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Receptor HDTV 

Receptor HDTV com 
Sistema Linux

AB IPBox 55HD

•	Receptor	que	permite	a	recepção	remota	via	satélite	
com	internet	streaming	de	áudio	e	vídeo
•	Facilidade	de	início	de	gravações	directamente	do	
EPG
•	Fácil	conexão	com	o	software	do	receptor	via	FTP
•	Disponível	uma	grande	variedade	de	software	
adicional,	incluindo	um	editor	de	canais	mais	versátil

Nestes últimos anos te-
mos visto vários receptores 
baseados em Linux. É uma 
perspectiva animadora para 
a maioria de nós ter um sis-
tema de recepção podero-
so e personalizável à nossa 
medida. Porém no passado 
muitas vezes o custo de toda 
esta potência tinha um preço 
um pouco elevado. Quando 
acrescentamos num receptor 
sintonizadores duplos, discos 
rígidos de grande capacidade 
e um monte de interfaces, 
acabamos por verificar que 
o receptor fica fora do orça-
mento de todos nós os es-
pectadores excepto para os 

News Flash!
Dual Boot para AB 
IPBox 55HD

AB IPBox brevemente lançará um software com dual boot 
para o AB IPBox 55HD: o cliente pode escolher entre Enigma 
1HD e Enigma 2HD. Isso significa que o usuário pode sim-
plesmente reiniciar software do Enigma 2HD para o Enigma 
1HD em 15 segundos. A grande vantagem é que os arquivos 
de configuração armazenados na pasta VAR são comparti-
lhados por ambas as versões de software. A funcionalidade 
dual boot acrescenta um outro grande bónus para o AB IPBox 
55HD.
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mais fanáticos pelo satélite 
ou os mais ricos. Mas com o 
AB IPBox 55HD, o novo mo-
delo do fabricante Eslovaco 
da AB IPBox, resolveram dá 
um passo em frente nesta 
matéria. Embora aparente-
mente seja similar ao AB IP-
Box 9900HD – podemos ler 
no nosso relatório de ensaio 
da revista TELE-satélite 12-
01/2011 -, este receptor tem 
apenas um sintonizador e 
não tem disco rígido interno.

O AB IPBox 55HD vem 
numa caixa branca com o 
mesmo estilo único e tem um 
design elegante com umas 
flores no painel frontal. Eu 

ainda acho que eles são os 
crisântemos, embora eu não 
tenha nenhuma confirmação 
oficial disso. O painel frontal 
tem os botões para controlar 
as funções básicas. Um dos 
quais podemos aceder pres-
sionando e mantendo o dedo 
na tecla de menu para ligar 
o equipamento. Isto reforça 
a mudança de resolução no 
ecrã quando a máquina ini-
cia. Embora a máquina deva 
escolher a saída e resolução 
com base no qual estão li-
gados, encontrei-me na po-
sição de ter que usar este 
método para recuperar por 
vezes a imagem no ecrã.

AB IPBox 55HD 
Receptor Linux ideal com muito software 

adicional para quem faz as contas 
ao seu dinheiro

O painel frontal fica com-
pleto com um display LED 
de quatro dígitos que tenta 
mostrar os quatro primei-
ros caracteres do nome do 
canal. Às vezes parece que 
funciona bem, mas se recor-
darmos o passado com os 
jogos antigos que tentavam 

formar palavras num visor 
de uma calculadora, real-
mente por vezes não fazia 
muito sentido.

Sob uma aba, temos um 
slot para cartão único Conax 
- mas não tem porta USB. 
A porta USB apenas vai en-
contrar na parte de trás do 
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receptor. Isto seria bom para 
manter os cabos afastados 
do caminho se tivermos que 
ligar permanentemente um 
disco rígido, mas pode ser ir-
ritante se esta unidade tiver 
que compartilhar com outros 
dispositivos. No painel tra-
seiro também tem apenas 
uma única tomada Scart, co-
nectores HDMI e SP/DIF para 
vídeo digital e áudio, uma 
saída HDMI, e a tomada de 
antena e sua correspondente 
saída loop-through. E é tudo. 
Algumas pessoas puderam 
sentir a falta de um segundo 
Scart, ou vídeo componente, 
ou jacks de áudio estéreo, 
mas o conjunto de conexões 
foi reduzido para ter apenas 
aquelas ligações que são 
mais conhecidas e necessá-
rias.

Para ligar o receptor de-
mora um pouco a carregar 
o sistema operacional: dois 
minutos ou um pouco mais, 
dependendo se o disco rígi-
do está conectado. O 55HD 
já vem pré-programado com 
as configurações e os paco-
tes de canais e satélites do 
mundo inteiro. O mundo dos 
satélites não pára, porém, 
tem uma abundância de op-
ções para adicionar satélites 
e canais. Está presente uma 
gama completa de controlos 
DiSEqC, permitindo antenas 
fixas, interruptores e mo-
tores. USALS suporta uma 
simples configuração através 
da entrada das coordenadas 
localmente recebidas.

Para um receptor com este 
sistema operacional podero-
so, a velocidade de digitali-
zação é surpreendentemente 

1. Scan options
2. Service information
3. AV settings
4. Main menu
5. Antenna setup

lenta. Uma análise completa 
do ASTRA 2 demorou pou-
co menos de 25 minutos. Se 
adicionarmos a opção de di-
gitalização em rede para me-
morizar os novos canais dos 
fornecedores verificamos 
que não demora mais tempo.

Ao pressionar o botão OK, 
podemos ver a lista de canais 
que podem ser classificadas 
de várias formas. No inicio o 
sistema de armazenamento 
do canal é um pouco confuso, 
com canais que estão sendo 
organizados numa lista prin-
cipal que não é editável - isto 
me voltou a surpreender-me 
sendo a minha segunda ex-
periência com este Enigma.

Assim que percebi resolvi 
voltar para o manual, tenho 
que estar atento que tudo 
tem de ser feito através do 
conceito de “pacotes”. Este 
termo não deve ser confundi-
do por vezes com a definição 
de um pacote ser um grupo 
de canais de um único trans-
ponder, ou mesmo um mon-
te de crisântemos negros. Na 
Terra-do-Enigma isto é equi-
valente a uma lista de favo-
ritos. Na realidade o pacote 
pré-programado de origem é 
de facto os Favoritos.

Embora os canais possam 
ser seleccionados e exibidos 
a partir da lista principal, se 
perder um pouco de tempo 
para copiá-los num conjunto 
de pacotes organizados vai 
facilitar ainda mais toda esta 
experiência. E porque os ca-
nais estão na lista, podem 
ser editados, ordenados e 
movimentados, tal como es-
perávamos. É um processo 
bastante longo, mas a lei-
tura do manual ajuda a en-
contrar as melhores formas 
de conseguir fazer tudo para 
cada situação. Existe ainda 
uma forma mais facilitada 
usando algum software no 
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PC – mais adiante falaremos 
sobre isso.

A navegação de canais é 
fácil e agradável, apesar de 
o zapping entre canais ser 
um pouco lento nos botões 
de seta para cima e para bai-
xo. Está disponível um botão 
“recall”, e parece apresentar 
uma lista de histórico mais 
abrangente dos canais que 
podemos navegar, embora 
esteja apenas disponível no 
menu de ajuda este botão 
também está preparado para 
uma função menos útil que é 
mover entre sub-serviços - 

esses eventos muito raros, 
como a Fórmula 1 onde pode 
seleccionar mais de um stre-
am de vídeo.

Está disponível o modo 
Picture-in-picture, e muito 
mais flexível do que a maio-
ria dos outros - a imagem 
secundária pode ser movida 
para uma posição diferente 
na tela, mas também pode 
ser redimensionada. Claro 
que, com apenas um sinto-
nizador a escolha de canais 
para apresentar em conjunto 
fica limitada ao transponder 
que estamos nesse momen-
to a utilizar, ou o principal 

ou pode usar uma imagem 
secundária para reproduzir 
uma gravação.

O EPG do receptor é um 
pouco diferente da maioria 
dos outros – quando pres-
sionamos o botão EPG ape-
nas uma vez ficamos com 
as informações do programa 
que está a ser emitido, usa-
mos as setas para avançar 
e recuar para os próximos e 
anteriores programas. Pres-
sionamos o botão azul para 
ficarmos com o “Multi EPG” 
e podemos ver uma lista dos 
canais do pacote escolhido 
com a sua lista de progra-
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1. FTP via Filezilla
2. Telnet
3. O editor de configurações 
Dreamset
4. Interface Web
5. Acesso ao temporizador via 
interface Web
6. Web remoto

mas – de novo as teclas de 
setas são usadas para mu-
dar para o próximo progra-
ma. Para aqueles que estão 
mais habituados ao estilo de 
EPG representado em gre-
lha, pode aceder a partir do 
botão azul, que tem várias 
extensões ou plugins, ou 
ao pressionar e mantendo 
o dedo no botão EPG. Sim, 
existem tantas funções nes-
te receptor que até tem al-
gumas escondidas quando 
mantemos o dedo a pres-
sionar um determinado bo-
tão durante algum tempo. O 
botão “Help” é sempre bem-
-vindo - tem disponível uma 
imagem do controlo remoto 
e uma lista de comandos.

O EPG é o caminho mais 
fácil para gravar num disco 
rígido externo se tiver co-
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1. Informações EPG sobre o 
programa
2. Lista de canais
3. Detalhes do PID
4. Menu personalizado
5. Sintonia fina de imagem

nectado no receptor. Para 
conseguir realizar gravações, 
o disco precisa de ser forma-
tado em formato Linux EXT3, 
que o receptor faz se for ne-
cessário quando aparecer a 
informação do programa no 
ecrã, pressionando o botão 
verde adiciona o tempori-
zador. Caso seja necessário 
podem ser alteradas as ho-
ras do início e fim, opções de 
gravações repetidas e nome 
do arquivo, isto deverá ser 
feito antes de pressionar no-
vamente o botão verde para 
colocar na agenda de grava-
ção. Para uma gravação rá-
pida, existe uma sequência 
pressionando o botão OK, 
verde, verde do EPG.

Convém informar que ao 
mencionar um nome especí-
fico, e de facto em qualquer 
parte do receptor, onde é ne-
cessário a entrada de texto, 
as teclas numéricas do tecla-
do podem ser usadas para 
escrever o texto da mesma 
forma como num telefone 
móvel. Os leitores mais aten-
tos podem ver nas imagens 
que os caracteres Q e Z es-
tão colocados em posições 
diferentes no teclado do te-
lefone -, mas nos menus po-
demos ver nas teclas 7 e 9 
como num telefone!

As gravações podem ser 
reproduzidas através de uma 
lista que está por debaixo 
do botão Files, e não é ne-
cessário esperar que uma 
gravação termine para iniciar 
a reprodução. As gravações 
também podem ser visu-
alizados através do média 
player, que também conse-
gue reproduzir com facilida-

de o áudio em MP3 e arquivos 
em AVI. O média player não 
tem a maioria das interfaces 
intuitivas, e eu tive de ir com 
regularidade ao botão de 
ajuda para refrescar a me-
mória de como adicionar e 
remover arquivos na lista. É 
óptimo ver que a informação 
do programa a partir do EPG 
é guardada junto ao arquivo, 
algo muitas vezes esquecido.

O IPBox funciona com uma 
versão Linux, isto significa 
que existem várias opções 
para se conectar ao mundo 
exterior. Assim que o IPBox 
estiver ligado através da por-
ta LAN Ethernet, esta caixa 
pode ser acedida via Telnet 
e FTP. Telnet pode ser útil 
para aqueles que têm uma 
boa compreensão do Linux 
e do receptor, o FTP é mais 
útil para as restantes pesso-
as. Se aceder pela porta USB 
traseira torna-se bastante in-
cómodo, utilize apenas o FTP 
para aceder aos seus fichei-
ros através da rede, usando 
a palavra root como nome de 
usuário e ipbox para a senha.

Quando eu voltei a ler so-
bre o AB IPBox 9900HD IP-
Box na revista TELE-satélite 
12-01/2011, fiquei um pouco 
decepcionado com a falta de 
software disponível através 
do serviço de actualização 
do aparelho. No entanto, 
apareceram mais alguns pro-
gramas, alguns que funcio-
nam melhor do que outros. 
Temos o leitor para Youtube 
- que antes surgir está pen-
dente aguardando uma ac-
tualização para o software 
Enigma2, um visualizador de 
mapas do Google, que vem 
com pontos de referência de 
todo o mundo, incluindo lo-
cais de automobilismo e na 
maior parte dos casos fun-
ciona bem, e uma aplicação 
com os resultados do futebol 
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em directo que é uma ópti-
ma ideia, recebi os resulta-
dos de todo o mundo até ao 
minuto, mas o Campeonato 
Inglês e Alemão Bundesliga 
não foram incluídos nesta lis-
ta. Fiquei surpreendido que 
a conectividade da Internet 
que funcionou perfeitamente 
neste IPBox, apesar de ainda 
não estar disponível um na-
vegador web.

O plugin ainda mais útil é 
a interface web que permite 
o controlo do receptor e do 
timer através de um browser. 
Com a configuração certa no 
router consegue aceder em 
qualquer local com internet, 
e que felizmente pode ser 
protegido por uma senha 
para que não entrem pessoas 
desconhecidas e apaguem o 
programa do timer que você 
está ansioso para ver quan-
do chegar a casa. A imagem 
e som do receptor até pode 
ser transmitida a partir daqui 
via stream, e as gravações 
também podem ser transmi-

tidas ou baixadas. Assim que 
transferimos as gravações 
para o computador podemos 
ver que estão em formato. 
Ts, e com algum processa-
mento através de softwares 
como TSRemux conseguimos 
ver e tratar em conformida-
de. Também utilizei a rádio e 
fiz algumas gravações, con-
verti os ficheiros tendo ape-
nas alguns problemas a car-
regar no MP3 player.

Também está disponível 
uma pequena quantidade 
de software em www.sa-
tupdate.net. Assim como 
actualizações de firmware, 
existe um completo editor 
de configurações. Funciona 
diferentes receptores que 
têm sistema operativo Linux, 
isto significa que está aberto 
para uma maior comunidade 
na Internet, o grupo de listas 
criadas para outros recepto-
res pode carregar e enviar 
para este receptor. A ligação 
ao editor via LAN é bastante 
fácil e consegue editar as lis-

tas tão fácil que deverá ser a 
primeira tarefa a cumprir, se 
possível.

O editor faz-me lembrar 
o DVBEdit do bom e velho 
DVB2000 da D-Box e senti-
-me bem à vontade em usá-
-lo. Com ele até consegue 
carregar as configurações do 
DVB2000, e recordo-me que 
a árvore de família do sof-
tware dos Enigma 2 ś pode 
ser traçada como nos velhos 
tempos da D-Box. Isto quase 
me traz lágrimas aos olhos 
do satélite geek com tantos 
anos para vermos formatos 
como o DVB2000 ś .DVB, 
Nokia .N98 e até mesmo o 
SatcoDX. SDX é importável 
ao lado dos seus homólogos 
modernos. Vale a pena man-
ter contacto através da por-
ta LAN nem que seja apenas 
para esta função e é muito 
mais fácil do que as dores de 
cabeça que recordo ter no 
passado quando usava liga-
ções RS232 e SCSI!

Tal como acontece com to-

dos os receptores Linux, dá 
muito mais trabalho apren-
der a usar o aparelho e tudo 
o que ele pode fazer, do que 
nos outros receptores de 
satélite com outro sistema 
operativo. Mas as recom-
pensas são grandes, o poder 
e a flexibilidade são incom-
paráveis. O AB IPBox 55HD 
tem apenas um sintonizador, 
e não tem disco rígido e tem 
menos opções de saída do 
que outros receptores des-
te tipo - mas isto seria um 
problema se o que está au-
sente é uma exigência espe-
cífica. Tomando esta via, o 
comprador do receptor pode 
escolher o tamanho do dis-
co rígido que necessita - ou 
caso pretenda optar por não 
ter um disco rígido. Conti-
nua a ter toda a potência do 
Enigma 2, por isso é ideal 
para aqueles que pretendem 
gastar pouco ou para o entu-
siasta que quer apenas ex-
perimentar sem precisar de 
ter uma despesa extra com 
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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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+
inclui o Internet streaming de vídeo e áudio
modo flexível de imagem-em-imagem
gravação fácil através do EPG
Informação EPG é registada no PVR
fácil conexão via FTP
facilidade de fazer download de software adi-

cional 

-
Q e Z no controlo remoto estão em posições diferentes do 

que no menu

Especialista no Assunto

dois sintonizadores e um dis-
co rígido.

Assim como Linux no com-
putador, a documentação não 
é sempre o melhor e as res-
postas a algumas perguntas 
apenas vai encontrar fazendo 
alguma pesquisa na internet. 
Há muitas funções que não 

são abrangidos no manual do 
receptor, mas para ser jus-
to, se tivéssemos tudo o que 
esta caixa pode fazer, ficarí-
amos com um manual muito 
grande. Parte da diversão, ou 
inspiração, tem a ver com a 
utilização deste receptor via-
jando numa confusão inicial 

para ir ao encontro de um luz 
muito brilhante á medida que 
vai descobrindo como tudo 
funciona. E eu acabei de en-
contrar um editor de canais 
que torna a organização des-
ta máquina um prazer e não 
a dor de costume, eu adora-
ria ter ainda mais um.


