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Multimedialny 
mocarz

Odbiornik satelitarnej HDTV i multimediów  

AB IPBox 9900HD

We wcześniejszym wydaniu TELE-satelity (08-09/2010) opisaliśmy 
AB IPBox, nowy odbiornik słowackiego producenta. Teraz zyskaliśmy 
możliwość zapoznania się z ich modelem flagowym – AB IPBox 9900HD 
Plus. Ten dwugłowicowy model wyposażony został w dwa tunery DVB-
S2. Dostępny równolegle model 9900HD jest niemal identyczny, z 
wyjątkiem tego, że drugi tuner może być wybrany jako DVB-S, DVB-C 
(kablowa TV) lub DVB-T (naziemna TV). Wszystkie odbiorniki IPBox 
tej linii pracują na Enigmie2 HD – wersji opensource’owej systemu 
operacyjnego Linux. Właściwie jest to specjalizowany do odbioru 
satelitarnego komputer w obudowie odbiornika satelitarnego. Liczba 
dostępnych funkcji i opcji jest zdumiewająca, a obietnica kolejnych 
dodatków i wtyczek jest ekscytująca dla tych, co lubią dostosowywać 
sprzęt do swoich indywidualnych upodobań i pogłębiać swoje 
doświadczenie w tej dziedzinie.

AB IPBox 9900HD
Bardzo potężny multimedialny odbiornik satelitarny o niezliczonych funkcjach.
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Nasz model testowy zabu-
dowany był w odbudowie z 
białego metalu, co jest intere-
sującą odmianą od zwykłych 
czarnych lub srebrzystych 
skrzynek. Płytę czołową 
zdobi stylowy element kwia-
towy, co wyróżnia odbior-
nik spośród innych modeli. 
Wydaje mi się, że to chryzan-
temy, ale nie trzymajcie mnie 
za słowo. Dostępna jest też 
równie ciekawie prezentująca 
się wersja czarna.

Panel przedni ma zamon-
towane poniżej wyświetlacza 
guziki niezbędne do podsta-
wowej obsługi odbiornika. 
Sam wyświetlacz jest bardzo 
jasny, jego światło daje nie-
biesko-zieloną poświatę w 
ciemnych pokoju. Po dłuż-
szej chwili oglądania telewizji 
w ciemnym pomieszczeniu z 
odbiornikiem umieszczonym 
poniżej telewizora, poja-
wia się nieodparta potrzeba 
znalezienia czegoś co spo-
wodowałoby przyciemnienie 
wyświetlacza. Rozprasza on 
naszą uwagę. Jakimś wyj-
ściem, choć niezbyt eleganc-

zuje nam sprytnego asy-
stenta dostosowania wizji, 
dzięki któremu znajdziemy 
najlepsze ustawienie jasności 
i kontrastu. Można to później 
znaleźć w menu ustawień, 
jeśli w przyszłości zajdzie 
taka potrzeba.

Konfiguracje systemów 
antenowych możliwe są od 
najprostszych do bardzo 
złożonych. Dla większości 
ludzi wystarczy konfiguracja 
„prosta”, zawierająca opcje 
od pojedynczego LNB, przez 
przełączniki DiSEqC, pozy-
cjonery, do USALS. W trybie 
„zaawansowanym” dochodzi 
o wiele więcej opcji, rzadko 
spotykanych, które mogą być 
bardzo pomocne tym z nas, 
którzy mają naprawdę skom-
plikowane systemy czasz 
i przełączników. Jeśli tego 
mało, do naszej dyspozycji 
jest kolejne menu „Satel-
lite Equipment Setup”, gdzie 
mamy jeszcze więcej możli-
wości ustawień. Wejście do 
tego menu poprzedza komu-
nikat: „Prosimy nie zmieniaj 
żadnej wartości, jeśli nie 
jesteś całkowicie pewien co 

robisz!”. Warto wziąć sobie to 
do serca.

Wyszukiwanie kana-
łów do najszybszych nie 
należy. Przeszukanie satelity 
ASTRA1 trwa około ośmiu 
minut. Nowe kanały zna-
lezione w ostatnim skanie 
umieszczane są w osobnej 
części listy kanałów, co jest 
dobrym pomysłem.

Lista kanałów jest nieco 
inna niż zwykle. Moje począt-
kowe kłopoty zniknęły, kiedy 
po pewnym czasie zrozumia-
łem jak to wszystko działa i 
jak to w pełni wykorzystać. 
Kanały można grupować 
według satelity, dostawcy 
albo grupy ulubionych.

Funkcja kanałów ulubio-
nych jest bardziej skom-
plikowana w 9900 HD Plus 
niż w innych odbiornikach. 
Wewnątrz listy ulubionych, 
grupy kanałów można wpi-
sywać do czegoś, co odbior-
nik nazywa bukietem. Nie 
należy tego mylić z poję-
ciem stosowanym w technice 
satelitarnej na grupę kana-

kim, jest zrobienie tego, co 
ja. Umieściłem przed wyświe-
tlaczem pudełko po DVD!

Po klapka przednią mamy 
miejsce na dwa CAM-y, dwie 
karty Conax i port USB. 
Kolejny port USB znajduje 
się z tyłu. Można tam podłą-
czyć zewnętrzny dysk twardy 
w sposób mniej rzucający 
się w oczy. Obok portu USB 
umieszczone zostało złącze 
dla dysku SATA. Każde z 
dwóch wejść głowic ma odpo-
wiadające mu wyjście. Mamy 
niemal każde możliwe wyjście 
wizji i fonii: dwa SCART-y z 
sygnałem zespolonym i kom-
ponentowym, HDMI, S/PDIF 
i modulator UHF do wysłania 
sygnału starymi, dobrymi 
kablami antenowymi TV. Jest 
tu także wyjście 0/12V, które 
w dzisiejszych czasach spo-
tyka się niezbyt często, ale 
dla niektórych użytkowników 
będzie ono bardzo przydatne.

Ponieważ odbiornik działa 
na potężniejszym systemie 
operacyjnym niż zwykle, jego 
włączenia do momentu poja-
wienia się wizji trwa trochę 
dłużej. Proces „bootowania” 
się zajmuje około dwóch 
minut. Pierwszy start poka-
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łów w transponderze. Jest 
to po prostu grupa kanałów 
nosząca nazwę nadaną przez 
użytkownika, w rodzaju 
muzyka, sport, itp. Z listy 
dostawców na liście wszyst-
kich kanałów, możemy dodać 
wszystkie kanały dostawcy, a 
pojawią się one jako kolejny 
„bukiet” w ulubionych.  Kiedy 
już nasz mózg dopasuje się 
do tego jak to wszystko funk-
cjonuje, okazuje się, że jest 
to wspaniale elastyczne roz-
wiązanie na organizowanie 
kanałów. Kolejnym sprytnym 
dodatkiem jest lista bieża-
cych programów wyświetlana 
obok listy kanałów.

W pierwszym momen-
cie uznałem działanie EPG 
za niezbyt rewelacyjne. 
Dostępne były dwa tryby. 
Pierwszy podawał informację 
o bieżącej audycji, a strzałki 
pozwalały na wędrowanie w 
przyszłość, strona po stro-
nie. Tryb multi EPG listuje za 
to wszystkie kanały, jeśli tak 
chcemy - odfiltrowane według 
„bukietów” – przy czym cały 
czas pokazywany jest kanał 
bieżący. Tutaj także strzałki 
pozwalają przesuwać się w 
przyszłość.

Brakowało mi tradycyjnego 

układu siatkowego, zwłaszcza 
wtedy, gdy chciałem zapla-
nować nagrania mieszcząc 
się w ograniczeniach zwią-
zanych z tunerami. Było tak 
do momentu kiedy znalazłem 
drogę na skróty odkrywając 
działanie niebieskiego guzika 
w pilocie. Uzyskałem dokład-
nie to, czego mi brakowało. 
Skrót ten – dwukrotne naci-
śnięcie klawisza niebieskiego 
– powinien według instrukcji 
obsługi dawać mi dostęp do 
radia internetowego, oka-
zało się jednak, że wyświetla 
program TV w układzie siat-
kowym! Świetnie, ale teraz 
brakowało mi mojego radia 
internetowego!

W EPG możemy zazna-
czać audycje do nagrania, co 
automatycznie umieszcza je 
w programatorze czasowym. 
Aby to zrobić naciskamy 
dwukrotnie zielony guzik i to 
wszystko. Dostępne są też 
inne możliwości – zamiast 
nagrywania, odbiornik może 
po prostu przełączyć się 
na oglądanie danej audy-
cji i wcale jej nie nagrywać. 
Kolejną interesującą funkcją 
ważną w dzisiejszych czasach 
zorientowanych na ekologię, 
jest przechodzenie do jed-
nego z dwóch trybów oszczę-

Ustawienia sieciowe  

Odtwarzanie nagrania 
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dzania energii (standby, albo 
głębokie standby) po zakoń-
czeniu audycji.

Dostęp do nagrań mamy 
albo z listy nagrań włącza-
nej dedykowanym guzi-
kiem „pliki”, albo poprzez 
odtwarzacz multimedialny. 
Ten drugi sposób umożliwia 
odtwarzanie plików w wielu 
formatach, w tym: Xvid, DivX 
i MP3. Możemy też przeglądać 
nieruchome obrazy. Odtwa-
rzacz medialny wydaje jest 
dość trudny w obsłudze, ale 
w sukurs przychodzi klawisz 
Help, po naciśnięciu którego 
pokazują nam się podpowie-
dzi.

Wielkie „dziękuję” należy 
się IPBox za to, co powinno 
de facto być standardem, 

1. Telnet
2. Połączenie FTP z odbiornikiem 
przy pomocy Filezilli
3. Ustawienia timera w interfejsie 
webowym
4. Interfejs webowy
5. Odtwarzanie nagrania w 
odtwarzaczu VLC przez interfejs 
sieciowy
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a co tak wielu producen-
tów PVR-ów przeocza – opis 
audycji z EPG jest zapisy-
wany razem z nagraniem.

W trakcie trwania nagry-
wania, menu działają nieco 
wolniej, w rogu ekranu 
pojawia się mały znaczek 
kół zębatych symbolizujący 
zajętość maszyny. Czasami 
potrzeba trochę cierpliwości 
aby doczekać do zniknięcia 
symbolu, ale na szczęście 
cierpi tylko nasza cierpli-
wość, a nie jakość nagrań.

Jakość obrazu odbiornika 
jest wyśmienita. Kilka plików 
Xvid z mojego archiwum 
prezentowało się lepiej niż 
zwykle, po przeskalowaniu 
do rozdzielczości HD.

Możemy korzystać z 
zewnętrznych dysków i 
pamięci, a pliki z nich odtwa-
rzane mają taką samą jakość 
jak te z dysku wbudowanego. 
Tym niemniej, poniosłem 
porażkę próbując przekopio-
wać pliki między wewnętrzną 
a zewnętrzną pamięcią. Po 
prostu nie mogłem wymy-

ślić sposobu jak to zrobić. 
Na moją listę życzeń pożą-
danych dodatków wpisuję 
zatem wtyczkę typu mena-
dżer plików.

Brak ten skłonił mnie 
do podłączenia IPBoxa do 
domowej sieci komputerowej 
przy pomocy portu Ethernet. 
Ustawienia są takie same 
jak w przypadku normal-
nego komputera – jeśli sto-
sujemy DHCP, to adres i inne 
ustawienia pobrane zostaną 
automatycznie. Oczywiście 
ustawienia ręczne są także 
możliwe. Pochwalę się, że 
podłączenie do sieci udało 
mi się natychmiast, co nie 
zawsze zdarzało mi się wcze-
śniej z różnymi kompute-
rami.

Choć instrukcja obsługi o 
tym nie wspomina, odbior-
nik może się komunikować ze 
światem także przy pomocy 
protokołów Telnet i FTP. Suk-
cesem zakończyły się moje 
poszukiwania w internecie, 
gdzie odkryłem wymaganą 
nazwę użytkownika i hasło. 
Inaczej długo mógłbym zga-

dywać. Nawiasem mówiąc są 
to: użytkownik root i hasło 
ipbox. Przy pomocy FTP 
dałem radę przetransfero-
wać pliki na swój komputer. 
Są one w typowym formacie 
.ts, co znaczy, że można nimi 
manipulować i je edytować 
przy pomocy standardowych 
programów dla MPEG. Bez 
trudu znajdziemy freeware 
do tego celu.

Miło byłoby mieć prostą 
funkcję do kopiowania plików 
na zewnętrzne nośniki 
pamięci, ale jeśli zdecydu-
jemy się używać sieci, to 
archiwizację możemy robić 
bez przenoszenia plików na 
jakichkolwiek nośnikach: 
dyskach, pamięciach flash, 
taśmach video, czy czym-
kolwiek jeszcze. Po prostu 
przesyłamy je po sieci, jeśli 
trzeba edytujemy i możemy 
nawet wysłać je z powrotem 
do odbiornika, np. w forma-
cie Xvid. Wszystko działa 
bezbłędnie!

Kiedy odbiornik jest połą-
czony ze światem, nic nie 
stoi na przeszkodzie aby 
zaktualizować jego opro-
gramowanie. Najprostszy 
sposób to skorzystanie z 
wbudowanego menu. Łączy 
nas ono z serwerem na www.
enigma.satupdate.net, gdzie 
dostępne są aktualizacje i 
wtyczki. Trochę mnie roz-

czarowała niewielka ilość 
dostępnego oprogramowa-
nia w momencie pisanie tego 
raportu. Miejmy nadzieję, 
że w najbliższej przyszłości 
pojawi się tam tego więcej. 
Tym niemniej, znalazł się tam 
klejnocik – interfejs webowy.

Instalacja z serwera nie 
trwa długo, a w jej efekcie 
dostajemy kolejny poziom 
komunikacji ze światem 
zewnętrznym. Po wpisaniu 
w przeglądarce internetowej 
adres IP odbiornika uzysku-
jemy interfejs odpowiadający 
wystrojowi skrzynki. Możemy 
tu zobaczyć i listę kanałów, 
i EPG, i listę nagrań. Przy 
pomocy portu przekierowu-
jącego na serwerze, możemy 
uczynić odbiornik dostępny z 
całego świata. Kiedy następ-
nym razem przypomnimy 
sobie w pracy, albo na waka-
cjach, że zapomnieliśmy 
ustawić nagrywanie, nie 
będzie problemu. Zrobimy to 
przez internet! W detalach 
audycji uzyskujemy tu nawet 
odnośniki do internetowej 
bazy danych filmów (www.
imdb.com).

Ściąganie nagrań w for-
macie .ts jest tu jeszcze 
prostsze niż przez FTP. Aktu-
alnie odbieraną telewizję, a 
także odtwarzane nagrania 
możemy strumieniować przez 
sieć. Udało mi się z nagra-



18 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   12-01/2011   —   www.TELE-satellite.com

niami, ale nie z żywym prze-
kazem. Trudno mi stwierdzić, 
czy problem leżał po stronie 
odbiornika, czy po stronie 
mojego sprzętu i oprogramo-
wania.

Jakby jeszcze tego było 
mało, możemy sobie wyświe-
tlić okno z wirtualnym pilo-
tem i przy jego pomocy 
sterować wszystkimi funk-
cjami odbiornika. Po każdym 
naciśnięciu klawisza pojawia 
się zrzut ekranowy z gra-
fiką OSD (choć bez obrazu 
kanału TV). Mamy więc pełną 
kontrolę nad odbiornikiem 
z dowolnego miejsca gdzie 
jest dostęp do internetu. Nie 
zapomniano o bezpieczeń-
stwie, można włączyć i SSL i 
zabezpieczenie hasłem.

Cała ta funkcjonalność i 
liczba opcji są zdumiewające. 
Spójrzmy tylko na opcje w 
menu ustawień (por. zrzut 
ekranowy), a przekonamy się 
ile różnych rzeczy możemy 
dopasować w IPBoxa do wła-
snych potrzeb. Najbardziej 
ekscytująca jest otwarta 
architektura systemu Linux 
i obietnica dodatków firm 
trzecich wzbogacających 
oprogramowanie pokładowe. 
To właśnie stanowić będzie 
o sukcesie, albo porażce 
IPBoxa. Instrukcja obsługi 
jest porządna, daje dobry 

przegląd funkcji odbiornika 
i informuje jak go aktuali-
zować i dodawać oprogra-
mowanie. Niemniej, sekrety 
i złożoność Linuksa pozo-
stają nieodkryte. Odbiornik 
spodoba się tym, którzy sta-
wiają sobie za punkt honoru 
wyciśnięcie z systemu opera-
cyjnego wszystkiego co tylko 
możliwe. Wszystko, czego 
ten odbiornik potrzebuje aby 
odnieść sukces, to dostęp-
ność dodatkowego oprogra-
mowania i wytycznych jak je 
instalować i używać. Repozy-
torium oprogramowania, do 
którego odbiornik ma dostęp 
jest wciąż niemal puste i 
w momencie pisania tego 
artykułu niewiele na temat 
IPBoxa można znaleźć w 
internecie. Rzecz jasna, jest 
to dopiero początek – odbior-
nik dopiero co ukazał się na 
rynku.

Inne odbiorniki też uży-
wają Enigmy2 i w internecie 
jest już sporo oprogramowa-
nia nadającego się do nich. 
Pewnie część z niego można 
będzie zmodyfikować tak, 
aby nadawało się do IPBoxa. 
Prawdę mówiąc, dla innych 
odbiorników pracujących 
pod Linuksem dostępne 
jest nawet całkowicie alter-
natywne oprogramowanie 
pokładowe z wieloma dodat-
kowymi funkcjami. Jeden 

przykład jaki udało mi się zna-
leźć podczas przeszukiwania 
sieci odpowiada na krytykę 
dotyczącą braku programu 
TV dla BBC i innych kana-
łów z ASTRY 2 poza pakie-
tami Sky i Freesat. Ta cecha 
została dodana. Jako wierny 
widz BBC bardzo bym chciał, 
aby ta cecha była osiągalna 
także w IPBoxie. Bałbym się 
jednak instalować tak zmie-
nione oprogramowanie, jeśli 
nie byłoby one opisane jako 
kompatybilne z moim odbior-
nikiem. Może potrzebny jest 
nam „przewodnik dla opor-
nych” opisujący jak do maksi-
mum wykorzystać potencjał 
Enigmy2 zainstalowanej na 
IPBoxie... Może powinienem 
trochę się poduczyć i coś 
takiego napisać?

Instrukcja IPBoxa i strona 
internetowa wsparcia odsy-
łają użytkowników do nieza-
leżnych stron i forów, gdzie 
można znaleźć i oprogra-
mowanie, i porady. Miejmy 
nadzieje, że więcej tego 
typu stron wkrótce powsta-
nie i będą one przewodni-
kiem dla tych, którzy lubią 
eksperymentować i ulep-
szać swoje odbiorniki. Przy 
takim potencjale, wszystko 
czego potrzeba to dobre 
wsparcie i trochę opro-
gramowania. IPBox będzie 
prawdziwym wyzwaniem dla 

innych odbiorników Linukso-
wych obecnych na rynku.

Jest on wszechstronnym 
odbiornikiem z bogatym sys-
temem menu, dobrą grafiką, 
niesamowitą listą funkcji i 
znakomitą jakością wizji. 
Opcje ustawień są tak szcze-
gółowe, że trudno chcieć 
więcej. Sprytny system ulu-
bionych i trzy tryby EPG (w 
tym chyba ten najwygod-
niejszy ukryty pod skrótem 
klawiszowym) sprawiają, że 
ta maszyna jest interesu-
jąca zarówno dla zaawan-
sowanego użytkownika jak i 
widza okazjonalnego. Pozna-
nie możliwości urządzenia 
wymaga trochę wysiłku, ale 
efekt wart jest tego.

Pewnie najwięcej mówiącą 
konkluzją jest odpowiedź na 
pytanie: czy po przetestowa-
niu tego odbiornika i oswo-
jeniu się z nim przez dwa 
tygodnie, chciałbym go mieć 
na własność? Mogę uczciwie 
powiedzieć, że bardzo bym 
chciał.
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Distributor AB IPBox s.r.o., M. Razusa 4795/34, 955 01 Topoľčany, 
 Slovak Republic

Tel. +421 38 5362 667

Website www.abipbox.com

Model 9900HD

Function Twin  Multimedia Receiver

SCPC compatible Yes

USALS Yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors 2

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

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

Audio outputs 2 (left & right)

Video outputs Composite, Component, HDMI

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

UHF output Yes

0/12 volt output Yes

Digital audio output S/PDIF

EPG Yes

C/Ku-band compatible Yes

Power supply 100-240V AC

Common interface 2 PCMCIA

Card slots 2

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active with Recording 48 W 35 W 0.72
StandBy 16 W   6 W 0.37

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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+
System operacyjny Linux czyni odbiornik 

podatnym na niekończące się ulepszenia.
Wyrafinowana pamięć kanałów.
Zdalny dostęp przez internet.
PVR zapisuje opisy programu z EPG.
Trzy trybu EPG.

-
Uruchomianie trwa długo.
Brakuje opcji przyciemniania wyświetlacza.

Zdaniem eksperta


