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HDTV Alıcı 

HDTV Linux Alıcı
AB IPBox 55HD

•	Internet	üzerinden	görüntü	ve	ses	ile	uzaktan	uydu	
izlemeye

•	Kayıtları	EPG	ekranında	kolayca	başlatabilme	imkanı	

•	FTP	üzerinden	alıcıya	kolay	bağlanabilme	

•	Mükemmel	bir	kanal	editörü	de	dahil	sayısız	ek	
yazılım

Son birkaç yıl içinde Linux 
tabanlı birçok alıcı gördük. 
Bizler için güçlü ve kişisel-
leştirmeye çok uygun bir 
sistemin gücünü parmak 
uçlarımızda hissetmek hep 
heyecan verici bir deneyim 
oldu.  Ama eskiden bu ya-
şanması oldukça pahallıya 
gelen bir keyifti.  Çift tu-
nerler, büyük sabit diskler 
ve birçok bağlantı ile cihaz 
donatıldıkça fiyat öylesine 
şişerdi ki genellikle en fa-
natik uydu izleyicileri bile bu 
paraları ödeyemezdi. Slovak 
üretici AB IPBox’un yeni mo-
deli AB IPBox tüm bunları 

Son Haberler!
AB IPBox 55HD 
Çift Açılış

AB IPBox, kısa süre içinde AB IPBox 55HD için bir çift açılış 
ekranı çıkarıyor. Böylece kullanıcı, cihazı açtığında işletim 
sistemi olarak Enigma 1HD veya Enigma 2HD arasında tercih 
yapabilecek. Bu sayede cihazı açıp kapatmakla kullanıcı 
15 saniye içinde Enigma 2HD yazılımından Enigma 1HD’ye 
geçebilecek. Bunun büyük bir avantajı da VAR klasöründe 
saklanan ayarların her iki işletim sistemi tarafından kullanıla-
bilecek olması. Bu çift açılış sistemi AP IBox 55HD için diğer 
bir artı oluşturuyor.
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tamamen değiştirecek gibi 
görünüyor. Dış görünüşüyle 
AB IPBox 9900HD’ye (bkz 
TELE-satellite 12-01/2011)  
çok benzer olsa da cihazın 
sabit diski yok ve sadece bir 
tuneri var. 

AB IPBox 55HD de önce-
ki modellerle aynı şekilde 
beyaz ve ön panelinde gü-
zel çiçekler olan bir kabin 
içinde geliyor. Resmi olarak 
bir onama gelmemiş olsa da 
hala bunların kraysantemum 
olduklarını düşünüyorum. 
Ön panelde temel kontrolle-
ri yapmanızı sağlayan düğ-

meler yer alıyor. Bunlardan 
açılışta basılı tutulan menu 
düğmesi çok önemli. Cihaz 
açıldığında ekran çözünür-
lüğünde bir değişiklik yapıl-
masını sağlıyor. Her ne ka-
dar alıcının açılış esnasında 
çıkış ve çözünürlük ayarla-
rını yapması gerekiyorsa da 
ekrandaki görüntüyü ayar-
lamak için birkaç defa bu 
yöntemi kullanmak zorunda 
kaldığımı söylemeliyim. 

Dört hanelik LED göster-
gesi ön paneli tamamlama-
nın dışında izlenilen kanalın 
ilk dört harfini de gösteriyor. 

AB IPBox 55HD 
Kısıtlı bütçesi olanlar için sayısız ek 
program yüklenebilen ideal bir Linux 

uydu alıcısı

Bu yöntem bazen işe yarıyor 
gibi görünse de tıpkı eski 
hesap makinelerinde kelime 
yazmaya çalıştığımızda ol-
duğu gibi tuhaf ve anlamsız 
şekiller ortaya çıkabiliyor. 

Kapakçığın altında bir Co-
nax kart yuvası bulunuyor. 

Bunun dışında bir USB girişi 
vs yok. Tek USB bağlantısı 
da cihazın arka paneline yer-
leştirilmiş. Bu yöntem kablo 
kirliliğinden kurtulmak için 
iyi olsa da harici medyalar 
kullanılmaya kalkışıldığın-
da biraz can sıkıcı olabilir. 
Arka panelde USB dışında 
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bir Scart bağlantısı, HDMI ve 
SP/DIF dijital görüntü ve ses 
bağlantıları bulunuyor. Hepsi 
bundan ibaret. Bazıları ikinci 
bir Scart bağlantısını, kom-
ponent görüntü, veya stereo 
ses jaklarını arzulayabilir; 
ama bağlantılar yalnızca en 
popüler ve zorunlu olanlarla 
sınırlı tutulmuş burada. 

Cihazın açılması, işletim 
sisteminin yüklenmesi ge-
rektiği için biraz zaman alı-
yor: Sabit bir diskin bağlı 
olup olmamasına göre açı-
lış bir veya iki dakika sü-
rebiliyor. 55HD hafızasında 
dünyanın her bölgesinden 
uydulara ait kanal ve ya-
yın buketleri yüklü olarak 
geliyor. Ama siz de çok iyi 
bilirsiniz ki uydu dünyası 
durağan bir  dünya değil ve 
cihazın üreticisi de bu duru-
mun farkında olmalı ki, bü-
tün bu seçeneklere rağmen 
yeni uydu ve kanallar yük-
lemek için hafızada yeterin-
ce boş yer bırakmış. Cihaz; 
sabit antenler, şalterler ve 
motorlarda kullanacağınız 
eksiksiz bir DiSEqC protokol 
seçeneği sunuyor. Motorlu 
antenlerde en basit kulla-
nımlı yöntem olan USALS 
da mevcut. Bildiğiniz gibi bu 
yöntemde sadece uyduyu ve 
bulunduğunuz yerin koordi-
natlarını girmek uyduya ki-
litlenmek için yeterli. 

Kanal tarama hızı bu kadar 
güçlü bir alıcıdan bekleme-
diğimiz kadar yavaştı. AST-
RA2 uydusu üzerinde yaptı-

1. Tarama seçenekleri
2. Kanal bilgisi
3. AV ayarları
4. Ana menü
5. Anten ayarları

ğımız tarama neredeyse 25 
dakika sürdü. Yayıncıların 
yeni başladıkları kanalları 
da bulmak için tarama pa-
rametrelerine ağ seçenek-
lerini girmek tarama süresi 
üzerinde herhangi bir etki 
yaratmıyor. 

Uzaktan kumanda üzerin-
de OK düğmesine bastığı-
nızda çeşitli şekillerde sıra-
layabileceğiniz kanal listesi 
karşınıza çıkıyor. Kanal liste 
sistemi ilk başta biraz şaşır-
tıcı gibi. Kanallar düzenleme 
imkanı olmayan bir master 
listede saklanıyor. Enigma’yı 
ikinci kez kullanmama rağ-
men bu beni yine şaşırttı. 

Kendi başıma çözmeye 
uğraşmaktan vazgeçip kul-
lanıcı kitapçığına baktığım-
da kanal düzenleme işinin 
“buketler” aracılığıyla yapıl-
dığını hatırladım. Yalnız bu 
terimi tek bir uydu trans-
pondörü üzerinden yayın 
yapan bir grup kanalı tanım-
lamak için kullanılan “buket” 
terimiyle ya da bir çiçek bu-
ketiyle karıştırmamalısınız. 
Enigma’da bunun anlamı 
favoriler listesi. Zaten stan-
dart hafızaya yüklü gelen 
bukete de Favoriler adı ve-
rilmiş. 

Kanalları master listeden 
de seçmek ve izlemek müm-
kün olsa da bunları organize 
edilmiş buketlere kopyala-
mak için biraz zaman ayırır-
sanız buna değdiğini görü-
yorsunuz. Kanallar bir defa 
bu listeye taşındıktan sonra 
istediğiniz gibi düzenleyebi-
lir, sıralayabilir veya yerleri-
ni değiştirebilirsiniz. Aslında 
tüm bunlar oldukça uzun sü-
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rüyor; ama kullanıcı kitapçı-
ğını okuduğunuzda hepsini 
nasıl yapacağınızı görüyor-
sunuz. Daha iyi bir yöntem 
de bilgisayarda bir program 
aracılığıyla bunları düzenle-
mek. Bu konuda daha ayrın-
tılı bilgiyi aşağıda vereceğiz. 

Kanallar arasında geçiş 
kolay ve rahat; ancak yu-
karı ve aşağı ok düğmele-
riyle kanallar arasında zap 
yapmak biraz hantalca gibi. 
Son kanalı hatırla düğmesi 
de var; ama bunun dışında 

yardım menüsü üzerinden 
ulaşabileceğiniz daha kap-
samlı bir kanal hafıza listesi 
de mevcut.  

Görüntü içinde görüntü 
modu da gayet iyi. Ayrıca 
pek çok diğer alternatiften 
daha esnek. İkinci görün-
tüyü ekranda farklı bir nok-
taya taşımanın da ötesinde 
isterseniz boyutlarını de-
ğiştirebiliyorsunuz. Doğal 
olarak tek bir tunerde aynı 
anda izleyeceğiniz kanalla-
rın aynı transpondör üzerin-
de olması gerekir. 

Alıcının standart EPG’si 
birçok muadilinden çok 
daha farklı. EPG düğmesi-
ne ilk bastığınızda izlediği-
niz programa ilişkin bilgiler 
ekrana gelirken, ok düğme-
leriyle ileri ve geri hareket 
ederek, önceki veya sıra-
daki yayınlar hakkında bilgi 
alabiliyorsunuz. “Çoklu EPG” 
için maviye bastığınızda  
seçtiğiniz buketteki kanal-
ların yayın bilgisini ekrana 
getiriyor. Mazgal şeklinde-
ki EPG’ye daha alışık olan-
lar mavi düğmeye basarak 
veya EPG düğmesini basılı 
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1. Filezilla ile FTP
2. Telnet
3. DreamSet ayar düzenleyicisi
4. Web arabirimi
5. Web üzerinden kayıt 
rezervasyonu yapma
6. Web uzaktan kumandası

tutarak bu menüye ulaşabi-
lirler. “help” düğmesi de her 
zaman kullanıcının emrinde. 
Basıldığında kumandanın 
resmini ekrana getirerek 
kullanılabilecek komutları 
gösteriyor. 

EPG, eğer alıcıya bağlı bir 
sabit diskiniz varsa, kayıt 
yapmanın en kolay yöntemi 
aynı zamanda. Ama önce ka-
yıtlar için sabit diskin Linux 
EXT3 formatında formatlan-
ması gerekiyor. Formatlı bir 
sabit diskiniz alıcıya bağlı 
olduğunda program bilgisi 
ekrandayken yeşil düğmeye 
bastığınızda bunu hafızaya 
alıyor ve kayıt için zaman-
layıcıya ekliyor. Başlangıç 
ve bitiş zamanları, tekrar 
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1. EPG program bilgisi
2. Kanal listesi
3. PID bilgileri
4. Kişiselleştirme menüsü
5. Görüntü ince ayarı

eden kayıt seçimleri ve dos-
ya isimleri yeşile basıp kayıt 
için programlanmadan önce 
yerine getirilmesi gerekiyor. 
Tek defalık hızlı kayıtlarda 
EPG ekranında sırasıyla OK, 
yeşil, yeşil basmak yeterli. 

Burada yeri gelmişken 
söyleyelim dosya ismi gir-
mek gibi karakter girmeyi 
gerektiren işlemlerde uzak-
tan kumandanın nümerik 
tuşlarını tıpkı cep telefon-
larında olduğu gibi metin 
mesajı girmek için kullana-
biliyorsunuz. Kartal gözlü 
okurlarımız resimlerden Q 
ve Z karakterlerinin telefon 
tuş takımından daha farklı 
yerleştirildiğini hemen fark 
edeceklerdir mutlaka; ama 
menülerde bunlar  tıpkı cep 
telefonlarında olduğu gibi 7 
ve 9 rakamları üzerinde. 

“Files” düğmesiyle ekrana 
gelen listeden yaptığınız ka-
yıtları seçip izleyebilirsiniz. 
Burada hemen belirtelim, 
bir kaydı izlemeye başlamak 
için onun bitmesini bek-
lemek zorunda değilsiniz. 
Kayıtları isterseniz medya 
oynatıcıdan da izleyebilirsi-
niz. Medya oynatıcı MP3 ses 
dosyaları ve AVI videolarını 
da oynatabiliyor. Medya oy-
natıcısının arabirimi sezgisel 
olarak kolayca çözebileceği-
niz bir yapıda değil. Ben çal-
ma listesine dosya eklemek 
veya silmek için sık sık help 
düğmesinden yardım almak 
zorunda kaldım. Bu esnada 
çok hoşuma giden bir şey 

de yaptığınız kayıtlarda EPG 
bilgisinin de kaydedilmiş 
olması. Bu, uydu alıcıların-
da genellikle unutulan çok 
önemli bir özelliktir. 

IPBox, bir Linux versiyo-
nu kullandığı için dış dünya 
ile çok çeşitli yollardan ile-
tişim kurabiliyor. Eternet 
LAN portuna bağlandığında, 
cihaza Telnet ve FTP üze-
rinden ulaşabiliyorsunuz. 
Telnet, Linux’u ve alıcıyı iyi 
bilenler için çok faydalı bir 
yöntem olabilir. FTP ise geri 
kalan herkes için çok daha 
kolay ve yararlı olacaktır hiç 
kuşkusuz. Eğer cihaza arka 
paneldeki USB bağlantısı 
üzerinden erişmek keyifli ol-
muyorsa, ağ üzerinden kul-
lanıcı adı olarak “root” şifre 
olarak “ipbox” yazarak FTP 
ile de cihaza erişim sağlaya-
bilirsiniz. 

AB IPBox 9900HD IPBox’ı  
TELE-satellite 12-01/2011 
sayısında değerlendirdiğim 
yazımda cihazın güncelleme 
sunucusunda fazla yazılım 
olmamasından biraz hayal 
kırıklığına uğramıştım. Bu 
geçen sürede bazı program-
ların çıktığını gördüm; bun-
ların bazıları da oldukça iyi. 
Mesela bir YouTube oynatıcı 
(Enigma 2 yazılımıyla çalı-
şabilmesi için güncellenmesi 
gerekiyor); üzerinde, motor 
yarışlarının yapıldığı gü-
zergahlar gibi çeşitli yerleri 
gösteren bir Google harita 
göstericisi. Dünyanın değişik 
liglerindeki puan durumları-
nı veren bir futbol sonuçları 
uygulaması. Bu sonuncusu-
nun en büyük eksiği, Alman 
Bundesliga ve İngiliz Pre-
mier Ligi’ni kapsamaması. 
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Beni şaşırtan ise, İnternet 
bağlantısı mükemmel olan 
IPBox’da bir internet gezgi-
ninin bulunmaması oldu. 

En faydalı program alı-
cıyı kumanda edebildiğiniz 
ve saat kayıtları girebildi-
ğiniz web arayüzü.  Doğru 
modem ayarlarıyla Internet 
üzerinden dünyanın nere-
sinden olursanız olun ciha-
za erişebilirsiniz. Şifre ko-
ruması ile korunduğu için 
herhangi birinin girip, eve 
döndüğünüzde izlemek için 
kaydettiğiniz ve sabırsızlıkla 
beklediğiniz bir yayını silme-
sini de önlemiş oluyorsunuz. 
Alıcının görüntü ve ses içeri-
ği de buradan dinlenebilir ve 
istenildiğinde internet üze-
rinden indirilebilir bile. 

Kayıtlar bilgisayara .ts 
formatında aktarılıyor ve 
TSRemux gibi programlarla 

işlemden geçirildikten son-
ra izlenip istenildiğinde işle-
nebiliyor. Ben ayrıca radyo 
yayınlarını da kaydettim ve 
bunları basit bir iki işlemin 
ardından MP3 oynatıcı da 
dinledim. 

İsteyenler için www.sa-
tupdate.net adresinde de az 
da olsa bir miktar program 
bulunuyor. Yazılım güncelle-
meleri dışında, eksiksiz bir 
ayarlar editörü de var. Bu, 
birçok Linux alıcıda çalışıyor 
ve bunun anlamı daha geniş 
bir internet topluluğunun 
açıldığı ve buket listelerinin 
buralarda değiş tokuş edile-
bileceğidir. Editör LAN üze-
rinden kolayca bağlanıyor 
ve buketleri düzenlemeyi o 
kadar kolaylaştırıyor ki, bü-
tün diğer şeyler arasında ilk 
tercih bu olacaktır. 

Editör, tarih öncesin-

den dostumuz DVB2000’in 
DVBEdit’ini hatırlattığı için 
kullanırken kendimi eski 
bir dostla karşılaşmış gibi 
hissettim. Hatta DVB2000 
ayarlarını bile yükleyebili-
yor. Bu da bize Enigma 2 
yazılım ailesinin geçmişinin 
D-Box’a kadar uzandığı-
nı gösteren bir diğer işa-
ret. Eski uydu tutkunlarının 
gözlerini dolduran şey ise 
DVB2000 .DVB, Nokia .N98 
ve hatta SatcoDX .SDX gibi 
dosya formatlarının modern 
çağdaşları arasında ne ka-
dar rahat gidip geldiğini gör-
mek. Alıcınızı eternet por-
tundan ağa bağlamak bunun 
için yeterli. Eskiden RS232 
ve SCSI bağlantılarıyla uğ-
raşırken yaşadığımız karın 
ağrılarını düşününce duygu-
landırıcı gerçekten!

Tüm Linux alıcılarında ol-
duğu gibi, bu alıcıyı da na-

sıl kullanacağını öğrenmek 
ve yapabilecekleri tüm di-
ğer uydu alıcılarından fer-
sah fersah ileride. Bir kere 
öğrendikten sonra ödülü 
büyük ve gücü ve esnek-
liğiyle rakipsiz. AB IPBox 
55HD üzerinde sadece tek 
bir tuner var, hiç sabit disk 
yok ve kendi türündeki bü-
tün alıcılardan daha az çıkışı 
bulunuyor. Ama bu durum 
yalnızca, eksik olan bu bağ-
lantılara gerçekten ihtiyaç 
duyulduğunda bir problem 
haline gelebilir. Kullanıcı is-
tediği büyüklükte bir sabit 
disk alabilir veya istemiyor-
sa hiç almaz. Enigma 2’nin 
gücünden bu bir şey eksilt-
mez. Bu nedenle tutumlu 
bir uydu kullanıcısı veya çift 
tunerli bir alıcıya para har-
camak istemeyen gerçek bir 
uydu tutkunu gibi çok fark-
lı müşteri grupları için aynı 
anda ideal. 



DATA
TECHNICAL

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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+
Internet üzerinden görüntü ve ses aktarımı 

yapabiliyor
Esnek görüntü içinde görüntü modu
PVR kayıtlarına EPG bilgisi de ekleniyor
FTP üzerinden kolay bağlantı
İlave yazılımın kolay indirilebilmesi

-
Q ve Z uzaktan kumandada menüdekinden daha farklı 

konumlarda

Uzman Görüşü

Tıpkı bilgisayarda Linux 
ile sık sık yaşadığımız gibi 
dokümanlar hep çok iyi ol-
muyor ve bazı soruların ya-
nıtlarını ancak, internette 
arayarak bulabiliyorsunuz. 
Kullanıcı kitapçığında de-
ğinilmemiş cihazın bir çok 

fonksiyonu bulunuyor; ama 
dürüst olmak gerekirse hep-
sinden söz etselerdi bu ger-
çekten de çok kalın bir kitap 
olurdu. Bu alıcıyı kullan-
manın keyfi veya sıkıntısı, 
kısmen her şeyin nasıl ça-
lıştığını çözme süreci içinde 

zamanla zihinsel  sıkıntıdan 
içsel aydınlanmaya geçme-
niz. Mesela ben şimdi artık 
cihazı düzenlemeyi çok daha 
az zahmetli hale getiren ka-
nal editörünü bulmuş biri 
olarak bu cihazdan bir tane 
daha isterim doğrusu.


