο πλέον έχει διαφορετικά 
δεδοµένα αναµεταδότη. 
 
∆ορυφόροι: Τα κανάλια τα οποία έχουν επιλεχθεί στην άλλη λίστα αντιστοιχίζονται σε αυτόν το 
δορυφόρο και δηµιουργούνται οι αναγκαίοι αναµεταδότες. 
 
Λίστα αγαπηµένων: Η απ`ευθείας εισαγωγή στη λίστα αγαπηµένων δεν είναι δυνατή. 
 
Γενικά ισχύει: αν υπάρχει η δυνατότητα αντιστοίχησης, µπορείτε να αντιγράψετε κανάλια από κάθε 
λίστα σε κάθε άλλη. Μπορείτε για παράδειγµα να µεταφέρετε κανάλια από τη λίστα "Αναζήτηση 
καναλιών" ενός αρχείου SatcoDX σε ένα δορυφόρο κάποιας λίστας του Praxis. 
 
Στο µενού της λίστας καναλιών υπάρχουν δύο λειτουργίες, οι οποίες σας βοηθούν κατά τη σύγκριση 
διαφορετικών λιστών καναλιών. Αυτές οι λειτουργίες εµφανίζονται στο µενού της λίστας καναλιών, 
µόνο αν είναι ανοικτά τουλάχιστον δύο παράθυρα ρυθµίσεων. 
 
Με τη λειτουργία "Μαρκάρισε νέα κανάλια στο" µπορείτε να επιλέξετε κανάλια σε µια άλλη λίστα (ο 
αριθµός του καναλιού εµφανίζεται µε πράσινο), τα οποία δεν υπάρχουν στη λίστα στην οποία 
βρίσκεστε αυτήν τη στιγµή. 
 

 
 
Αν έχετε ανοικτές περισσότερες λίστες καναλιών, πρέπει να επιλέξετε, σε ποιά από τις λίστες να 
µαρκαριστούν τα κανάλια. Αν υπάρχει µόνο ακόµη µία λίστα ανοικτή, µαρκάρονται τα κανάλια αυτής 
της λίστας. 



 
Με τη λειτουργία "Μαρκάρισε µη υφιστάµενα κανάλια στο" µαρκάρονται τα κανάλια της λίστας στην 
οποία βρίσκεστε (οι αριθµοί των καναλιών εµφανίζονται µε κόκκινο), τα οποία δεν υπάρχουν σε 
κάποια άλλη λίστα. 
 
Και εδώ πρέπει να επιλέξετε, αν έχετε ανοικτές περισσότερες λίστες, σε ποιά λίστα να µαρκαριστούν 
τα κανάλια. Αν είναι µόνο µία άλλη λίστα ανοικτή, µαρκάρονται τα κανάλια αυτής της λίστας. 
 
Με "Αφαίρεση µαρκαρίσµατος για νέα κανάλια" ή "Αφαίρεση µαρκαρίσµατος για µη υφιστάµενα 
κανάλια" µπορείτε να αφαιρέσετε τα µαρκαρίσµατα. Αυτές οι λειτουργίες εµφανίζονται στο µενού µόνο 
αν έχει γίνει πριν αυτό το µαρκάρισµα. 
 
Αν σε µια λίστα καναλιών έχετε µαρκάρει κανάλια µέσω "Nέα κανάλια" ή "Μη υπάρχοντα κανάλια" 
µπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε αυτά τα κανάλια. 
Kάντε κλικ στο µενού της λίστας καναλιών στο "Επιλογή" και επιλέξτε στη συνέχεια ποιά κανάλια 
θέλετε να µαρκάρετε ("νέα" ή "µη υφιστάµενα"). Αυτή η λειτουργία εµφανίζεται µόνο αν προηγουµένως 
είχατε µαρκάρει τα συγκεκριµένα κανάλια σε αυτήν τη λίστα. 
 
Σηµείωση: Στην εισαγωγή καναλιών είναι χρήσιµο να ρυθµίσετε την ανοχή συχνότητας στα 5 ή ακόµα 
και στα 10 MHz, για την περίπτωση που η συχνότητα ενός καναλιού διαφέρει κατά µερικά MHz σε δυο 
διαφορετικές λίστες. Αλλιώς µπορεί να συµβεί, κανάλια να µαρκαριστούν ως "Nέα", αν και υπάρχουν 
ήδη σε κάποια άλλη λίστα µε λίγο διαφορετική τιµή συχνότητας (µια διαφορά µερικών MHz δεν 
δηµιουργεί προβλήµατα κατά τη λήψη των καναλιών). 
 



  
3.i Ξένες ρυθµίσεις και µετατροπή ρυθµίσεων 
  
 
Στη συνέχεια περιγράφεται, πώς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ξένες ρυθµίσεις και πώς να 
µετατρέψετε ξένες ρυθµίσεις στη µορφή που χρειάζεστε. 
 
 
Ξένα αρχεία ρυθµίσεων SetEditPraxis 
 
Αρχεία ρυθµίσεων SetEditPraxis µπορούν να φορτωθούν απ`ευθείας στο SetEditPraxis µε "Αρχείο" -> 
"Άνοιγµα" και στη συνέχεια να εγγραφούν στο δέκτη σας. 
Μπορούν να δηµιουργηθούν προβλήµατα, καθώς σε αυτές τις ρυθµίσεις περιέχονται ο τύπος του 
δέκτη και παράµετροι που αφορούν τους δορυφόρους και το LNB. Αυτές οι παράµετροι όµως δεν 
συµπίπτουν συνήθως µε τις για σας επιθυµητές ή είναι λανθασµένες. Έχετε τη δυνατότητα να 
αποθηκεύσετε τις δικές σας παράµετρους (που αφορούν τους δορυφόρους και το LNB), ώστε µετά το 
φόρτωµα των ξένων ρυθµίσεων να τις ξαναγράψετε στον δέκτη σας. Γι`αυτό είναι αναγκαίο να 
"διαβάσετε" τα δεδοµένα από το δέκτη και στη συνέχεια να τα αποθηκεύσετε στο σκληρό σας δίσκο. 
 
Kάντε δεξί κλικ στη λίστα δορυφόρων και επιλέξτε τη λειτουργία "Αποθήκευσε παράµετρους 
δορυφόρων". Όλα τα δεδοµένα µε τις οι παράµετρους των δορυφόρων και LNB αποθηκεύονται στο 
σκληρό σας δίσκο. 
 
Αν φορτώσετε στη συνέχεια κάποιο ξένο αρχείο ρυθµίσεων, µπορείτε στο µενού δορυφόρων να 
επιλέξετε "Φόρτωσε παράµετρους δορυφόρων" και φορτώνονται όλες αυτές οι παράµετροι που 
αποθηκεύσατε πριν, στη θέση των ξένων. 
 
Μπορείτε να δείτε τις παράµετρους δορυφόρων µιας ξένης ρύθµισης κάθε δορυφόρου, αν στο µενού 
δορυφόρων κάνετε κλικ στο "Αλλαγή στοιχείων" ή διπλό κλικ στον συγκεκριµένο δορυφόρο. 
Αυτό το µενού εξηγείται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5.d. 
 
Αν φορτώνετε νέες ρυθµίσεις συχνότερα, αλλά θέλετε να κρατάτε τις δικές σας παράµετρους 
δορυφόρων, µπορείτε στις ρυθµίσεις να επιλέξετε τη λειτουργία "Στο άνοιγµα: χρησιµ. προσωπiκές. 
παραµ. δορυφ." 
 
Οι δέκτες Praxis δέχονται ρυθµίσεις µόνο από ίδιο τύπο δέκτη. Καθώς όµως µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε το SetEditPraxis για περισσότερους διαφορετικούς δέκτες Praxis, θα σας 
συνιστούσαµε, αν έχετε περισσότερους δέκτες Praxis, να διαβάσετε κάθε δέκτη και να αποθηκεύσετε 
το αρχείο ρυθµίσεων. Αν θέλετε π.χ. να φορτώσετε ένα αρχείο ρυθµίσεων από έναν δέκτη Praxis σε 
έναν άλλο δέκτη Praxis, ανοίξτε το αρχείο το οποίο διαβάσατε από τον δεύτερο δέκτη, αποθηκεύστε 
τις παράµετρους δορυφόρων και εγγράψτε τις στο αρχείο, το οποίο θέλετε να φορτώσετε στο δέκτη. 
 
 
Μετατροπή ρυθµίσεων 
 
Μπορείτε να µετατρέψετε όλες τις µορφές ρυθµίσεων, οι οποίες υποστηρίζονται από το SetEdit σε 
ρυθµίσεις SetEditPraxis, εφόσον διαθέτετε το συγκεκριµένο modul για αυτές τις µορφές. 
 
Πώς µπορείτε να προσθέσετε άλλα SetEdit modules, µπορείτε να δείτε στο κεφάλαιο 2. 
 
Ανοίξτε µε "Αρχείο" -> "Nέο" ένα ακόµα παράθυρο editor µε τη µορφή του αρχείου, το οποίο θέλετε να 
µετατρέψετε. 
 Στη συνέχεια ανοίξτε µε "Αρχείο" -> "Άνοιγµα" το αρχείο ρυθµίσεων, το οποίο θέλετε να µετατρέψετε 
σε µια άλλη µορφή. 
 
Σηµείωση: Μπορείτε να µετατρέψετε ένα αρχείο ρυθµίσεων στη µορφή SetEditPraxis, αν έχετε 
αποθηκεύσει πριν τις παράµετρους δορυφόρων µε τη λειτουργία "Αποθήκευσε παράµετρους 
δορυφόρων" από το µενού δορυφόρων (βλέπε πάνω). Αν θέλετε να µετατρέψετε τις ρυθµίσεις 
SetEditPraxis σε άλλη µορφή, εξαρτάται από τη µορφή, αν πρέπει να αποθηκεύσετε τις παράµετρους 
δορυφόρων για αυτήν τη µορφή, ή αν δε χρειάζεται (π.χ. DVB2000, SatcoDX ή Lyngsat). 
 



Σηµαντικό: Κατά τη µετατροπή χρησιµοποιούνται µόνο τα δεδοµένα των καναλιών και των 
αναµεταδοτών της µετατρεπόµενης ρύθµισης. Όσον αφορά τις παράµετρους δορυφόρων και 
LNB χρησιµοποιούνται οι δικές σας αποθηκευµένες (βλέπε πάνω). Αν στην αρχική λίστα δεν 
υπάρχουν κάποιες παράµετροι, τότε στη θέση αυτής της παράµετρου τοποθετείται κάποια 
βασική τιµή. 
 
Πλέον µπορείτε να µετατρέψετε το αρχείο που ανοίξατε. Κάντε κλικ στο "Αρχείο" και επιλέξτε από το 
µενού "Μετατροπή σε" την επιθυµητή µορφή. 
 

 
 
Τώρα βλέπετε το αρχείο ρυθµίσεων στη νέα µορφή και την κατάλληλη έκδοση SetEdit στην οθόνη 
σας. 
 
Σηµείωση: Οι διάφορες µορφές ρυθµίσεων περιέχουν και διαφορετικές πληροφορίες, οπότε κατά τη 
µετατροπή είναι σίγουρο ότι θα χαθούν πληροφορίες. Αν µετατρέψετε π. χ. ένα αρχείο SetEditPraxis 
στη µορφή DVB2000 και στη συνέχεια πάλι σε µορφή SetEditPraxis, θα διαπιστώσετε πως τα 
αναλογικά κανάλια δεν υπάρχουν πια, καθώς ο DVB2000 είναι µόνο ψηφιακός δέκτης. Παρόµοια 
χάνονται π. χ. και κάποια PIDs (π. χ. το PID κειµένου), ρυθµίσεις έντασης του ήχου ή µαρκαρίσµατα 
για "κλειδωµένο" ή "κωδικοποιηµένο". 
 
Στις ρυθµίσεις µπορείτε να επιλέξετε στο υποµενού "Μετατροπή", τις επιλογές που θέλετε να ισχύουν 
για τη µετατροπή σε αυτή τη µορφή (βλέπε κεφάλαιο 5.b). 
Αν θέλετε να µετατρέψετε ένα αρχείο ρυθµίσεων στη µορφή SetEditPraxis, µπορείτε να ταξινοµήσετε 
π.χ. τη λίστα καναλιών ανά δορυφόρους ή να κρατήσετε τη(ις) λίστα(ες) αγαπηµένων από το αρχικό 
αρχείο. Επειδή οι δέκτες Praxis έχουν µόνο µία λίστα αγαπηµένων, όλα τα κανάλια, τα οποία 
βρίσκονταν στο αρχικό αρχείο σε κάποια λίστα αγαπηµένων, τοποθετούνται σε αυτήν τη λίστα. 
Αν θέλετε να µετατρέψετε ένα αρχείο ρυθµίσεων SetEditPraxis σε µια άλλη µορφή, πρέπει φυσικά να 
επιλέξετε στις ρυθµίσεις αυτής της µορφής τις συγκεκριµένες επιλογές. 
 



  
4 Χειρισµός προγράµµατος και προσωπικές ρυθµίσεις 
  
 
Ο χειρισµός του SetEditPraxis πραγµατοποιείται κυρίως µε το ποντίκι. Ορισµένες λειτουργίες 
ενεργοποιούνται και µε το πληκτρολόγιο. 
 

 
 
 Στο κυρίως παράθυρο υπάρχει µια οµάδα πλήκτρων (Αρχείο, Ρυθµ. και Βοήθεια) και λίστες µε τους 
αναµεταδότες, τους δορυφόρους, τη λίστα αγαπηµένων και τα κανάλια. Αν κάνετε δεξί κλικ στη λίστα 
των δορυφόρων, των αναµεταδοτών ή των καναλιών, εµφανίζεται ένα µενού, µε το οποίο µπορείτε να 
επεξεργαστείτε αυτήν τη λίστα. 
Mε τη βοήθεια παρουσιάζεται το αρχείο βοήθειας ή γίνεται η αναζήτηση για updates του SetEdit. 
Σε κάποια πλαίσια µπορείτε να βρείτε κεφαλαία γράµµατα, µε τα οποία µπορείτε να επιλέξετε κάποια 
λειτουργία πιο γρήγορα. 
 
Μπορείτε να κλείσετε κάθε παράθυρο του SetEditPraxis µε το Esc (εκτός από το κυρίως παράθυρο). 
 
Μερικοί δέκτες έχουν επιπλέον έναν αναλογικό Τuner. Αν φορτώσετε ρυθµίσεις από αυτούς τους 
δέκτες στο SetEditPraxis, εµφανίζονται στο πλαίσιο του πεδίου "Αρχείο" τα κεφαλαία γράµµατα "A" και 
"D". Κάνοντας κλικ στο "A", εµφανίζονται στη λίστα καναλιών και στη λίστα αναµεταδοτών τα 
αναλογικά κανάλια και αναµεταδότες. Mε "D" µπορείτε να αλλάξετε πάλι σε ψηφιακά κανάλια και 
αναµεταδότες. 
 

 
 
Στις λίστες µπορεί να υπάρχουν τα παρακάτω σύµβολα: 
 

  ένα κωδικοποιηµένο κανάλι 
  ένα κλειδωµένο κανάλι 

 
Κανάλια µε κόκκινη γραφή έχουν αντίγραφο, υπάρχουν δηλαδή τουλάχιστον δύο φορές. 
 
Αναµεταδότες σε κόκκινο φόντο είναι άδειοι, δεν περιέχουν δηλαδή κανάλια. 
 
Ψηφιακά κανάλια TV παρουσιάζονται σε ανοικτό µπλε φόντο, ψηφιακά κανάλια ράδιο σε ανοικτό 
πράσινο. 
 
Αν ο δέκτης σας διαθέτει έναν αναλογικό tuner, τα αναλογικά κανάλια TV βρίσκονται σε µπλε φόντο, 
τα αναλογικά κανάλια ράδιο σε κίτρινο. 
 
Κανάλια τα οποία βρίσκονται στη λίστα αγαπηµένων, εµφανίζονται στη λίστα καναλιών σε 
σκουρόχρωµο φόντο. 
 



Αν ο αριθµός καναλιού είναι επιλεγµένος µε κόκκινο, τότε το κανάλι βρίσκεται σε αναµεταδότη κάθετης 
πόλωσης. Είναι αντιθέτως επιλεγµένος µε άσπρο, τότε το κανάλι βρίσκεται σε αναµεταδότη οριζόντιας 
πόλωσης. 
 
∆ορυφόροι σε πράσινο φόντο είναι ενεργοί (προγραµµατισµένοι). Ο δέκτης µπορεί να µεταδώσει µόνο 
κανάλια, τα οποία περιέχονται σε κάποιον ενεργό δορυφόρο (βλέπε κεφάλαιο 5.d). 
 
Αν κάνετε κλικ σε κάποιο κανάλι, ο αναµεταδότης, ο δορυφόρος και η λίστα αγαπηµένων (εφόσον το 
κανάλι περιέχεται στη λίστα αγαπηµένων) αυτού του καναλιού µαρκάρονται µε γκρίζο. 
 
Μπορείτε να αλλάξετε όλα αυτά τα χρώµατα όπως εσείς επιθυµείτε. 
 
Στη γωνία κάτω αριστερά υπάρχει ένα πεδίο ("Πληροφορίες"), στο οποίο περιέχονται τα δεδοµένα του 
επιλεγµένου αναµεταδότη ή καναλιού. 
 

 
 
Αν στη λίστα δορυφόρων κάνετε κλικ σε κάποιον δορυφόρο, εµφανίζονται µόνο οι αναµεταδότες και τα 
κανάλια αυτού του δορυφόρου. Ανάλογα, κάνοντας κλικ σε κάποιον αναµεταδότη ή κάποια αγαπηµένα 
της αντίστοιχης λίστας, εµφανίζονται µόνο τα κανάλια που περιέχονται σε αυτά. 
 
 
Μπορείτε να αλλάξετε την εµφάνιση τουSetEditPraxis ανάλογα µε τις ανάγκες σας. 
 
Για να αλλάξετε το µέγεθος του κυρίως παραθύρου, µπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο µεγιστοποίησης 
πάνω δεξιά ή να σύρετε µε το ποντίκι τα πλαίσια του παραθύρου. 
 
Αν το κυρίως παράθυρο είναι αρκετά µεγάλο, οι λίστες καναλιών µπορούν να αποτελούνται και από 
περισσότερες στήλες, έτσι ώστε να βλέπετε περισσότερα κανάλια στην οθόνη σας. Στις "Γενικές 
ρυθµίσεις" µπορείτε στη λειτουργία "Πλάτος στήλης" να επιλέξετε, αν θέλετε να εµφανίζεται ολόκληρο 
το όνοµα στο 100% (auto) ή 90-30% των καναλιών. Τα υπόλοιπα ονόµατα καναλιών "κόβονται". 
 

 
 
Mε το "manual" µπορείτε να εισάγετε το πλάτος στήλης µε το πληκτρολόγιο. Επιλέξτε τη λειτουργία 
"Αλλαγή πλάτους στήλης" από το µενού της λίστας καναλιών και κάντε κλικ στο σηµείο της λίστας, το 
οποίο να είναι το δεξί όριο της πρώτης στήλης. 
 
 Σηµείωση: Υπάρχει µια ελάχιστη τιµή για το πλάτος της στήλης, την οποία δε µπορείτε να υπερβείτε. 
Αν το παράθυρο είναι µικρό και είναι δυνατή η εµφάνιση µόνο µιας στήλης, τότε δε µπορείτε να 
αλλάξετε το πλάτος στήλης. 
 
Στο πεδίο "Μείωση µήκους ονόµατος" µπορείτε να επιλέξετε, αν ονόµατα τα οποία πρέπει να 
µειωθούν, πρέπει να "κοπούν" από το τέλος 
 

 
 
ή πρέπει να "κοπεί" τµήµα από τη µέση του ονόµατος. 
 

 
 
Στο υποµενού "Γενικές ρυθµίσεις" µπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα µενού του SetEdit (αυτή η επιλογή 
ισχύει για όλα τα ανοικτά παράθυρα) και τη ένδειξη των PIDs σε δεκαδική ή δεκαεξαδική µορφή (βλέπε 
κεφάλαιο 8). 
Αν στο ίδιο µενού ενεργοποιήσετε το "Ένδειξη αριθµού καναλιών στις λίστες", τότε δίπλα σε κάθε 



δορυφόρο, αναµεταδότη και δίπλα στη λίστα αγαπηµένων εµφανίζεται ο αριθµός των καναλιών τα 
οποία περιέχουν. 
 
Κυρίως στη µετακίνηση καναλιών είναι χρήσιµο, αν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία διάσπασης λίστας. 
Με αυτήν τη λειτουργία µπορείτε να βρίσκεστε σε δύο διαφορετικά σηµεία. της ίδιας λίστας (βλέπε 
κεφάλαιο 3.b.) 
 
Με διπλό κλικ στο "κανάλια TV" ή "κανάλια ράδιο" επιλέγετε την ένδειξη µόνο της µιας λίστας. 
Κάνοντας ξανά διπλό κλικ στο όνοµα της λίστας, εµφανίζονται πάλι και οι δυο λίστες. Μπορείτε επίσης 
στο µενού της λίστας καναλιών να επιλέξετε "Ένδειξη", και στη συνέχεια µόνο TV, ράδιο ή αν θέλετε 
την ταυτόχρονη ένδειξη και των δύο λιστών. 
 
Την ένδειξη των PIDs µπορείτε επίσης να την αλλάξετε, κάνοντας κλικ στα "H" ή "D" (για Hexadecimal 
ή Decimal) πάνω από το πεδίο" Πληροφορίες". 
 
Οι ακόλουθοι συνδυασµοί πλήκτρων είναι δυνατοί σε κάθε κατάσταση του προγράµµατος: 
Strg-O: Άνοιγµα αρχείου 
Strg-S: Αποθήκευση αρχείου 
Strg-R: ∆ιάβασε ρυθµίσεις από τον δέκτη 
Strg-W: Γράψε ρυθµίσεις στον δέκτη 
Strg-P: Εκτύπωση ρυθµίσεων 
Strg-E: Εξαγωγή ρυθµίσεων 
Alt-R: Ένδειξη µόνο λίστας καναλιών ράδιο 
Alt-T: Ένδειξη µόνο λίστας καναλιών TV 
Alt-A: Ένδειξη και των δύο λιστών (TV και ράδιο) 
Strg-0: (µηδέν): Άνοιγµα τελευταίου χρησιµ. αρχείου 
F1: Βοήθεια 
F2: Λίστα δορυφόρων 
F3: Λίστα ετικετών 
F4: Λίστα αναµεταδοτών 
F5: Λίστα παροχέων 
F6: Λίστα αγαπηµένων 
F7: Λίστα TV 
F8: Λίστα ράδιο 
F10: Ρυθµίσεις 
F11: Αλλαγή από "Ένδειξη µόνο καναλιών" σε "Ένδειξη όλων των πληροφοριών" και αντίστροφα. 
 
Σε κάποιους Editor, κάποιες λίστες δεν είναι διαθέσιµες, π.χ. ο DVB2000 δε διαθέτει λίστα 
δορυφόρων. 
 
Για να κλείσετε κάποιο παράθυρο του SetEdit, κάντε κλικ στο πλήκτρο "Κλείσιµο" του παραθύρου 
πάνω δεξιά: 
 

 
 
ή µπορείτε να επιλέξετε "Κλείσιµο" από το µενού στο "Αρχείο". Αν έχετε µόνο ένα παράθυρο ανοικτό, 
το πρόγραµµα τερµατίζει. 
 
Για να τερµατίσετε το SetEdit και να κλείσουν όλα τα παράθυρα του προγράµµατος αυτόµατα, επιλέξτε 
"Έξοδος" από το µενού. Στις ρυθµίσεις µπορείτε στο "Εκκίνηση τελ. κατάστασης προγράµµατος" να 
επιλέξετε, αν θέλετε την επόµενη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα, να ανοίξουν όλα αυτά 
τα παράθυρα πάλι. 
Αν θέλετε να ανοίγετε το πρόγραµµα στην κατάσταση που ήταν την προηγούµενη φορά, να 
τερµατίζετε το πρόγραµµα µέσω Αρχείο -> Έξοδος και όχι κλείνοντας ξεχωριστά όλα τα παράθυρα, 
αλλιώς θα ανοίξει µόνο το τελευταίο παράθυρο που είχατε κλείσει την προηγούµενη φορά. 
 
Σηµείωση: Αν έχετε πραγµατοποιήσει αλλαγές στις ρυθµίσεις σας και δεν τις έχετε αποθηκεύσει, θα 
εµφανιστεί µήνυµα µε την ερώτηση αν θέλετε να τερµατίσετε το πρόγραµµα (χωρίς αποθήκευση των 
αλλαγών). 
 



5 Λειτουργίες  
  
5.a Λειτουργίες αρχείων 
  
 
Για να δείτε τις λειτουργίες αρχείων κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αρχείο"; Εµφανίζεται το ακόλουθο µενού: 
 

 
 
Mε Nέο µπορείτε να ανοίξετε άλλο ένα παράθυρο SetEdit στην ίδια ή σε άλλη µορφή, π.χ. για να 
εισάγετε κανάλια ή για να συγκρίνετε διαφορετικές λίστες. (βλέπε κεφάλαιο 3.h.) 
 
Με Άνοιγµα φορτώνετε ρυθµίσεις από το σκληρό δίσκο. 
 
Mε Τελευταία αρχεία εµφανίζονται τα 10 τελευταία χρησιµοποιηµένα αρχεία, από τα οποία µπορείτε 
απ`ευθείας να φορτώσετε κάποιο. 
 
Mε ∆ιαγραφή τελευταίων αρχείων µπορείτε να διαγράψετε τη λίστα µε τα τελ. χρησιµοποιηµένα 
αρχεία. 
 
Mε ∆ιάβασε από τον δέκτη µεταφέρονται οι ρυθµίσεις από τον δέκτη στο SetEditPraxis. Εµφανίζεται 
ένα µήνυµα στην οθόνη σας. Αφού ακολουθήσατε τις οδηγίες αυτού του µηνύµατος, ο δέκτης 
"διαβάζεται". 
 
Mε Backup µεταφέρονται οι ρυθµίσεις 1:1 στο σκληρό σας δίσκο. Εµφανίζεται ένα παράθυρο, στο 
οποίο πρέπει να επιλέξετε τον φάκελο αποθήκευσης. Κατά τα άλλα ακολουθείται η ίδια διαδικασία 
όπως στο "∆ιάβασε από τον δέκτη". Τα δεδοµένα δεν εµφανίζονται πλέον στο SetEdit, αλλά 
αποθηκεύονται στον επιθυµητό φάκελο. 
 
Mε Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως µπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις στο σκληρό σας δίσκο. 
 
Mε Γράψε στον δέκτη µπορείτε να µεταφέρετε τις ρυθµίσεις από τον SetEditPraxis στον δέκτη. Και 
εδώ εµφανίζεται ένα µήνυµα. Αφού ακολουθήσατε τις οδηγίες του µηνύµατος, τα δεδοµένα γράφονται 
στον δέκτη. 
 
Mε Αποκατάσταση µεταφέρονται ρυθµίσεις από το σκληρό σας δίσκο στον δέκτη. Εµφανίζεται 
πρώτα ένα παράθυρο στο οποίο επιλέγετε τα δεδοµένα, τα οποία θέλετε να γράψετε στον δέκτη. Η 
διαδικασία είναι η ίδια όπως στο "Γράψε στον δέκτη". 
 
Mε Μετατροπή σε µπορείτε να µετατρέψετε τις ρυθµίσεις του SetEditPraxis σε κάποια άλλη µορφή 
(π.χ. SatcoDX). Αν θέλετε να µετατρέψετε κάποια άλλη µορφή ρυθµίσεων (π.χ. SatcoDX) στη µορφή 
SetEditPraxis, πρέπει πρώτα να ανοίξετε µε Αρχείο -> Nέο ένα νέο παράθυρο editor της αντίστοιχης 
µορφής (π.χ. SatcoDX) και να φορτώσετε το αρχείο ρυθµίσεων σε αυτό το παράθυρο. Αυτό είναι µόνο 
δυνατό, αν έχετε πρώτα αποθηκεύσει τις παράµετρους δορυφόρων (βλέπε κεφάλαιο 3.i). 
 
Mε Εκτύπωση µπορείτε να εκτυπώσετε τη λίστα καναλιών. 
 



 
 
Για να εκτυπώσετε τη λίστα καναλιών, έχετε δύο δυνατότητες. Μπορείτε να εκτυπώσετε τη λίστα 
ταξινοµηµένη ανά αριθµό καναλιού, ή ανά αναµεταδότες, ώστε να µπορείτε να συγκρίνετε τη λίστα σας 
µε περιοδικά, στα οποία περιέχονται πίνακες των καναλιών ανά συχνότητες. 
 
Αν θέλετε να εκτυπώσετε τη λίστα ανά αριθµό καναλιού, µπορείτε να τα εκτυπώσετε όλα ή µόνο τα 
επιλεγµένα. 
 
Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εκτυπώσετε εκτός από τον αριθµό και το όνοµα του καναλιού να 
εµφανίζονται επιπλέον και τα στοιχεία του αναµεταδότη (συχνότητα, ρυθµός συµβόλων, πόλωση και 
FEC), ο δορυφόρος, τα PIDs, το Channel ID και οι παράµετροι "κωδικοποιηµένο" ή "αγαπηµένο". 
 
Στο πεδίο "Μέγεθος γραφής" µπορείτε να επιλέξετε το µέγεθος της γραφής της εκτύπωσης. Εφόσον 
υπάρχει χώρος, εκτυπώνονται περισσότερες στήλες ανά σελίδα. 
 
Mε Eξαγωγή µπορείτε να εξάγετε τις ρυθµίσεις ως αρχεία ASCII (για να τα επεξεργαστείτε π.χ. µε το 
Word και στη συνέχεια να τα εκτυπώσετε). Η διαδικασία είναι ίδια όπως στην εκτύπωση. 
 
Mε Κλείσιµο µπορείτε να κλείσετε το παράθυρο του editor, στο οποίο βρίσκεστε, και αν έχετε ανοικτό 
µόνο ένα παράθυρο, το πρόγραµµα τερµατίζεται. 
 
Mε Έξοδος το SetEdit τερµατίζεται, αν έχετε δηλαδή περισσότερα από ένα παράθυρα ανοικτά, 
κλείνουν όλα. Στις ρυθµίσεις µπορείτε να επιλέξετε Εκκίνηση τελ. κατάστασης προγράµµατος, έτσι 
ώστε στην εκκίνηση να ανοίγουν όλα τα παράθυρα, τα οποία έκλεισαν κατά τον τερµατισµό του 
προγράµµατος την προηγούµενη φορά. 
Αν θέλετε να ανοίγετε το πρόγραµµα στην κατάσταση που ήταν την προηγούµενη φορά, να 
τερµατίζετε το πρόγραµµα µέσω Αρχείο -> Έξοδος και όχι κλείνοντας ξεχωριστά όλα τα παράθυρα, 
αλλιώς θα ανοίξει µόνο το τελευταίο παράθυρο που είχατε κλείσει την προηγούµενη φορά. 
 



  
5.b Ρυθµίσεις προγράµµατος 
  
 
Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Ρυθµ.", για να δείτε τις βασικές ρυθµίσεις του προγράµµατος. υπάρχουν τρία 
υποµενού. 
 
 
Γενικές ρυθµίσεις: 
 
Κάνοντας κλικ στο "Γενικές ρυθµίσεις" εµφανίζεται ακόλουθο µενού: 
 

 
 
Στο πεδίο Σειριακή θύρα επιλέξτε τη θύρα (Com-Port), στην οποία συνδέσατε τον δέκτη σας. 
 
Με την παράµετρο "Ανοχή συχν." µπορείτε να εισάγετε την ανοχή, η οποία ισχύει για την εισαγωγή 
καναλιών ίδιου αναµεταδότη. Αν έχετε στις ρυθµίσεις σας π.χ. τον αναµεταδότη 11721 MHz και 
εισάγετε ένα κανάλι µε τη συχνότητα 11720, έχοντας την ανοχή στα 5 MHz, δε δηµιουργείται νέος 
αναµεταδότης. 
 
Mε Πλάτος στήλης µπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε να εµφανίζεται ολόκληρο το όνοµα στο 100% 
(auto) ή 90-30% των καναλιών. Τα υπόλοιπα ονόµατα καναλιών "κόβονται". Mε "manual" µπορείτε να 
εισάγετε το πλάτος στήλης µε το πληκτρολόγιο. Επιλέξτε τη λειτουργία "Αλλαγή πλάτους στήλης" από 
το µενού της λίστας καναλιών και κάντε κλικ στο σηµείο της λίστας, το οποίο να είναι το δεξί όριο της 
πρώτης στήλης. 
 
 Σηµείωση: Υπάρχει µια ελάχιστη τιµή για το πλάτος της στήλης, την οποία δε µπορείτε να υπερβείτε. 
Αν το παράθυρο είναι µικρό και είναι δυνατή η εµφάνιση µόνο µιας στήλης, τότε δε µπορείτε να 
αλλάξετε το πλάτος στήλης. 
 
Στο Μείωση µήκους ονόµατος µπορείτε να επιλέξετε, αν ονόµατα τα οποία πρέπει να µειωθούν, 
πρέπει να "κοπούν" από το τέλος ή πρέπει να "κοπεί" τµήµα από τη µέση του ονόµατος. 
 
Στο πεδίο PIDs επιλέγετε, αν θέλετε τα PIDs να παρουσιάζονται και να εισάγονται σε dezimaler oder 
hexadezimaler µορφή. Μπορείτε να αλλάζετε τη µορφή τους πατώντας στο πλαίσιο του παραθύρου 
"Πληροφορίες" στο H (hexadecimal) για δεκαεξαδική ή στο D (decimal) για δεκαδική. 
 
Στη Γλώσσα µπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα µενού του SetEdit (αυτή η επιλογή ισχύει για όλα τα 
ανοικτά παράθυρα). 
 
Mε Πάντα ανοικτό, το πρόγραµµα παραµένει πάντα ανοικτό στην οθόνη σας και δεν καλύπτεται από 
παράθυρα άλλων προγραµµάτων. 
 
Με Τελευταία αρχεία ανοίγει αυτόµατα το τελευταίο αρχείο, το οποίο είχατε φορτώσει την τελευταία 
φορά στο SetEditPraxis. 
 
Mε Στο άνοιγµα: χρησ. προσωπικές παραµ. δορυφ. µπορείτε, εφόσον έχετε αποθηκεύσει τις 
παράµετρους δορυφόρων (βλέπε κεφάλαιο 3.i), να χρησιµοποιούνται αυτόµατα κατά το άνοιγµα. Έτσι 
µπορείτε π.χ. κατά την εισαγωγή ξένων ρυθµίσεων να κρατάτε τις δικές σας παράµετρους 
δορυφόρων. 
 



Αν το Εκκίνηση τελ. κατάστασης προγράµµατος είναι ενεργοποιηµένο, το πρόγραµµα ξεκινά στην 
κατάσταση που ήταν όταν τερµατίστηκε µε όλα τα παράθυρα που ήταν ανοικτά. (βλέπε κεφάλαιο 5.a.) 
 
Αν ενεργοποιήσετε το "Ένδειξη αριθµού καναλιών στις λίστες", τότε δίπλα σε κάθε δορυφόρο, 
αναµεταδότη και δίπλα στη λίστα αγαπηµένων εµφανίζεται ο αριθµός των καναλιών τα οποία 
περιέχουν. 
 
 
Χρώµατα: 
 
Κάνοντας κλικ στο υποµενού "Χρώµατα", παρουσιάζεται ακόλουθο παράθυρο: 
 

 
 
Εδώ µπορείτε να ρυθµίσετε τα χρώµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται για τις εξής ιδιότητες: 
 
Ενεργοί (προγραµµατισµένοι) δορυφόροι 
 

 
 
Οριζόντια πολωµένοι αναµεταδότες, κάθετα πολωµένοι αναµεταδότες 
 

 
 
Ψηφιακά και αναλογικά κανάλια TVκαι ράδιο 
 

 
 
κανάλια TV ήράδιο τα οποία περιέχονται στη λίστα αγαπηµένων 
 

 
 
αναµεταδότη, δορυφόρο και αγαπηµένα του επιλεγµένου καναλιού (Ενεργ. Αναµ/∆ορ/Αγαπ) 
 

 
 
∆ιπλά κανάλια 
 



 
 
Άδειοι αναµεταδότες 
 

 
 
Νέα ή µη υφιστάµενα κανάλια (κατά την εισαγωγή, βλέπε κεφάλαιο 3.h.) 
 

 
 
 Τα σύµβολα για "κωδικοποιηµένα" και "κλειδωµένα". 
 

 
 
Αν αλλάξατε κάποιο χρώµα, µε διπλό κλικ στο πλαίσιο του πεδίου αυτού του χρώµατος 
χρησιµοποιείται πάλι το αρχικό. 
 

 
 
 
Μετατροπή: 
 
Στο υποµενού "Μετατροπή" µπορείτε να ρυθµίσετε τις επιλογές που θέλετε να ισχύουν κατά τη 
µετατροπή στη µορφή Praxis. 
 
Ταξινόµηση λίστας καναλιών ανά δορυφόρους: Τα κανάλια της µετατρεπόµενης ρύθµισης 
ταξινοµούνται κατά τη µετατροπή στη µορφή Praxis ανά δορυφόρους. 
 
Μετατροπή λιστών αγαπηµένων σε δορυφόρους: Όλα τα αγαπηµένα της αρχικής λίστας 
µετατρέπονται σε δορυφόρους. Όλοι οι δορυφόροι, οι οποίοι έχουν γεωγραφική θέση 0.0° Ανατολή και 
είναι κενοί µετατρέπονται σε νέα λίστα αγαπηµένων (οι παράµετροι δορυφόρων, τις οποίες 
αποθηκεύσατε πριν τη µετατροπή, περιέχουν φυσικά αυτούς τους κενούς δορυφόρους). 
Σηµείωση: Για αυτήν τη λειτουργία πρέπει σε κάθε λίστα αγαπηµένων της αρχικής λίστας να 
περιέχονται µόνο κανάλια ενός δορυφόρου. 
Για να αδειάσετε κάποιο δορυφόρο, επιλέξτε τη λειτουργία "Άδειασµα" από το µενού δορυφόρων 
(βλέπε κεφάλαιο 5.d.) 
 
Αυτή η επιλογή µπορεί να είναι χρήσιµη αν η αρχική λίστα περιέχει περισσότερες λίστες αγαπηµένων 
από όσες είναι δυνατές στο SetEditPraxis και θέλετε να τις κρατήσετε όλες. 
 
Λήψη της λίστας αγαπηµένων από την αρχική λίστα: Όλα τα αγαπηµένα κανάλια διατηρούνται. 
Καθώς οι δέκτες Praxis διαθέτουν µόνο µία λίστα αγαπηµένων, όλα τα κανάλια, τα οποία βρίσκονταν 
σε κάποια λίστα αγαπηµένων του αρχικού αρχείου, καταχωρούνται σε αυτήν τη µία λίστα. 
 
Αν θέλετε να µετατρέψετε ένα αρχείο ρυθµίσεων SetEditPraxis σε κάποια άλλη µορφή, πρέπει να 
κοιτάξετε στις ρυθµίσεις της άλλης µορφής, ποιές επιλογές είναι δυνατές. Ανάλογα µε το δέκτη, 
µπορούν να είναι δυνατές µέχρι και 10 διαφορετικές επιλογές για τη µετατροπή. 
 



  
5.c Λειτουργίες καναλιών 
  
 
Κάντε επιλογή των καναλιών, τα οποία θέλετε να επεξεργαστείτε ή να αλλάξετε. 
 
Μπορείτε να δείτε τις περισσότερες λειτουργίες στο µενού που εµφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ στη 
λίστα καναλιών. 
 

 
 
Ορισµένα στοιχεία του µενού είναι ορατά µόνο κατά την εισαγωγή. 
 
Επιλέγοντας το Πληροφορίες µπορείτε να δείτε τον αριθµό των καναλιών TV και ράδιο, καθώς και 
τον αριθµό των αναµεταδοτών που χρησιµοποιούνται. 
 
Με Ένδειξη µπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε να εµφανίζονται µόνο η λίστα καναλιών TV ή µόνο η 
λίστα καναλιών ράδιο ή και οι δύο. 
 
Σηµείωση: Μπορείτε να αλλάζετε αυτήν την επιλογή κάνοντας διπλό κλικ στο πλαίσιο του"Κανάλια TV" 
ή. "Κανάλια ράδιο". 
 
Επίσης µε την επιλογή "Ένδειξη Μόνο κανάλια" οι λίστες δορυφόρων, αναµεταδοτών και η λίστα 
αγαπηµένων καθώς και το παράθυρο αρχείων δεν είναι πλέον ορατά. Με "Όλες οι λίστες" 
εµφανίζονται πάλι όλες οι λίστες. 
 
Mε Ένδειξη ταξινοµηµένη ανά µπορείτε να ταξινοµήσετε τα κανάλια κατά την αρχική σειρά, ανά 
όνοµα, συχνότητα ή πόλωση. 
 
Αλλαγή στοιχείων: Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις παραµέτρους καναλιών. 
Σε ψηφιακά κανάλια εµφανίζεται ακόλουθο παράθυρο, στο οποίο µπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία: 
 

 
 
Στο πεδίο Όνοµα µπορείτε να εισάγετε το όνοµα του καναλιού. 
 
Μπορείτε να αλλάξετε τα PID, το Channel ID (Service ID) και τα στοιχεία αναµεταδοτών του 
καναλιού, και να επιλέξετε κάποιο κανάλι ως κλειδωµένο (αυτό γίνεται µόνο µέσω του κλειδώµατος 
ασφαλείας) ή ως κωδικοποιηµένο. 
Στο πεδίο "PIDs" µπορείτε να επιλέξετε την εµφάνιση των PIDs σε δεκαδική ή δεκαεξαδική µορφή. 
 
Ποιά είναι η σηµασία των PIDs, ή των στοιχείων αναµεταδοτών µπορείτε να δείτε στο κεφάλαιο 3.g. 



 
Σε αναλογικά κανάλια εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 
 

 
 
Εδώ εκτός από το όνοµα, τη συχνότητα και την πόλωση, µπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε το κανάλι 
να µεταδίδει σε Stereo ή να είναι κλειδωµένο. Μπορείτε επίσης να µαρκαρίσετε το κανάλι ως "κανάλι 
της ζώνης C". 
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη συχνότητα ήχουγια το αριστερό και το δεξί κανάλι, την εξισορρόπηση 
ήχου(deemp.), το Video Level(φωτεινότητα), αν κάποιος αποκωδικοποιητήςείναι 
απενεργοποιηµένος, τοLT Level και το εύρος ζώνηςAudio (Audio bandw.). 
 
Mε ∆ιαγραφή διαγράφονται επιλεγµένα κανάλια, ή αν βρίσκεστε στη λίστα αγαπηµένων αυτά 
αφαιρούνται από τη λίστα. 
Mπορείτε να διαγράψετε ένα ή περισσότερα επιλεγµένα κανάλια µε το πλήκτρο Del. 
 
Mε Αντιγραφή µπορείτε να αντιγράψετε κανάλια(π.χ. για να δηµιουργήσετε διπλά). 
 
Mε Eπικόλληση εισάγετε σε αυτήν τη θέση κανάλια. τα οποία είχαν αντιγραφεί ή διαγραφεί. 
 
Mε Μετακίνηση προς µπορείτε να µεταφέρετε σε κάποιον αριθµό καναλιού, τον οποίο µπορείτε να 
πληκτρολογήσετε, ένα ή περισσότερα επιλεγµένα κανάλια. 
 
Επιλογή: Με αυτήν τη λειτουργία µπορείτε να επιλέξετε συγκεκριµένες οµάδες καναλιών. Μπορείτε να 
επιλέξετε όλα, κωδικοποιηµένα, κλειδωµένα, όλα τα κανάλια της Ζώνης-C ή (κατά την εισαγωγή) 
νέα ή µη υφιστάµενα (ανάλογα από το ποιά κανάλια είναι µαρκαρισµένα). 
 

 
 
Αντιστροφή επιλογής: Με αυτήν τη λειτουργία αναιρείτε την επιλογή, αν π.χ. θέλετε να διαγράψετε 
όλα τα κανάλια ενός αναµεταδότη εκτός από ένα, επιλέγετε αυτό το κανάλι, αντιστρέφετε την επιλογή 
και διαγράφετε τα κανάλια, τα οποία είναι επιλεγµένα. 
 
Mαρκάρισε ως: Με αυτήν τη λειτουργία µπορείτε να αλλάξετε ταυτόχρονα τις εξής ιδιότητες για όλα τα 
επιλεγµένα κανάλια. 
 -Μαρκάρισµα των καναλιών ως "(µη) κλειδωµένα" ή ως "(µη) κωδικοποιηµένα". 
-Καταχώρηση των καναλιών στα αγαπηµένα ή αφαίρεσή τους από αυτά. 
 

 
 



Μαρκάρισε νέα κανάλια στο: Με αυτήν τη λειτουργία µπορείτε κατά την εισαγωγή να µαρκάρετε 
κανάλια µιας άλλης ανοικτής λίστας, τα οποία δεν περιέχονται στη λίστα στην οποία βρίσκεστε. 
 
Μαρκάρισε µη υφιστάµενα κανάλια στο: Με αυτήν τη λειτουργία µπορείτε κατά την εισαγωγή να 
µαρκάρετε κανάλια στη λίστα στην οποία βρίσκεστε, τα οποία δεν περιέχονται σε κάποια άλλη ανοικτή 
λίστα. 
 
Αφαίρεση µαρκαρίσµατος για νέα/µη υφιστάµενα κανάλια: Με αυτήν τη λειτουργία µπορείτε κατά 
την εισαγωγή να αφαιρέσετε µαρκαρίσµατα νέων ή µη υφιστάµενων καναλιών. 
 
Mε Ταξινόµηση µπορείτε να ταξινοµήσετε επιλεγµένα κανάλια αλφαβητικά, ανά συχνότητα ή ανά 
πόλωση ή ολόκληρη τη λίστα ανά δορυφόρους. 
 

 
 
Mε DISNEY CHANNEL -> Disney Channel µπορείτε να µετατρέψετε τα κεφαλαία γράµµατα των 
ονοµάτων των επιλεγµένων καναλιών σε µικρά. Κεφαλαία γράµµατα απαιτούν περισσότερο χώρο από 
τα µικρά, δηλαδή πλέον υπάρχει περισσότερος χώρος για τα ονόµατα στη λίστα καναλιών. Επίσης 
λίστες στις οποίες υπάρχουν µόνο ονόµατα µε κεφαλαία είναι δυσανάγνωστες. Η λειτουργία αφορά 
µόνο ονόµατα, τα οποία αποτελούνται από τουλάχιστον 4 γράµµατα, έτσι ώστε ονόµατα 
συντοµεύσεων δε µετατρέπονται. Αν ένα όνοµα αποτελείται από κεφαλαία και µικρά γράµµατα, το 
όνοµα δεν αλλάζει (π.χ. EinsMuXx). Στο αρχείο SetEdit.ini του SetEditPraxisυπάρχει µια λίστα 10 
λέξεων οι οποίες αλλάζουν αν και αποτελούνται από λιγότερα από 4 γράµµατα (π.χ. CO, INT, FOX) 
και µια λίστα 10 λέξεων οι οποίες δεν αλλάζουν αν και αποτελούνται από τουλάχιστον 4 γράµµατα 
(ESPN, CNBC). 
 
Αναζήτηση καναλιών: Με αυτήν τη λειτουργία αναζητούνται κανάλια µέσω ονόµατος. 
 
Mε Αναζήτηση διπλών καναλιών αναζητούνται διπλά κανάλια. 
 
Mε Nέοµπορείτε να δηµιουργήσετε ένα νέο κανάλι. Αν ο δέκτης σας διαθέτει έναν αναλογικό tuner, 
εµφανίζεται πίσω από το "Nέο" και "αναλογικό" ή "ψηφιακό", ανάλογα σε ποιά κατάσταση βρίσκεστε 
εκείνη τη στιγµή. Ψηφιακά κανάλια µπορούν να δηµιουργηθούν µόνο στην ψηφιακή κατάσταση, 
αναλογικά κανάλια µόνο στην αναλογική. 
 
Mε τη λειτουργία ∆ιάσπαση λίστας-µπορείτε να επιλέξετε τη διπλή εµφάνιση κάθε λίστας (εξαρτάται 
από το ποιές είναι εκείνη τη στιγµή ενεργές). Πρόκειται για την ίδια λίστα, απλά µπορείτε έτσι να 
βλέπετε δύο διαφορετικά σηµεία της λίστας. Τυχόν αλλαγές στη µία λίστα µεταφέρονται αµέσως και 
στην άλλη. Μπορείτε επίσης να µεταφέρετε κάποιο κανάλι της µιας λίστας στην άλλη. Η αλλαγή αυτή 
θα είναι φυσικά ορατή και στις δύο λίστες. 
 
Στο µενού εµφανίζεται το Αλλαγή πλάτους στήλης µόνο αν στις ρυθµίσεις το "Πλάτος στήλης" είναι 
στο "manual" (βλέπε κεφάλαιο 5.b). Μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της στήλης επιλέγοντας αυτήν τη 
λειτουργία και κάνοντας κλικ στο σηµείο της λίστας, το οποίο θέλετε να είναι το δεξί όριο της πρώτης 
στήλης. 
 
 Σηµείωση: Υπάρχει µια ελάχιστη τιµή για το πλάτος της στήλης, την οποία δε µπορείτε να υπερβείτε. 
Αν το παράθυρο είναι µικρό και είναι δυνατή η εµφάνιση µόνο µιας στήλης, τότε δε µπορείτε να 
αλλάξετε το πλάτος στήλης. 
 
Για τη µετακίνηση καναλιών σύρετε µε το ποντίκι αυτά τα κανάλια στη θέση που επιθυµείτε (Αν 
φτάσετε στην άκρη µιας λίστας, η µπάρα µετακινείται αυτόµατα). 
 
Για να αντιστοιχίσετε ένα ή περισσότερα κανάλια σε δορυφόρο, αναµεταδότη ή στη λίστα 
αγαπηµένων σύρετε τα επιλεγµένα κανάλια στο όνοµα του δορυφόρου, της λίστας αγαπηµένων ή του 
αναµεταδότη. 
 
Για να δείτε όλα τα κανάλια ενός δορυφόρου, αναµεταδότη ή της λίστας αγαπηµένων, κάντε κλικ 
στο συγκεκριµένο όνοµα της λίστας. 



 
Στο πλαίσιο της λίστας καναλιών υπάρχουν κεφαλαία γράµµατα, µε τα οποία µπορείτε να επιλέξετε 
πιο γρήγορα κάποια λειτουργία: 
 
A: Όλες οι λίστες είναι ενεργές (κανάλια TV, κανάλια ράδιο, δορυφόροι, αναµεταδότες, λίστα 
αγαπηµένων, παράθυρο αρχείων). 
C: Ενεργές µόνο οι λίστες καναλιών TV και ράδιο. 
O: Η ένδειξη των καναλιών να είναι µε την αρχική σειρά. 
N: Η ένδειξη των καναλιών να είναι µε αλφαβητική σειρά (ανά "όνοµα"). 
F: Η ένδειξη των καναλιών να είναι ταξινοµηµένη ανά συχνότητα. 
P: Η ένδειξη των καναλιών να είναι ταξινοµηµένη ανά πόλωση. 
 



  
5.d Λειτουργίες δορυφόρων 
  
 
Αν κάνετε κλικ σε κάποιο δορυφόρο, στη λίστα καναλιών TV και ράδιο εµφανίζονται µόνο τα κανάλια, 
τα οποία ανήκουν σε αυτόν το δορυφόρο. 
 
Με δεξί κλικ στη λίστα δορυφόρων εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 
 

 
 
Ένδειξη ενεργών δορυφόρων/Ένδειξη όλων των δορυφόρων: 
Εδώ µπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εµφανίζονται όλοι ή µόνο οι ενεργοί δορυφόροι. 
 
Aλλαγή στοιχείων: 
Εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο, στο οποίο µπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία ενός δορυφόρου: 
 

 
 
Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ σε κάποιον δορυφόρο. 
 
Εδώ µπορείτε να εισάγετε ή να αλλάξετε το Όνοµα, τη θέση του µοτέρ, τη γεωγραφική θέση 
(γεωγραφικό µήκος), το Skew, τις παράµετρους LNB και τις παράµετρους DiSEqC, 12 V και 0/22 
kHz για αυτόν το δορυφόρο. 
Mε fixed χαρακτηρίζετε µια σταθερή κεραία. 
Mε Active µπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα δορυφόρο. 
 
Σηµείωση: Μόνο αν κάποιος δορυφόρος είναι ενεργός µπορείτε να δείτε µε το δέκτη σας τα κανάλια 
του. 
 
Ένδειξη ταξινοµηµένη ανά: 
Εδώ µπορείτε να επιλέξετε την ταξινόµηση της λίστας δορυφόρων (αρχική σειρά, αλφαβητική 
σειρά, ή ανά γεωγραφικό µήκος). 
 
 Με Άδειασµα µπορείτα να αδειάσετε κάποιο δορυφόρο. Με αυτήν τη λειτουργία διαγράφονται όλα τα 
κανάλια και οι αναµεταδότες, και η νέα γεωγραφική του θέση είναι 0.0° Ανατολή. Αυτό είναι για 
παράδειγµα χρήσιµο στη λειτουργία "Μετατροπή λιστών αγαπηµένων σε δορυφόρους" (βλέπε 
κεφάλαιο 5.b). 
 
Αποθήκευσε παράµετρους δορυφόρων: 
Mε αυτήν τη λειτουργία µπορείτε να αποθηκεύσετε τις παράµετρους δορυφόρων και LNB της 
ρύθµισης την οποία έχετε ανοίξει. (vgl. κεφάλαιο 3.i.) 
 
Φόρτωσε παράµετρους δορυφόρων: 
Με αυτήν τη λειτουργία µπορείτε να εισάγετε σε µια ρύθµιση που φορτώσατε, τις αποθηκευµένες 
παράµετρους δορυφόρων (διαγράφοντας τις συγκεκριµένες παράµετρους τις οποίες είχε αρχικά η 



ρύθµιση). Στο µενού ρυθµίσεων µπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε αυτό να γίνεται αυτόµατα. 
 
Στο πλαίσιο της λίστας δορυφόρων υπάρχουν κεφαλαία γράµµατα, µε τα οποία µπορείτε να επιλέξετε 
πιο γρήγορα κάποια λειτουργία: 
 
A: Ένδειξη όλων των δορυφόρων 
P: Ένδειξη µόνο των ενεργών δορυφόρων 
O: Η ένδειξη των δορυφόρων να είναι µε την αρχική σειρά. 
N: Η ένδειξη των δορυφόρων να είναι µε αλφαβητική σειρά. 
L: Η ένδειξη των δορυφόρων να είναι ταξινοµηµένη ανά γεωγραφικό µήκος. 
 



  
5.e Λειτουργίες αναµεταδοτών 
  
 
Κάνοντας κλικ σε κάποιον αναµεταδότη, εµφανίζονται τα κανάλια TV και ράδιο αυτού του αναµεταδότη 
στις αντίστοιχες λίστες. 
 
 Αν κάνετε δεξί κλικ στη λίστα αναµεταδοτών, εµφανίζεται το µενού µε τις λειτουργίες για τους 
αναµεταδότες: 
 

 
 
Ένδειξη ταξινοµηµένη µε την αρχική σειρά/ανά συχνότητα/ανά πόλωση: Με αυτήν τη λειτουργία 
η ένδειξη των δορυφόρων γίνεται µε την αρχική σειρά, ανά συχνότητα ή ανά πόλωση. Αυτή η 
ταξινόµηση αφορά µόνο την ένδειξη. Κατά την αποθήκευση ή την εγγραφή στον δέκτη, η ταξινόµηση 
παραµένει µε την αρχική σειρά. 
 
Mε Αλλαγή στοιχείων µπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία ενός αναµεταδότη. Εµφανίζεται το παρακάτω 
παράθυρο: 
 

 
 
Επίσης µπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε κάποιον αναµεταδότη. Μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα, 
την πόλωση, το ρυθµό συµβόλων και το FEC ενός αναµεταδότηκαι αυτές οι αλλαγές ισχύουν για 
όλα τα κανάλια, τα οποία περιέχει. 
Σε αναλογικούς αναµεταδότες δεν υπάρχουν ρυθµός συµβόλων και FEC. 
 
Mε ∆ιαγραφή διαγράφεται ένας αναµεταδότης. Για αυτήν τη λειτουργία µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
και το πλήκτρο Del. Αν αυτός περιέχει κανάλια, τότε διαγράφονται κι αυτά, αφού εµφανιστεί το 
αντίστοιχο µήνυµα. 
Αν θέλετε να διαγράψετε κάποιον αναµεταδότη µε όλα του τα κανάλια χωρίς να εµφανιστεί ο διάλογος, 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον συνδυασµό πλήκτρων Ctrl-Del. 
 
Mε ∆ιαγραφή κενών αναµεταδοτών µπορείτε να διαγράψετε από τη λίστα σας τους αναµεταδότες, 
οι οποίοι δεν περιέχουν κανάλια. 
 
Mε Nέο µπορείτε να εισάγετε έναν νέο αναµεταδότη ή να δηµιουργήσετε κάποιο 
κανάλιTV/ράδιοστον επιλεγµένο αναµεταδότη. 
Αν δηµιουργήσετε ένα νέο αναµεταδότη, αντιστοιχίζεται αυτόµατα στον επιλεγµένο δορυφόρο 
 
Στο πλαίσιο της λίστας αναµεταδοτών υπάρχουν κεφαλαία γράµµατα, µε τα οποία µπορείτε να 
επιλέξετε πιο γρήγορα κάποια λειτουργία: 
 
O: Η ένδειξη των αναµεταδοτών να είναι µε την αρχική σειρά. 
F: Η ένδειξη των αναµεταδοτών να είναι ταξινοµηµένη ανά συχνότητα. 
P: Η ένδειξη των αναµεταδοτών να είναι ταξινοµηµένη ανά πόλωση. 
 



  
5.f Αγαπηµένα 
  
 
Οι δέκτες Praxis περιέχουν µια λίστα αγαπηµένων, στην οποία µπορείτε να καταχωρήσετε αγαπηµένα 
κανάλια. 
 

 
 
Κανάλια τα οποία βρίσκονται στη λίστα αγαπηµένων, εµφανίζονται στη λίστα καναλιών σε 
σκουρόχρωµο φόντο. 
(Τα χρώµατα µαρκαρίσµατος µπορείτε να τα αλλάξετε στις ρυθµίσεις, βλέπε κεφάλαιο 5. b.) 
 
Αντιγραφή/∆ιαγραφή καναλιών σε/από τη λίστα αγαπηµένων: 
Για να αντιγράψετε ένα ή περισσότερα κανάλια σε λίστα αγαπηµένων, επιλέξτε τα και στη συνέχεια 
σύρετέ τα µε το ποντίκι στη λίστα αγαπηµένων. 
Για να διαγράψετε ένα κανάλι από κάποια λίστα αγαπηµένων, κάντε κλικ σε αυτήν τη λίστα, επιλέξτε 
το συγκεκριµένο κανάλι και στη συνέχεια "∆ιαγραφή" από το µενού της λίστας καναλιών ή κάντε κλικ 
στο "Del" του πληκτρολογίου σας. Αν διαγράφετε κανάλια από µια λίστα αγαπηµένων, αυτά 
διαγράφονται µόνο από αυτήν τη λίστα, όχι όµως από την κύρια. 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία "Mαρκάρισε ως" από το µενού της λίστας καναλιών, για 
να εισάγετε ένα ή περισσότερα κανάλια στη λίστα αγαπηµένων, ή για να το αφαιρέσετε από αυτήν. 
 
Αλλαγή της σειράς στηλίστα αγαπηµένων: 
Για να αλλάξετε τη σειρά σε µια λίστα αγαπηµένων επιλέξτε τα αντίστοιχα κανάλια και σύρετέ τα µε το 
ποντίκι στην επιθυµητή θέση. 
 
Στα αγαπηµένα η σειρά των καναλιών µπορεί να αλλάξει ανεξάρτητα από την κύρια λίστα. Αν λοιπόν 
αλλάξετε τη σειρά στη λίστα αγαπηµένων, η σειρά των καναλιών στην κύρια λίστα δεν αλλάζει. 
Οµοιώς αντίστροφα, αν αλλάξετε τη σειρά στην κύρια λίστα, η λίστα αγαπηµένων παραµένει ανέπαφη. 
 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία "Mαρκάρισε ως" από το µενού της λίστας καναλιών, για 
να εισάγετε ένα ή περισσότερα κανάλια στη λίστα αγαπηµένων, ή για να το αφαιρέσετε από αυτήν. 
 



  
6 Προβλήµατα 
  
 
Αν έχετε προβλήµατα µε τη σύνδεση, ελέγξτε πρώτα το σειριακό καλώδιο. Πρέπει να είναι καλώδιο 
null modem (όχι καλώδιο 1:1) µε ακόλουθη συνδεσµολογία: 
 
2-3 
3-2 
4-6 
6-4 
5-5 
7-8 
8-7 
 
Το SetEditPraxis έχει ελεγχθεί µόνο µε την αρχική έκδοση του λογισµικού του δέκτη, αν έχετε 
πραγµατοποιήσει κάποιες αλλαγές σε αυτό το λογισµικό, δε µπορώ να εγγυηθώ για τη σωστή 
λειτουργία του προγράµµατος. 
 
Αν µετά την εγγραφή ρυθµίσεων στο δέκτη λάβετε το µήνυµα "Press Menu", αλλάξτε στο δέκτη τον 
επιλεγµένο δορυφόρο. 
 
Η µετατροπή στη µορφή Praxis είναι δυνατή µόνο, αν έχετε αποθηκεύσει προηγουµένως τις 
παράµετρους δορυφόρων (βλέπε κεφάλαιο 3.i). 
 
Αν έχετε άλλου είδους προβλήµατα µπορείτε να µου στείλετε e-mail. Ενηµερώστε µε για την έκδοση 
του SetEdit (Βοήθεια -> Πληρ. για το SetEditPraxis), την οποία χρησιµοποιείτε. 
 
Η ηλεκτρονική µου διεύθυνση είναι: Wolfgang.Litzinger@setedit.de 
 
Παρακαλώ µην τηλεφωνείτε για να µε ενηµερώσετε για προβλήµατα. ∆εν υπάρχει τηλεφωνική 
υποστήριξη. 
 
  
7 Register 
  
 
Μπορείτε να λάβετε τον προσωπικό σας κωδικό (κλειδί) register για 24,99 €. Για την αποστολή του 
κωδικού χρειάζοµαι το πλήρες όνοµά σας και το e-mail σας. Ο κωδικός δε µπορεί να αποσταλεί 
ταχυδροµικώς. 
 
Στην έκδοση demo µπορείτε να αλλάξετε µόνο 20 κανάλια, στη συνέχεια δε µπορείτε να αποθηκεύσετε 
ή να γράψετε στον δέκτη. 
 
Σηµείωση: Χωρίς το e-mail και το πλήρες όνοµά σας δε µπορώ να σας κάνω register για το 
SetEditPraxis. 
 
Για να κάνετε register για το SetEditPraxis υπάρχουν 4 δυνατότητες: 
 
1. Μου στέλνετε τα χρήµατα σε µετρητά (µέσω συστηµένης επιστολής). 
 
Η διεύθυνσή µου είναι: 
Wolfgang Litzinger 
Wasseraecker 8 
67705 Trippstadt/Germany 
 
2. Κάνετε κατάθεση των χρηµάτων στον τραπεζικό µου λογαριασµό. 
 
Αν κάνετε κατάθεση από το εξωτερικό παρακαλώ αναλάβετε τα διεθνή τέλη. 
 
Τα στοιχεία του τραπεζικού µου λογαριασµού είναι: 



Αρ. λογαριασµού. 44 609 52 00 
Bank 24 
Κωδικός τράπεζας: 380 707 24 
∆ιεύθυνση τράπεζας: 
Postfach 24 
Karl-Legien Str. 188 
53244 Bonn 
SWIFT: DEUT DEDB XXX (µόνο για καταθέσεις από το εξωτερικό) 
IBAN: DE66 3807 0724 0446 0952 00 
 
Ως σηµείωση δηλώστε το όνοµά σας και την έκδοση του editor, την οποία θέλετε να αποκτήσετε, και 
έναν τυχαίο αριθµό (π.χ. την ώρα ή οτιδήποτε άλλο). 
Παράδειγµα: ∆ηµήτριος Παπαδόπουλος SetEditPraxis 12:36 
 
Στη συνέχεια στείλτε µου e-mail µε το όνοµά σας, την έκδοση του editor (εδώ SetEditPraxis) και τον 
αριθµό, τον οποίο δηλώσατε στη σηµείωση της κατάθεσης. 
 
Παράδειγµα για το κείµενο του e-mail: Παραγγελία SetEditPraxis, ∆ηµήτριος Παπαδόπουλος, 12:36 
 
Ελέγξτε αν η διεύθυνση e-mail που µου δώσατε είναι έγκυρη και ενεργή. Έχει συµβεί ορισµένες φορές 
να προσπαθήσω να στείλω κάποιον κωδικό χωρίς επιτυχία, επειδή η διεύθυνση του e-mail δεν ήταν 
ενεργή ή ήταν λανθασµένη. 
Επίσης έχει συµβεί, να λάβω e-mail χωρίς να µπορώ να αναγνωρίσω τον αποστολέα (Παράδειγµα: 
Από superman@aol.com Σήµερα κατέθεσα τα χρήµατα για τον editor, ευχαριστώ). Τέτοια e-mail 
δυστυχώς δεν βοηθούν. 
Στην online κατάθεση χρηµάτων µη δηλώνετε το e-mail σας, καθώς σύµβολα όπως τα "@", "_" δε 
µεταφέρονται από το πρόγραµµα σωστά. 
 
Παρακαλώ µη µου στέλνετε φωτογραφίες της απόδειξης κατάθεσης ή screenshots του 
προγράµµατος της τράπεζας σας, ο κωδικός θα σας αποσταλεί όταν τα χρήµατα θα έχουν 
κατατεθεί στο λογαριασµό µου. 
 
Αν µετά από 7 εργάσιµες ηµέρες δεν έχετε λάβει απάντησή µου, στείλτε µου ένα e-mail. ∆εν µπόρεσα 
να επιβεβαιώσω από ποιόν κατατέθηκαν τα χρήµατα ή υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε το e-mail που 
µου δώσατε. 
 
3. Για πληρωµές µε πιστωτική κάρτα (Eurocard/MasterCard, Visa ή American Express), εκτυπώστε το 
έντυπο παραγγελίας, συµπληρώστε το (παρακαλώ γράφετε ευανάγνωστα, το fax είναι πολλές φορές 
δύσκολο να διαβαστεί) και στείλτε το πλήρες στο fax µου: +49 (0) 6306 993453. (Μόνο αριθµός fax, 
δεν υπάρχει τηλέφωνο συνδεδεµένο!) 
 
4. Μπορείτε να πληρώσετε µε πιστωτική κάρτα και µέσω της ιστοσελίδας µου (µόνο Visa, 
Eurocard/MasterCard). 
 
 
 



  
 Παραγγελία για τον SetEditPraxis 
  
 
(Παρακαλώ γράφετε ευανάγνωστα, το fax είναι πολλές φορές δύσκολο να διαβαστεί!) 
 
Ηµεροµηνία:  _________________ 
 
Από: 
Όνοµα:   ___________________________ 
 
Επίθετο:  ___________________________ 
 
E-mail :   ___________________________ 
 
 
Σηµείωση: Αν δε λάβετε απάντηση µου εντός 3 ηµερών, δε µπόρεσα να διαβάσω σωστά το e-mail, ή η 
διεύθυνση δεν ήταν έγκυρη. 
 
Οδός:    ___________________________ 
 
Ταχυδροµικός κωδικός: ___________________________ 
 
Πόλη:    ___________________________ 
 
Χώρα:    ___________________________ 
 
Fax:    ___________________________ 
 
Προς: Wolfgang Litzinger 
 
SetEdit 
 
Αριθµός Fax: +49 (0) 6306 993453 
 
 
   Eurocard/Visa     American Express 
 
Αριθµός κάρτας :_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _  3 _ _ _-_ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ 
 
Ηµεροµηνία λήξης : _ _/_ _  _ _/_ _ 
 
∆οκίµασα την έκδοση demo του SetEditPraxis µε επιτυχία, και σας επιτρέπω την ανάληψη 24,99 € 
από την πιστωτική µου κάρτα. 
 
 
Υπογραφή: ____________________ 
 



  
8 Γλωσσάριο και συντοµεύσεις 
  
 
Ρυθµός baud: Η ταχύτητα, µε την οποία µεταφέρονται τα δεδοµένα από τον υπολογιστή σας στον 
δέκτη. Ο αριθµός αντιστοιχεί στα bits, τα οποία µεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο. 
 
∆εκαδικό/∆εκαεξαδικό: Κανονικά υπολογίζουµε µε 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 κ.τ.λ. Αυτό ονοµάζεται 
δεκαδικό σύστηµα, καθώς έχει ως βάση το 10. Κάθε ψηφίο ενός αριθµού είναι πολλαπλάσιο των 
δυνάµεων του 10 (10^0 = 1, 10^1 = 10, 10^2 = 100 κ.τ.λ.). Στην επιστήµη των υπολογιστών 
χρησιµοποιείται συνήθως το σύστηµα µε βάση το 16 και όχι το 10. Στο δεκαεξαδικό σύστηµα 
περιέχονται εκτός από τα σύµβολα 0-9, τα έξι πρώτα γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου. Η 
καταµέτρηση γίνεται δηλαδή ως εξής: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 κ.τ.λ. Π.χ. το 10 του 
δεκαεξαδικού συστήµατος είναι το 16 στο δεκαδικό. 
Ο λόγος, για τον οποίο στο SetEdit µπορεί να γίνει επιλογή του συστήµατος, είναι επειδή από τη µία οι 
περισσότεροι υπολογίζουν µε βάση το δεκαδικό σύστηµα, και από την άλλη πολλοί προµηθευτές 
προγραµµάτων χρησιµοποιούν το δεκαεξαδικό σύστηµα για τα PIDs. (Π.χ. τα Audiopids των καναλιών 
του Premiere στον αναµεταδότη 11720 H είναι στο δεκαεξαδικό σύστηµα 100, 200, 300, 400, 500, 
600, 700, ενώ στο δεκαδικό είναι 256, 512, 768, 1024, 1280, 1536, 1792. Είναι φανερό ότι σε αυτήν 
την περίπτωση η χρήση του δεκαεξαδικού συστήµατος παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήµατα.) 
 
DLL: Dynamic Link Library. Μια βιβλιοθήκη των Windows, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 
περισσότερες εφαρµογές. 
 
FEC: Forward Error Correction. Στην ψηφιακή µεταφορά δεδοµένων δε µεταφέρονται µόνο τα 
επιθυµητά δεδοµένα, αλλά και άλλα τα οποία µπορούν να διορθώσουν τυχόν απώλειες κατά τη 
µεταφορά. Συνήθως οι τιµές των FEC είναι 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 και 7/8. Η τιµή 3/4 σηµαίνει, ότι 3 από τα 4 
είναι τα κανονικά δεδοµένα, ενώ το 1/4 είναι επιπλέον δεδοµένα για τη διόρθωση. Όσο µεγαλύτερη 
είναι η τιµή, τόσο µικρότερη είναι η πιθανότητα σε µια µεταφορά µε απώλειες τα δεδοµένα να 
διορθωθούν. 
 
LNB: Low Noise Block (Converter), η κεραία. Βρίσκεται στο πιάτο, εκεί από όπου έρχεται το καλώδιο. 
 
PID: Program Identifier. Σε έναν ψηφιακό αναµεταδότη µπορούν να υπάρχουν περισσότερα κανάλια. 
Αυτά τα διαφορετικά δεδοµένα χαρακτηρίζονται από τα PIDs. Τα βασικότερα PIDs είναι το Video PID 
(το οποίο περιέχει πληροφορίες για την εικόνα) το Audio PID (ήχος) και το PCR (Program clock 
reference) PID το οποίο είναι είναι υπεύθυνο για τον συγχρονισµό ήχου και εικόνας. Κατά κανόνα ο 
δέκτης βρίσκει αυτόµατα τα PIDs, µόνο σε κάποια ειδικά κανάλια πρέπει εσείς να τα εισάγετε. 
Στην καλύτερη περίπτωση ο δέκτης βρίσκει στον αναµεταδότη το NIT (Network information table) στο 
οποίο περιέχονται πληροφορίες για τον παροχέα (π.χ. άλλοι αναµεταδότες του ίδιου παροχέα) και ένα 
SDT (Service Description Table), το οποίο περιέχει πληροφορίες για το ποιά κανάλια βρίσκονται σε 
αυτόν τον αναµεταδότη. Εδώ παραπέµπεται απλά στο Service (Channel) ID για κάθε κανάλι. Σε αυτό 
το ID υπάρχουν πληροφορίες για το ποιά Video, Audio, Teletext PID (και µερικά άλλα PIDs, π.χ. για 
τις πληροφορίες EPG) χρησιµοποιούνται από τον δέκτη. 
Αν λοιπόν εισάγετε το Service ID κάποιου καναλιού, ο δέκτης µπορεί να βρει όλες τις απαιτούµενες 
πληροφορίες. Αν εισάγετε µόνο το Video και το Audio PID, η εικόνα και ο ήχος µπορεί να λειτουργούν, 
το EPG όµως όχι γιατί βρίσκεται σε κάποιο άλλο PID. 
Σε κάποια ειδικά κανάλια (π.χ. Feeds) ο προµηθευτής δε δίνει τα NIT, SDT και Service ID, σε αυτήν 
την περίπτωση πρέπει να εισάγετε εσείς το Video και το Audio PID. 
 
Ρυθµός συµβόλων: Ο αριθµός των ψηφιακών δεδοµένων, τα οποία µεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο 
στον αναµεταδότη. Ο ρυθµός συµβόλων υπολογίζεται σε Msymb/seρ (Megasymbols ανά 
δευτερόλεπτο), όπου ένα symbol αποτελείται από 4 Bit. Με το FEC και το ρυθµό συµβόλων µπορεί να 
υπολογιστεί το εύρος ζώνης συχνοτήτων του αναµεταδότη. 
 
Πόλωση: Σε αντίθεση µε τη µεταφορά µέσω καλωδίου, στην µεταφορά µέσω δορυφόρου κάθε πεδίο 
συχνοτήτων αξιοποιείται διπλά. Τα κύµατα αποστέλλονται πολωµένα. Ο σταθµός εκποµπής 
(δορυφόρος) και ο σταθµός λήψης (το LNB) δέχονται κάποια χρονική στιγµή µόνο οριζόντια ή µόνο 
κάθετα πολωµένα κύµατα. Με αυτόν τον τρόπο κάθε πεδίο συχνοτήτων αξιοποιείται διπλά. Κατά 
κανόνα όµως δε χρησιµοποιείται δύο φορές ακριβώς η ίδια συχνότητα για τον οριζόντια και κάθετα 
πολωµένο αναµεταδότη, αλλά η συχνότητα του κάθετα πολωµένου είναι κατά λίγο µετατοπισµένη από 



αυτήν του αντίστοιχου οριζόντια πολωµένου αναµεταδότη. 
Εκτός από την οριζόντια και την κάθετη πόλωση, υπάρχει και η κυκλική. Τα κύµατα περιστρέφονται 
όπως ο δείκτης του ρολογιού και αντίστροφα. Σε αυτήν την πόλωση πρόκειται για LHC και RHC 
(left/right hand circulated). 
Κατά κανόνα χρησιµοποιείται στην Eυρώπη η οριζόντια και η κάθετη πόλωση. Στις σκανδιναβικές 
χώρες και στην εκποµπή της Ζώνης-C χρησιµοποιείται κυρίως η κυκλική πόλωση. 
 
Επιλογή: Για να επιλέξετε κάποιο κανάλι, κάντε κλικ σε αυτό. Για την επιλογή περισσότερων 
καναλιών, χρησιµοποιήστε τις γνωστές µεθόδους των Windows. 
Έχοντας πατηµένο το shift και κάνοντας κλικ σε κάποιο κανάλι, επιλέγονται όλα τα κανάλια µεταξύ 
αυτού του καναλιού και του καναλιού στο οποίο κάνατε στη συνέχεια κλικ. 
Έχοντας πατηµένο το πλήκτρο "Ctrl", µπορείτε να επιλέξετε κάποιο κανάλι, χωρίς να αφαιρεθεί η 
επιλογή από τα ήδη επιλεγµένα. 
 
Ρυθµίσεις: Ρυθµίσεις είναι το τµήµα της µνήµης του δέκτη, στο οποίο περιέχονται όλες οι 
πληροφορίες για τα κανάλια. 
Σε αυτές τις πληροφορίες ανήκουν τα ονόµατα και η σειρά των καναλιών, στοιχεία λήψης όπως η 
συχνότητα, το FEC, ο ρυθµός συµβόλων κ.τ.λ.. 
 
 


