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Receiver HDTV 

Receiver Linux HDTV
AB IPBox 55HD

•	Receiver	yang	bisa	menerima	satelit	jarak	jauh	
dengan	streaming	video	dan	audio	dari	Internet	
•	Mudah	memulai	perekaman	langsung	dari	EPG
•	Koneksi	mudah	ke	peranti	lunak	receiver	via	FTP
•	Banyak	tersedia	peranti	lunak	tambahan,	termasuk	
editor	saluran

Kami telah melihat 
beberapa receiver berbasis-
Linux sejak beberapa tahun 
lalu. Ini merupakan prospek 
yang menarik bagi sebagian 
besar kita untuk memiliki 
sistem penerimaan yang 
handal dan bisa diubah-
ubah. Terlalu sering di 
masa lalu, biaya yang masih 
terlalu mahal. Ketika tuner 
kembar, hard disk besar 
dan banyak antarmuka 
ditambahkan ke receiver, 
maka akan menjadikannya 
di luar anggaran bagi semua 
orang, terkecuali bagi pehobi 
fanatik dan orang kaya. 

Baru!
Boot Ganda
untuk AB IPBox 55HD

AB IPBox will soon release a dual boot software for the AB IPBox 
55HD: the user can choose between Enigma 1HD and Enigma 2HD. 
This means the user can simply restart the Enigma 2HD software 
to the Enigma 1HD within 15 seconds. The big advantage is that 
the setup files stored in the VAR folder are shared by both software 
versions. The dual boot feature adds another big bonus to the AB 
IPBox 55HD.
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Dengan AB IPBox 55HD, 
model baru dari pabrikan AB 
IPBox di Slovakia, mereka 
telah mengambil jalan lain. 
Jika bagian luarnya serupa 
dengan AB IPBox 9900HD 
– lihat laporan uji di TELE-
satelit 12-01/2011 - , 
receiver ini hanya memiliki 
satu tuner dan tidak ada 
hard disk internal.

AB IPBox 55HD hadir 
dengan model yang unik 
berwarna putih dengan 
desain bunga di bagian 
depan. Saya masih berpikir 
bahwa ini adalah bunga 

krisan, meskipun belum ada 
konfirmasi resmi tentang ini. 
Pada panel depan terdapat 
tombol untuk mengendalikan 
fungsi dasar. Salah 
satunya, diakses dengan 
menekan tombol menu 
ketika menyalakan receiver 
adalah sangat penting. 
Yang memaksa pengubahan 
resolusi layar ketika mesin 
mulai beroperasi. Meskipun 
mesin ini seharusnya 
memilih keluarannya dan 
resolusi berdasarkan pada 
apa yang terhubung, saya 
harus menggunakan metode 
ini untuk mendapatkan 

AB IPBox 55HD 
Receiver Linux yang ideal 

Dengan banyak peranti lunak tambahan

gambar di layar beberapa 
kali. Panel depan dilengkapi 
dengan tampilan LED empat-
digit yang menampilkan 
empat hutuf pertama nama 
saluran. Kadang-kadang 
terlihat OK, namun jika 
Anda bisa mengenang 

permainan lama yang 
mencoba membuat huruf 
dari tampilan kalkulator, 
kadang-kadang benar-benar 
tidak bermakna.

Di belakang flap, terdapat 
rongga kartu Conax – tetapi 
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tidak ada terminal USB. Satu 
USB ditemukan di panel 
belakang receiver. Hal ini 
bagus untuk menjaga kabel 
jika hard disk dihubungkan 
secara permanen, namun 
bisa menjadi mengganggu 
jika drive tersebut dibagi 
dengan perangkat lain. Juga 
di panel belakang, terdapat 
satu soket Scart, konektor 
HDMI dan SP/DIF untuk 
video dan audio digital, 
keluaran HDMI, dan colokan 
antena serta keluaran loop-
through. Hanya itu. Sebagian 
orang mungkin akan 
menginginkan Scart kedua, 
atau video komponen, atau 
colokan audio stereo, namun 
sejumlah koneksi ini telah 
dipangkas menjadi hanya 
yang paling diperlukan.

Menyalakan receiver 
memerlukan beberapa saat 
untuk mengaktifkan sistem 
operasi: lebih dari dua menit 
bergantung pada apakah 
hard disk dihubungkan. 
Pada 55HD telah terprogram 
dengan pengaturan dan 
saluran untuk paket dan 
satelit seluruh dunia. Jika 
belum tersedia, sehingga 
terdapat sejumlah pilihan 
untuk menambah satelit dan 
saluran. Tersedia kendali 
DiSEqC yang lengkap, 
memungkinkan antena tetap, 
switch dan motor. USALS 
didukung untuk pengaturan 
sederhana dengan hanya 
mengisi koordinat lokasi 
penerimaan.

Untuk receiver dengan 
sistem operasi yang handal, 
kecepatan pemindaian 

1. Pilihan pemindaian
2. Informasi Layanan
3. Pengaturan AV
4. Menu Utama
5. Pengaturan Antena

agak lambat. Pemindaian 
penuh terhadap ASTRA 2 
memerlukan waktu 25 menit. 
Menambahkan pemindaian 
jaringan untuk mendapatkan 
saluran baru dari provider 
tidak menambah waktu 
pemindaian.

Menekan tombol OK 
bahkan menampilkan daftar 
saluran yang bisa disortir 
dengan beberapa cara. 
Sistem penyimpanan saluran 
agak membingungkan pada 
mulanya, dengan saluran 
disusun dalam daftar utama 
yang tidak bisa diedit – 
yang menjebakku lagi pada 
pengalaman kedua dengan 
Enigma.

Setelah membaca buku 
panduan, saya diingatkan 
bahwa segala sesuatu harus 
dilakukan melalui konsep 
“bouquets”. Istilah ini 
jangan dibingungkan dengan 
definisi yang digunakan 
untuk sekelompok saluran 
pada satu transponder 
tunggal, atau bahkan seikat 
bunga krisan hitam. Di dunia 
Enigma ini berarti daftar 
favorit. Kenyataannya, 
bouquet standar yang telah 
terprogram disebut Favorit.

Jika saluran bisa dipilih 
dan dilihat dari daftar utama, 
menyalinnya ke dalam 
bouquet yang tersusun 
membuat pengalaman lebih 
baik. Setelah saluran telah 
ada dalam daftar ini, maka 
saluran ini bisa diedit, disortir 
dan dipindahkan sesuai 
harapan Anda. Merupakan 
proses yang panjang, namun 
membaca buku panduan 
akan membantu Anda untuk 
menemukan cara terbaik 
untuk melakukan di setiap 
situasi. Cara terbaik adalah 
menggunakan peranti 



More on This Manufacturer
Read TELE-satellite’s Company Report:

AB IPBOX  
Satellite Receiver Manufacturer, Slovakia www.abipbox.com

www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/eng/abipbox.pdf

2

1

34 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   04-05/2011   —   www.TELE-satellite.com

lunak pada komputer untuk 
melakukannya – akan 
dibahas lebih lanjut nanti.

Menjelajahi saluran 
begitu mudah, meskipun 
p e r p i n d a h a n n y a 
menggunakan tombol atas 
dan bawah terasa agak 
lambat. Tersedia tombol 
panggil kembali, dan 
sepertinya daftar sejarah 
saluran yang lengkap yang 
bisa dijelajahi, meskipun 
ini hanya tersedia dengan 
bantuan menu karena telah 
dipetakan pada tombol yang 

sama karena fungsi yang 
agak kurang bermanfaat 
untuk berpindah antar 
sub-layanan – ini kejadian 
yang sangat jarang seperti 
perlombaan Formula 1 di 
mana lebih dari satu stream 
video bisa dipilih.

Mode gambar-dalam-
gambar juga tersedia, dan 
lebih fleksibel daripada 
biasanya – tidak saja 
gambar kedua bisa dipindah 
pada berbagai posisi di 
layar, tetapi juga bisa 
diubah ukurannya. Tentu 
saja, hanya dengan satu 

tuner maka pilihan saluran 
yang akan ditampilkan 
bersama juga terbatas pada 
transponder yang sedang 
dipakai, atau gambar utama 
atau kedua bisa digunakan 
untuk memutar rekaman.

EPG standar pada 
receiver ini agak sedikit 
berbeda daripada biasanya 
– penekanan pertama kali 
pada tombol EPG akan 
menayangkan informasi 
untuk acara yang ditonton, 
dengan tombol panah untuk 
maju dan mundur terhadap 
tayangan yang akan datang 
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1. FTP via Filezilla
2. Telnet
3. Editor pengaturan DreamSet
4. Antarmuka Situs 
5. Pengatur waktu diakses dari 
antarmuka situs
6. Kendali jarak jauh situs

dan sebelumnya. Menekan 
tombol biru untuk “Multi EPG” 
menayangkan daftar saluran 
dari bouquet yang dipilih 
dengan rincian acaranya 
– sekali lagi tombol panah 
digunakan untuk berpindah 
ke acara selanjutnya. Bagi 
yang sering menggunakan 
EPG model kotak, tersedia 
dari tombol biru, yang 
akan memanggil program 
tambahan atau plugins, 
atau dengan menekan dan 
menahan tombol EPG. Ya, 
terdapat banyak fungsi pada 
receiver, sebagian bahkan 
tersembunyi di bawah 
penekanan tombol yang 
lama. Tombol “bantuan” 
selalu menjadi teman baik 
– menampilkan gambar 
kendali jarak jauh dan daftar 
perintah yang tersedia.
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1. Informasi acara EPG 
2. Daftar Saluran
3. Rincian PID
4. Menu kustom
5. Fine-tuning Gambar

EPG adalah jalan termudah 
untuk perekaman ke hard 
disk eksternal jika telah 
terhubung. Untuk bisa 
menampung rekaman, 
hard disk ini harus diformat 
dalam format EXT3 Linux, 
yang akan dilakukan oleh 
receiver jika diperlukan. 
Jika informasi acara ada di 
layar, menekan tombol hijau 
akan menambahkannya 
ke dalam pengatur waktu. 
Waktu mulai dan akhir, 
pilihan mengulang rekaman 
dan nama file bisa diganti 
jika diperlukan sebelum 
menekan tombol hijau 
sekali lagi untuk mengirim 
ke jadual rekaman. Untuk 
perekaman cepat, urutan 
penekanan adalah OK, hijau, 
hijau dari EPG.

Ketika menyebut nama file 
di sini, dan kenyataan bahwa 
jika diperlukan pengisian teks 
pada receiver, bahwa tombol 
angka bisa digunakan untuk 
mengisi teks seperti halnya 
di telepon seluler. Pembaca 
yang jeli akan melihat di 
gambar bahwa karakter Q 
dan Z berada di posisi yang 
berbeda daripada di telepon 
seluler – namun di dalam 
menunya sendiri huruf ini 
ada di tombol angka 7 dan 9 
seperti di telepon seluler!

Hasil rekaman bisa 
diputar melalui daftar pada 
tombol Files, dan tidak perlu 
menunggu rekaman selesai 
sebelum mulai memutar 
ulang. Hasil rekaman 
juga bisa ditonton melalui 
pemutar media, yang juga 
menangani file audio MP3 

dan AVI. Pemutar media 
tidak memiliki antarmuka 
yang intuitif, dan saya 
sendiri seringkali kembali 
ke tombol bantuan untuk 
mengingatkan bagaimana 
menambah dan mengurangi 
file ke dalam playlist. 
Menarik untuk melihat 
bahwa informasi program 
pada EPG disimpan bersama 
file, sesuatu yang sering 
dilupakan.

IPBox menjalankan versi 
Linux yang berarti tersedia 
beberapa pilihan untuk 
menghubungkannya ke dunia 
luar. Setelah dihubungkan ke 
terminal LAN via Ethernet, 
receiver ini bisa diakses 
dengan Telnet dan FTP. 
Telnet bisa berguna bagi 
yang memahami Linux dan 
receiver, FTP lebih berguna 
bagi sebagian orang. Jika 
mengakses terminal USB 
di belakang menjadi terlalu 
mengganggu, maka gunakan 
FTP untuk mengakses file 
Anda melalui jaringan, 
gunakan root sebagai 
username dan ipbox sebagai 
password.

Ketika saya mengulas 
AB IPBox 9900HD dalam 
TELE-satelit 12-01/2011, 
saya agak kecewa dengan 
sedikitnya peranti lunak 
yang tersedia melalui 
layanan pembaruan receiver. 
Saat ini, beberapa program 
telah muncul, beberapa di 
antaranya bekerja lebih 
baik. Terdapat pemutar 
Youtube – yang menunggu 
pembaruan ke peranti lunak 
Enigma2 agar bisa bekerja; 
penampil peta Google 
telah terprogram dengan 
pemandangan seluruh 
dunia termasuk tempat 
pelaksanaan balapan motor 
dan bekerja dengan baik; 
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dan aplikasi skor sepakbola 
merupakan ide yang 
cemerlang, memberikan skor 
dari seluruh dunia, namun 
English Premier League dan 
German Bundesliga tidak 
termasuk dalam daftar ini. 
Saya kaget bahwa koneksi 
internet bekerja sempurna 
dari IPBox, bahwa penjelajah 
situs masih tidak tersedia.

Plugin yang paling 
bermanfaat adalah 
antarmuka situs yang 
memungkinkan kendali 
receiver dan pengatur 
waktu dari browser. Dengan 
pengaturan router yang 
tepat, maka bisa diakses 
dari mana saja di internet, 
bisa dipasangi pelindung 
password sehingga 
seseorang tidak akan masuk 
dan menghapus acara 
dalam pengatur waktu yang 
ingin Anda tonton jika telah 
kembali ke rumah. Gambar 
dan suara receiver juga 
bisa di-stream dari sini, dan 

rekaman juga bisa di-stream 
atau diunduh.

Hasil rekaman jika di 
komputer adalah dalam 
format .ts, dan setelah 
diproses di peranti lunak 
seperti TSRemux maka bisa 
ditonton atau diproses lebih 
lanjut. Saya juga berhasil 
menggunakan rekaman 
radio, dan mengkonversinya 
dan dipakai dengan pemutar 
MP3. 

Beberapa peranti lunak 
juga tersedia di www.
satupdate.net. Seperti 
pembaruan firmware, 
terdapat juga editor 
pengaturan yang lengkap. 
Yang ini bekerja pada banyak 
receiver Linux lainnya yang 
berarti komunitas internet 
yang lebih besar masih 
terbuka, karena daftar 
bouquet yang dibuat untuk 
receiver lain juga bisa 
digunakan oleh receiver 
ini. Editor dengan mudah 

bisa dihubungkan via LAN 
dan membuat perubahan 
bouquets dengan mudah, ini 
bisa menjadi pilihan utama 
jika memungkinkan.

Editor ini serupa dengan 
DVBEdit untuk DVB2000 
pada D-Box dan saya merasa 
terbiasa menggunakannya. 
Bahkan bisa mengambil 
pengaturan dari DVB2000, 
dan ini mengingatkan bahwa 
pendahulu peranti lunak 
Enigma 2 bisa dilacak kembali 
ke masa D-Box. Bahkan 
meneteskan air mata bagi 
pehobi satelit sejati melihat 
format seperti DVB2000 
.DVB, Nokia .N98 dan bahkan 
.SDX dari SatcoDX bisa 
diimpor bersama file modern 
yang ada saat ini. Kesulitan 
dalam menghubungkan 
terminal LAN bahkan hanya 
untuk fungsi ini cukup 
berharga, dan lebih mudah 
daripada kesulitan dalam 
menggunakan koneksi RS232 
dan SCSI di masa lalu!

Seperti pada semua 
receiver Linux, belajar 
bagaimana cara 
menggunakannya dan semua 
yang bisa dilakukannya 
adalah menjadi tugas yang 
lebih besar daripada receiver 
satelit lainnya. Namun 
hasilnya besar. Receiver AB 
IPBox 55HD hanya memiliki 
satu tuner, tidak ada hard 
disk dan sedikit pilihan 
keluaran daripada receiver 
lain dengan tipe yang sama 
– namun ini hanya menjadi 
masalah jika yang tidak 
ada itu akan diperlukan. 
Dengan jalur ini, pembeli 
receiver bisa memilih ukuran 
hard disk yang diinginkan 
– atau memilih untuk tidak 
memasangnya. Seluruh 
kekuatan Enigma 2 masih 
ada, sehingga receiver 
ini ideal bagi pehobi yang 
menginginkan pengalaman 
tanpa biaya tambahan untuk 
tuner kembar atau hard disk.

Seperti Linux pada 
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Distributor AB IPBox s.r.o., M. Razusa 4795/34, 
 955 01 Topolcany, Slovak Republic

Tel +421 38 5362 667

Website www.abipbox.com

Contact info@abipbox.com

Model 55HD

Function  HDTV Linux Receiver with single tuner and USB for PVR

SCPC compatible Yes

USALS Yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors 1

Symbol rates  QPSK – up to 45000
  QPSK – up to 36000
  8PSK – up to 30000

MPEG2 modes MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs none 

Video outputs HDMI

Resolutions 720x576 (PAL). 720x480 (NTSC) 1080i, 720p, 480i, 480p

UHF output No

0/12 volt output No

Digital audio output S/PDIF

EPG Yes

C/Ku-band compatible Yes

Power supply 100-240V AC

Common interface None

Card slots 1 (Conax)

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active 30 W 15 W 0.5
StandBy 19 W   9 W 0.47
PVR 25 W 12 W 0.48

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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+
Termasuk streaming Internet untuk video dan 

audio
Mode gambar-dalam-gambar yang fleksibel
Perekaman yang mudah dari EPG
Informasi EPG direkam dalam PVR
Koneksi yang mudah via FTP
Pengunduhan yang mudah untuk peranti 

lunak tambahan

-
Q dan Z pada kendali jarak jauh pada posisi yang berbeda 

dengan di Menu

Opini Ahli

komputer, dokumentasi tidak 
selalu terbaik dan menjawab 
pertanyaan ditemukan hanya 
dengan mencari di internet. 
Terdapat benyak fungsi yang 
belum dicakup dalam buku 
panduan receiver, namun 
untuk jujurnya jika segala 

sesuatu di dalam receiver ini 
dicakup, maka akan tumbuh 
menjadi buku yang sangat 
tebal. Bagian dari kesenangan, 
dari penggunaan receiver dari 
kebingungan di awal menjadi 
pencerahan jika Anda telah 
menemukan bagaimana 

semuanya telah bekerja. 
Sekarang saya menemukan 
editor saluran yang membuat 
pengelolaan mesin ini 
menjadi kesenangan daripada 
kerumitan biasanya, bahkan 
saya ingin memiliki satu unit 
lagi.


