
Ønsket om kunne se og op-
tage kabel-tv helt digitalt 
via en computer, er blevet 
mere interessant med de 
mange Home Theater PC 
(HTPC) software program-
mer der er udviklet i de 
seneste år. Det mest kendte 
er nok Microsofts Windows 
Media Center udgaven.  
 
TDC tilbyder digitale signa-
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ler via sin Selector service, 
og man kan selvfølgelig 
koble sin Selector op til 
Windows Media Center 
PC'en via videokabel. Men 
helt optimalt er det, såfremt 
man kan modtage signalet 
digitalt hele vejen. Desværre 
er Windows Media Center 
ikke forberedt på betalings-
tv eller DVB-C kort  
o v e r h o v e d e t .      

Flere firmaer har forsøgt sig 
med mere eller mindre fun-
gerende tilpassede løsnin-
ger. Digitalt.tv kigger her på 
en løsning med navnet Fi-
reDTV, der er en DVB-C 
firewire boks med indbyg-
get common interface, så du 
via cam også kan se beta-
lingskanaler. Produktet er 
venligst udlånt af Digital 
Everywhere www.digital-
everywhere.com 

FireDTV er ikke et indstiks-
kort, som du skal til at mon-
tere i din PC. Det er en selv-
stændig boks, du tilslutter 
via firewire kabel til din PC. 
Du skal naturligvis have en 
firewire port tilslutning på 
din PC, men det har de fle-
ste nyere PC'er i dag. Ellers 
kan man købe firewire udvi-
de l seskor t  hos  edb-
forhandlere. 
 
FireDTV syner ikke af så 
meget, blot en sort kasse 
med lysdiode i fronten, der 
angiver rød eller grøn af-
hængigt af om der er signal. 
Der er også her indbygget 
et IR øje der opfanger sig-
naler fra den medfølgende 
fjernbetjening. Fjernbetjenin-
gen er ikke beregnet til brug 

med Windows Media Cen-
ter, men derimod det med-
følgende software program 
Mytheatre. Til brug i Win-
dows Media Center anven-
des naturligvis den dertil 
beregnede MCE fjernbetje-
ning. 
 
På bagsiden finder vi ind og 
udgang for kabel-tv anten-
nesignalet. Det skal bemær-
kes, at udgangssignalet blot 
er til videresløjfning. FireDTV 
har ingen billedudgang, alt 
vises og styres via din PC. 
Desuden på bagsiden finder 
du udgang til firewire kablet 
naturligvis samt tilslutning til 
strøm via den medfølgende 
strømtransformer. Denne er 
kun nødvendig såfremt der 
ikke bliver leveret strøm fra 

din firewire udgang på din 
PC. 
 
I midten på bagsiden finder 
vi common interface porten, 
hvor vi sætter et Viaccess 
cam i til brug med TDC's 
Selector kort. Bemærk at 
Cam'et ikke medfølger i 
pakken. Med et Selectorkort 
hos TDC kabel-tv, kan du for 
199 kr./år, se de kanaler 
digitalt, du ellers modtager 
analogt fra TDC kabel-tv. 
Du kan naturligvis også købe 
ekstra betalings-tv pakker 
hos TDC. 

Nyt fra den digitale  
tv verden 
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Side 2 

Med i pakken 

Du skal have mulighed for at 
tilslutte firewire kablet til din 
PC. Denne forbindelse kaldes 
også nogle IEEE 1394. 
 
Har du ikke firewire kan du 
købe et udvidelseskort til din 
PC. 

Udover selve FireDTV bok-
sen finder vi i kassen 1 stk. 
antennekabel, 2 firewire 
kabler, hvoraf det ene er 
med mini-stik i den ene en-
de. Den medfølgende fjern-
betjening er som tidligere 
nævnt til brug med det med-
f ø l g e n d e  p r o g r a m 
MyTheatre og ikke Microsoft 
Media Center. 
 
Man kan som tidligere 
nævnt vælge at bruge Fi-
reDTV i en Microsoft Win-
dows Media Center Edition 
(MCE) løsning. Såfremt skal 
man så installere speciel 
driver til dette. Alternativt 
kan man vælge at anvende 
BDA drivere beregnet til 
brug i andet software, som 
f.eks. den medfølgende 
MyTheatre. Man kan ikke 
benytte både MCE og 
MyTheatre på samme dri-
ver, så man altså vælge 
mellem de 2 muligheder. 

Vil du gerne slippe for en 
løs boks som FireDTV, så 
tilbyder Digital Everywhere 
FloppyDTV. Den er, som 
navnet antyder, udformet 
som et diskettedrev og be-
regnet til indbygning i 3½" 
port i sin PC. Firewire kabel 
forbindes så fra FloppyDTV 
til firewire port internt i 
pc'en. I fronten af Flop-
pyDTV er der port til f.eks. 
Viaccess cam og Selector 
kort, såfremt det er TDC, 
man vil modtage. 

For at se kanalerne på dit 
Selector kort skal du bruge 
et Viaccess cam. 

FloppyDTV til HTPC kabinettet 



Side 3 

For at bruge FireDTV i Me-
dia Center Edition skal man 
installerede den aktuelle 
beta driver der passer her-
til. Inden man går i gang, 
skal man naturligvis have en 
Windows Media Center 
Edition 2005 installeret. Man 
skal have installeret service 
pakke 2 og rollup opdate-
ringer, samt minimum .Net 
1.1. Alt dette gøres via win-
dowsupdate. Desuden anbe-
fales det i manualen også at 
installere et par hotfixes. 
 
Installationen af FireDTV 
driveren gik smertefrit. Efter 
tilslutning af firewire kablet 
til PC'en blev hardwaren 
fundet. Vi fulgte guiden der 
beskriver, at man skal annul-
lere den automatiske instal-
lering og i stedet starte in-

stallationsprogrammet med 
driverne. Efter en genstart 
åbnede vi så spændt Media 
Center. Er det virkelig lykke-
des at få MCE til at køre 
med DVB-C og kodede ka-
naler? 
 
I MCE startede vi med at 
opsætte tv kilden og søge 
efter kanaler. Driveren til 
FireDTV søger udelukkende 
efter kanaler på Symbolrate 
6900 og 6875. TDC sender 
med Symbol rate 6875, og 
ganske rigtigt fandt MCE 
alle kanalerne, både tv og 
radio kanaler. Umiddelbart 
er kun de ukodede kanaler 
aktiveret i kanallisten. Via 
red igér  kana ler  un-
der indstillingerne, kan man 
aktivere de kodede kanaler. 
Ifølge FireDTV's installations-

guide anbefales det udeluk-
kende, at aktivere de kana-
ler man ved, man har ad-
gang til. Da andre kan give 
problemer med FireDTV og 
MCE. 
 
Men spørgsmålet var der 
stadigvæk, kunne vi så se de 
kodede kanaler? Vi stillede 
ind på TV1000 og sørme jo 
der var billede på. Kanal-
skifte forløb uden proble-
mer, og de kodede kanaler 
blev vist uden usædvanlig 
ventetid ved kanalskifte. 
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Windows Media Center Edition  

Kun de ukodede kanaler er som 
standard aktiverede. Du skal selv 
ind og redigere hvilke kanaler du 
har adgang til på dit Selector kort.  

MCE har kun understøttelse 
af DVB-T, så FireDTV bliver 
genkendt som DVB-T kort/
boks. 
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Side 4 

Windows Media Center Edition fortsat 

For at få EPG for mere end 4 
kanaler skulle vi ind og 
rette headend værdien i 
windows registreringsdata-
basen. 
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFT
WARE\Microsoft\Windows\C
urrentVersion\Media Cen-
ter\Service\EPG 

EPG hentes via Internettet men 
dog er alle kanaler ikke med. 

Eftersom som MCE kun un-
derstøtter DVB-T af de digi-
tale standarder, så har Fi-
reDTV været nød til at lave 
en driver der emulerer DVB-
T overfor MCE. FireDTV 
bliver derfor også genkendt 
af MCE som et DVB-T kort. 
Det giver desværre kun 4 
kanaler i EPG'en, nemlig 
DR1 DR2, TV2 og Kanal4. 
Lidt surt, så vi var ude og 
søge på google for at finde 
en løsning. Med en lille ret-
telse i windows registrerings-
databasen (start > kør > 
regedit), fik vi ændret den 
værdi der kaldes headend 
til 8400002. Så fik vi EPG 
muligheder som om vores 
opsætning var unmapped 
analogue cable, med de 
kanaler der nu engang tilby-
des af MCE EPG'en. Det er 
en del, men ikke alle. Kana-
ler som f.eks. Canal+ og 
TV1000 kanalerne er ikke 
med. Der findes på nettet 
nogle beskrivelser af, hvor-
dan man kan hente alterna-
tiv EPG ind. Det er ikke no-
get vi vil komme nærmere 
ind på her, da det er en 
længere omgang, og det 
involvere hentning fra hjem-

mesider på en måde der 
ikke er tiltænkt af udbyder-
ne af disse hjemmesider. 
Efter denne rettelse hentede 
vi så EPG ind via vores inter-
net forbindelse, og fik EPG 
for en række kanaler. Via 
EPG menuen skulle vi så ind 
og pege EPG på de rigtige 
kanaler. Det er aktuelt for 
de kanaler der ikke har helt 
samme navn i kanallisten, 
som det navn de har i 
EPG'en. 
 
Med den store mængde 
kanaler der findes ved søg-
ning, ligger der et stort ar-
bejde i at sortere og flytte 
rundt på kanalerne i kanalli-
sten, så de passer til ens 
egne ønsker. 
 
Og så er det ellers blot at 
tage Media Center i brug. 
Du kan sætte optagelser til 
via EPG'en, pause live tv, se 
tidligere optaget udsendel-
ser og meget mere. Opta-
gelser blev optaget som 
bestilt. Generelt var der 
ingen problemer med denne 
dvb-c implementering i MCE, 
hvilket må siges at være flot. 
Der var lidt problemer med 

HDTV kanalen C MORE HD i 
MCE, men det skyldes for-
mentlig vores noget gamle 
ATI 8500 DV grafikkort i 
maskinen, der ikke helt var 
stærkt nok til MCE med 
HDTV. Det var i hvert fald 
beskeden fra MCE. Vi fik 
dog billede en enkelt gang 
uden problemer, så det kan 
også være en grafikkort 
driver ting. Ifølge Digital 
Everywhere så skulle der 
ikke være problemer med 
MPEG-2 HDTV i MCE, hvor-
imod det dog ikke skulle 
være muligt at køre MPEG-4 
HDTV via DVB-C i MCE 
2005. 
 
Der er ikke understøttelse af 
undertekster i MCE, så med 
mindre der er undertekster 
på selve billedet, så kan du 
altså hverken se eller opta-
ge undertekster. Der er hel-
ler ikke mulighed for at be-
nytte tekst-tv i MCE. 
Vil man optage og se noget 
andet samtidigt, så er det 
muligt at koble endnu 
en FireDTV til, men så skal 
denne også have et cam og 
et programkort. 
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Side 5 

FireDTV med andet media software  

Det medfølgende program 
MyTheatre er et ganske 
kendt program udviklet til 
en række forskellige kort, 
deriblandt FireDTV. 

Medfølgende software 
MyTheatre 
 
Har man ikke en Windows 
Media Center udgave af 
Windows, men derimod en 
almindelig Windows XP. 
Eller ønsker man bare at 
benytte en anden løsning, så 
medfølger der med boksen 
e t  p r o g r a m  n e m l i g 
MyTheatre. Der er derud-
over også mulighed for at 
benytte flere andre soft-
ware programmer. 
 
MyTheatre er et ganske 
kendt program udviklet til en 
række forskellige kort, der-
iblandt FireDTV. Den med-
følgende udgave er en spe-
cial FireDTV udgave. Instal-
lerer du fra den medfølgen-
de installations-cd, bliver du 
spurgt, om du vil installere 3. 
parts programmer. Det er 
MyTheatre. det her drejer 
sig om.  
 
Efter installation kan du så 
åbne MyTheatre og søge 
efter kanaler. For TDC Se-
lector kanalerne drejer det 
sig om at søge på Symbol 
rate 6875, og den mulighed 
er der også i MyTheatre. 
Det letteste er at vælge alle 
frekvenser og så sætte en 
søgning i gang. Det tager 
lidt tid, men så skulle du 
også gerne have fundet 
dem alle. Du kan via 
MyTheatre angive favoritka-
naler i sin egen liste, ellers 
bliver det let noget uover-
skueligt. 
 
Med MyTheatre kan du 
også få glæde af den med-
følgende fjernbetjening. Den 
kan styre en række funktio-
ner i Mytheatre. Det er 
værd at bemærke, at man 
ikke får mere end nu og 
næste oplysninger rent EPG- 
mæssigt med FireDTV. Mere 
sendes nemlig ikke i et for-
mat der kan forstås af an-
dre bokse end TDC's egen 
Selector. Som nævnt under 
MCE findes der uofficielle 
import muligheder via nettet. 
 
 

Udover Mytheatre på instal-
lations cd'en, medfølger 
også en cd-rom med Po-
werDVD 5. Denne er tænkt i 
den situation, at du ikke har 
MPEG-2 video dekoder 
software installeret i forve-
jen. HDTV og PowerDVD 5 
spillede ikke på vores ma-
skine, her gik den simpelthen 
død. Med Nvidia Purevideo 
decoder eller Intervideo gik 
det straks meget bedre. 
 
 
DVBViewer 
 
Et andet program vi nærer 
en vis forkærlighed for her 
på digitalt.tv er DVBViewer. 
Også her havde vi lejlighed 
til at teste FireDTV med go-
de resultater. DVBViewer er 
et godt stabilt program med 
en del udvikling i funktioner 
og ekstra funktioner, herun-
der bedre undertekst sup-
port end i MyTheatre. 
Fælles for de både 
Mytheatre og DVBViewer, 
var at også HDTV kanalen 
CMORE HD virkede. Men 
sørg for at have et godt 
signal fra kabel-tv til bok-
sen, og evt. investere i en 
rigtig kabel-tv forstærker 
såfremt der er problemer, 
når du fordeler signal til 
flere kilder. 
 

MediaPortal 
 
Vil man have en alternativ, 
men lignende løsning i for-
hold til MCE, så er Media-
Portal en mulighed. Det er et 
gratis program med MCE 
lignende funktioner, og med 
større mulighed for at pille 
ved en række indstilling og 
tilpasse ekstra funktioner. 
Det kræver dog også nok, 
at man er lidt PC kyndig. 
Vi fik installeret MediaPortal 
uden problemer, og søgnin-
gen efter kanaler gik også i 
gang, men gik så i stå efter 
et stykke tid. En genstart af 
computeren og endnu et 
forsøg hjalp dog på det, og 
vi fik alle kanaler søgt ind. 
Kanalerne fungerede også i 
MediaPortal, både de ko-
dede og ukodede. Er man til 
lidt mere end plug'n play, så 
er MediaPortal et godt bud, 
og nogle vi sikkert sige bed-
re alternativ end MCE. Me-
diaPortal har også i mod-
sætning til Media Center 
Tekst-tv. 
 
EPG-mæssigt får du også 
som standard kun nu og 
næste med. Der er indbyg-
gede muligheder i Media-
Portal for at grabbe pro-
graminfo fra hjemmesider, 
men det skal lige sættes op, 
og det kan være lidt tricky. 



Denne test er produceret og 
publiceret på  www.digitalt.tv 
 
Besøg vores hjemmeside for 
nyheder, produkttests og 
information om den digitale tv 
verden. 
 
Denne print udgave er lavet af 
WWW.DIGITALT.TV  og må ikke 
publiceres andetsteds uden 
tilladelse. 
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Side 6 

Konklusion 

Vi er generelt imponeret 
over FireDTV. Vi havde ikke 
regnet med en så problemfri 
integration i Windows Me-
dia Center 2005, og retfær-
digvis skal siges at Digital 
Everywhere også har arbej-
det med dette i nogen 
tid. Det ser ud fra vores test 
ud til at have givet pote. 
Selvom driveren til MCE 
fortsat er benævnt med 
beta, så fandt vi det en fuldt 
brugbar løsning. 
 
Ganske vist koster FireDTV 
lidt mere end andre DVB-C 
kort eller pc løsninger, men 
pengene er givet godt ud 
med baggrund i funktions-
dygtigheden i driverne. De 
største begrænsninger er 
dem Media Center sætter 

selv, i form af manglende 
implementering af EPG for 
visse kanaler, og undertekst/
tekst-tv understøttelsen der 
mangler.  
 
Hvis man satser på MCE 
løsningen med integreret 
dvb-c modul i ens HTPC, så 
fås FloppyDTV også i en 
light udgave uden medføl-
g e n d e  M y T h e a t r e /
PowerDVD eller fjernbetje-
ningen. 
 
Er man til andet software, så 
er muligheden til stede enten 
med den medfølgende 
Mytheatre eller andet soft-
ware f.eks. MediaPortal. En 
stor del af HTPC interessere-
de er generelt glade for at 
tilpasse den til eget behov, 

og det skulle der være rig 
nok mulighed for med Fi-
reDTV og MediaPortal. 
 
Vil vi her til sidst endnu en-
gang henvise til, at vi i den-
ne test har testet med TDC 
Selector kabel-tv, og vi ikke 
kan udtale os om, hvor godt 
eller skidt FireDTV virker på 
Stofa's digitale udbud. 
 
Prisen på FireDTV er om-
kring 200 Euro for fuld pak-
ken. 
 
 

Den kan købes online fra http://www.digital-everywhere.com/ 

www.digitalt.tv  
nyheder, guides, tests mm.  

Nyt fra den digitale  
tv verden 


