
TEST REPORT    

12-01/2011

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

Güçlü Medya
Üssü

HDTV Uydu ve Multimedya Alıcısı 

AB IPBox 9900HD

TELE-satellite’in önceki sayılarından birinde (08-09/2010) Slovakyalı 
üretici AB IPBox üzerine bir yazı yayınlamıştık. Şimdi elimizde bu şirketin 
amiral gemisi AB IPBox 9900HD Plus’u tutuyoruz. Çift tunerli bu modelin 
iki DVB-S2 tuneri var. 9900HD modeli de ikinci tunerinin seçilebilir 
olması dışında  (DVB-S, DVB-C (kablo) veya DVB-T (karasal)) tamamen 
aynı özelliklere sahip. Bu sınıftaki tüm IPBox alıcıları açık kaynaklı bir 
Linux işletim sistemi versiyonu olan Enigma2 HD ile çalışıyor. Yani 
elimizdeki bu alet uydu alıcısı boyutlarında bir uydu izleme bilgisayarı 
aslında. Cihazın sayısız fonksiyon ve seçenekleri var; ama sürekli yeni 
şeyler denemek ve cihazını kendi zevkine göre kişiselleştirmek isteyenler 
yükleyecekleri eklenti ve tıpkı bir bilgisayar gibi yepyeni özelliklere 
kavuşabilirler. 

AB IPBox 9900HD
Sunduğu sınırsız özellikle güçlü uydu ve 

medya alıcısı
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Bize gelen test modeli, alı-
şılmış gümüş ya da siyah 
renklerin dışında beyaz metal 
bir kabin içindeydi. Ön panelin 
çiçekli şık tasarımı kalabalık-
lar içinden bile rahatlıkla far-
kedilmesini sağlayacak kadar 
güzel ve gözalıcı. Çiçekler 
papatyaya benziyor; ama yine 
de bir bilene sormak daha 
doğru olur. Cihazın yine en az 
o kadar güzel siyah bir versi-
yonu da mevcut. 

Ön paneldeki gösterge 
ekranının altında temel fonk-
siyon düğmeleri yerleştiril-
miş. Ekran o kadar parlak ki 
karanlık bir odaya mavi/yeşil 
bir parıltıyla doldurabilir. Alıcı, 
televizyonun altındayken 
karanlık bir odada televiz-
yon izledikten sonra sanırım 
yapmak isteyeceğim ilk şey 
göstergenin parıldamasını 
zayıflatacak bir program 
aramak olurdu. Çünkü insanın 
gözünü alıyor. Program bula-
mayanlar ikinci bir alternatif 
olarak benim yaptığım gibi 

ması iki dakikayı buluyor. İlk 
açılışta akıllı bir görüntü ayar-
lama sihirbazı sizi karşılıyor 
ve en iyi parlaklık ve kontrast 
ayarlarını yapmanız için sizi 
yönlendiriyor. İleride tekrar 
ihtiyaç duyduğunuzda bu 
sihirbazı ayarlar menüsünde 
tekrar bulabilirsiniz. 

Uydu kurulumu sizin istedi-
ğiniz kadar basit ya da karma-
şık olabilir. “Basit” ayarlar pek 
çok kişi için yeterli. Basit ayar-
larla tekli bir LNB’den DiSEqC 
şalterlere, pozisyonerlere 
veya USALS’a varıncaya dek 
bir çok konfigürasyonu yapa-
bilirsiniz. “Gelişmiş” ayarlar 
ise, daha egzantrik durum-
lar için çok daha ayrıntılı 
seçenekler sunuyorç Komp-
like sistemleri olanlar için 
hiç kuşkusuz bu seçenekler 
çok yararlı olacaktır. Eğer 
bu da yeterli gelmezse ayrı 
bir “Uydu Ekipman Ayarları” 
menüsünde daha fazla seçe-
nek bulabilirsiniz. Bu menüye 
girerken sizi karşılayan mesaj 
“lütfen ne yaptığınızdan emin 
olmadan hiçbir değeri değiş-

tirmeyin!” diye sizi uyarıyor. 
Biz de söylemiş olalım, bu 
kesinlikle dikkate alınması 
gereken bir uyarı. 

Kanal tarama, bugüne 
kadar gördüğümüz en hızlı 
kanal tarama değil. ASTRA 
1 uydusunun taranması yak-
laşık sekiz dakika sürdü. Bir 
taramadan sonra bulunan 
yeni kanallar, kanal listesinde 
ayrı bir bölüme yerleştiriliyor. 
Bizce bu çok iyi bir fikir. 

Kanal listesi alıştığımız lis-
telerden biraz farklı. İlk başta 
kafamı karıştıran şeyler kısa 
süre sonra cihazı tanıyıp 
nasıl kullanıldığını anlayınca 
gözümde kolaylaştı. Kanal-
ları uydu, yayıncı veya favo-
riler şeklinde gruplandırmak 
mümkün. 

Favoriler fonksiyonu diğer 
çoğu uydu alıcısına göre çok 
daha gelişmiş. Favoriler lis-
tesinde, cihazda “buket” 
denen listelere kanal grupları 
eklemek mümkün. Yalnız bu 
“buket” sözcüğünü uydu alı-

alıcının göstergesinin önüne 
bir DVD kutusu koyup kapa-
tabilirler! 

Ön panel kapağının altında 
iki modül, iki Conax kart 
yuvası ve bir USB port bulu-
nuyor. İkinci bir USB portu da 
arka panele yerleştirilmiş ki 
harici bir sabit disk bağlamak 
için bu daha iyi bir seçenek. 
SATA diskinizi ön panelde bir 
sıkışıklığa yol açmadan arka 
panele böylece bağlayabilir-
siniz. Her iki tunerin de birer 
aktarması var. Bunun dışında 
aklınıza gelebilecek tüm 
görüntü ve ses bağlantıları da 
mevcut: İki scart, kompozit 
ve komponent video, HDMI, 
S/PDIF ve eski antenlerden 
görüntü almak için bir UHF 
modülatörü bile var. Ayrıca 
günümüzde pek karşımıza 
çıkmayan; ama kullananlar 
için çok faydalı 0/12V çıkışı 
bile mevcut. 

Cihaz, geleneksel sistem-
lerden daha güçlü bir işletim 
sistemi kullandığı için, açıl-
ması ve ekrana ilk görün-
tünün gelmesi biraz zaman 
alıyor. Cihazın tamamen açıl-
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cılarında genellikle kullanıldığı 
anlamından farklı kullanıldığı 
unutulmamalı. Burada kulla-
nıcının istediği adı verebile-
ceği  müzik,spor vs. Çeşitli 
programlardan oluşan kanal 
grupları ima ediliyor. Kanal 
listesindeki yayıncıların bütün 
kanallarını eklediğimiz bir 
grup, yeni bir favori “buket” 
oluşturuyor. Nasıl işlediği 
bir defa anlaşılınca, son 
derece esnek ve kullanışlı bir 
yöntem. Akıllıca düşünülmüş 
bir diğer ekstra da kanal adı 
listesi boyunca o sırada oyna-
yan programın görüntüsünün 
eklenmesi. 

EPG ekranını ilk baktı-
ğımda pek anlaşılır bulma-
dım. İki farklı modu var. 
Bunlardan birincisinde, 
sadece izlediğiniz kanal 
yayını hakkında bilgi alır-
ken, yön düğmeleriyle daha 
sonraki yayınlara gidip baka-
biliyorsunuz. Çoklu EPG say-
fasında tüm kanalların listesi 
karşınıza geliyor –isterseniz 
“buketlere” göre filtreleme 
de mevcut- Burada da yön 
düğmeleriyle gelecek prog-
ramlara bakmak üzere lis-
tede gezinebiliyorsunuz. 

Doğrusu ben gelenek-
sel ızgara tarzı EPG ekranını 
tercih ederim, özellikle tuner 
kapasitesinden kaynaklanan 
sınırlamalara karşı kayıt yap-
mayı planlarken diye düşünü-
yordum ki  uzaktan kumanda 
üzerinde tam istediğim şeyi 
yapan bir kısa yol buldum. El 
kitapçığında önce mavi sonra 
“2” ye bastığımda internet 
radyosu açılacağı yazılı; ama, 
bunu yapınca ızgara tarzı EPG 
karşıma çıktı! Mükemmel, 
ama İnternet radyosu nerde 
peki? Onu da istiyorum! 

EPG içinde seçtiğiniz prog-
ramı zaman hafızasına kayde-
debilirsiniz. Kayıt için rezerve 
yapmak istiyorsanız iki kez 
yeşile basmanız yeterli. Daha 
başka seçenekler de mevcut, 
isterseniz alıcıdan prog-
ramı kaydetmeden sadece 
o kanala gitmesini isteyebi-
lirsiniz. Enerji tasarrufunun 
önem kazandığı günümüz açı-
sından önemli ekstra bir diğer 
özellik de zaman kaydında 
seçtiğiniz işlem tamamlan-
dıktan sonra cihazın iki enerji 
koruma modundan birine 
geçebilmesi: standby ya da 
derin stanby. 

Ağ ayarları  

Bir kaydın izlenmesi 
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Kayıtlara, uzaktan kumanda 
üzerindeki “files” düğmesine 
basarak veya Media player ile 
ulaşılabiliyor. Media Player’la 
Xvid, DivX ve MP3 gibi çeşitli 
formatlardaki medya dosya-
larını oynatmak ya da resim-
lere bakmak mümkün. Media 
Player’ı kullanmak biraz zor 
olsa da uzaktan kumandanın 
yardım düğmesini kullanarak 
yapmanız gerekenleri öğre-
nebilirsiniz. 

Burada IPBox’a büyük bir 
“teşekkürü” aslında stan-
dart olması gereken; ama 
diğer üreticilerin unuttuğu 
bir özellik için borçluyuz. Bir 
programı kaydettiğinizde EPG 
program bilgileri de birlikte 
kaydediliyor. 

1. Telnet
2. Filezilla ile cihaza kurulan FTP 
bağlantısı
3. Web arabirimi rezervazyon 
ayarları
4. Web arabirimi
5. Web arabiriminde bir kaydın VLC 
player ile izlenmesi
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Bazen kayıtlar sırasında 
menülerin biraz yavaşladığı 
oluyor, ekranın köşesinde 
beliren dönen çark, cihazın 
meşgul olduğunu gösteriyor. 
Bunun kaybolmasını bekle-
mek bazen biraz sabır işi; ama 
en nihayetinde simge kay-
bolduğunda sadece sabrım 
taşmak üzereydi, kayıt ise 
mükemmel ve zarar görme-
den duruyordu. 

Alıcının görüntü kalitesi 
mükemmel, hatta arşivim-
deki bazı eski Xvid dosyaları 
bile HD ekranda yukarı ölçek-
lenerek cihaz üzerinden oyna-
tıldığında gözüme daha güzel 
göründü. 

Harici disk ve hafıza çubuk-
larını rahatlıkla kullanabilir-
siniz. Bunlardaki dosyaları 
oynatmak dahili diskteki 
oynatmak kadar kolay ve 
komforlu. Ancak, dahili ve 
harici diskler arasında dosya 
kopyalamak bıktırıcı bir iş. 
Bunun nasıl yapılacağını bir 
türlü bulamadım. Bir dosya 

yöneticisi gibi bir uygulama 
da mutlaka gerekli olanlar lis-
tesine böylece yazılmış oldu. 

Ama bu eksik fonksiyon 
nedeniyle IPBox’ı eternet 
portundan bilgisayar ağıma 
bağlamak için acele ettim. 
Bunun ayarı tıpkı ağa yeni bir 
bilgisayar eklemek gibi. Eğer 
DHCP kullanıyorsanız, adres 
ve ayarlar otomatik olarak 
alınıyor. Ayarları elle yapma-
nız gerekirse, her şey elinizin 
altında ve size gururla söyle-
meliyim ki uydu alıcım daha 
ilk denemede İnternete bağ-
lanmayı başardı, bunu kolek-
siyonumdaki bilgisayarlar için 
bile öyle kolay söyleyemem 
doğrusu. 

Kullanıcı kitapçığında açık-
lanmamış, ama alıcıyla ileti-
şim kurmak için  hem Telnet 
hem FTP kullanmak mümkün. 
İnternette yaptığım küçük 
bir aramayla varsayılan kul-
lanıcı adı ve şifresini hemen 
buldum, yoksa tahmin oyunu 
oynamaktan bıkıp testi yarıda 

bırakabilirdim. Hemen söy-
leyeyim, kullanıcı adı: root, 
şifre: ipbox. FTP ile kayıtları 
bilgisayara rahatça aktar-
dım. Kayıtlar standart .ts for-
matında muhafaza ediliyor. 
Yani, manipüle edebilir ve 
bedava bulabileceğiniz sayı-
sız standart MPEG programla 
üzerinde düzenleme yapabi-
lirsiniz. 

Dosyaları harici bir med-
yaya kaydetmek için kolay bir 
fonksiyon olması iyi olurdu, 
ama bu işlemi ağ üzerinden 
yapmak, arşivleme esna-
sında disk, hafıza çubuğu 
veya başka herhangi bir 
medya kullanmak zorunda 
olmadığınız anlamına geliyor. 
Dosyalarınızı ağ üzerinden 
transfer edebilir, düzenleye-
bilir ve hatta isterseniz Xvid 
formatında yeniden alıcınıza 
geri yükleyip, izleyebilirsiniz! 
Hepsi mükemmel çalışıyor. 

Alıcı Internete bağlıyken, 
cihazın yazılımını güncelle-
mek ve yeni program yükle-
mek de mümkün. Bunun en 
kolay yolu, cihazın eklentiler 
menüsü. Bu menüden eklenti 
ve ayarların olduğu www.
enigma.satupdate.net sunu-
cusuna bağlanılıyor. Ben bak-
tığımda az sayıdaki eklenti ve 

program nedeniyle doğrusu 
biraz hayal kırıklığı yaşadım, 
umarım ileride yeteri kadar 
eklenti bulmak mümkün olur. 

Sunucudan kısa sürede 
yüklediğimiz web arabirimi, 
dış dünyayla iletişimimizi yeni 
bir seviyeye taşıyor. Alıcı-
nın IP adresine, bir internet 
gezginiyle gittiğiniz zaman 
karşınıza cihazın tasarımıyla 
uyumlu bir arabirim çıkıyor. 
Burada kanal listesi ve EPG 
bilgilerini görebilir ve kayıt 
rezervasyonu yapabilirsiniz. 
Router üzerinden aktarma ile 
bu arabirime dünyanın her 
yerinden ulaşmak mümkün. 
Yani bir program için rezer-
vasyon yapmayı unutup işe 
ya da tatile gittiğinizde kaygı-
lanacak bir şey yok. Yapma-
nız gereken sadece İnternete 
girip cihazın arabirimine 
ulaşmak! Buradaki program 
ayrıntılarında hatta İnternet 
Movie Database (www.imdb.
com) bağlantısı bile veriliyor. 

Kayıtları bu arabirimde .ts 
formatında FTP yönteminden 
bile kolay bir şekilde indi-
rebilir, canlı TV yayınını ve 
kayıtları bir medya oynatı-
cıya yönlendirebilirsiniz. Bu 
işlemleri denerken, kayıt-
larda başarılı oldum; ama 
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canlı yayında sorun yaşadım. 
Bunun nedeni benim hatam 
mıydı yoksa Alıcının mı? Söy-
lemesi zor. 

Bunlar yeterli değilmiş gibi, 
sanal bir uzaktan kumanda-
nın olduğu bir pencereden 
cihazın tüm fonksiyonlarına 
ulaşılabiliyor. Her düğmeye 
bastığınızda ekran yenileni-
yor. Bu ekranda TV görüntüsü 
yok. Yani İnternet bağlantısı 
olan her yerde cihazınızın tam 
kontrölünü elinizde bulundu-
rabilirsiniz. Güvenlik de ihmal 
edilmemiş, istendiğinde hem 
SSL hem şifre korumasını 
etkinleştirmek mümkün. 

Tüm bu fonksiyon ve seçe-
nekler gerçekten harika. 
Ayarlar menüsünde  Seçenek-
lere şöyle bir göz attığınızda 
Ipbox’da kendi tercihinize 
göre ayarlayıp düzeltebilece-
ğiniz ne kadar çok şey oldu-
ğunu görüp şaşıracaksınız. 
Hepsinin içinde en heyecan 
verici olan hiç kuşkusuz açık 
tabanlı Linux işletim sis-
temi ve bu sayede üçüncü 
parti eklentilerle programın 
gelişme potansiyeli. IPBox’ın 
başarılı ve başarısız olduğu 
konu da bu. Kullanıcı kitap-
çığında normal alıcı fonksi-
yonları çok güzel anlatılmış, 

yazılımı nazıl güncelleyece-
ğiniz ya da yeni programları 
nasıl yükleyeceğiniz anlatıl-
mış; ama Linux kısmı doku-
nulmadan bırakılmış. Cihaz, 
Linux işletim sisteminin bütün 
gücünden yararlanmak iste-
yen kullanıcıları hiç kuşku-
suz tatmin edecek özelliklere 
sahip. Öyleyse onu gerçek-
ten başarılı kılacak şey ilave 
program ve eklentilerle bun-
ların nasıl kurulup kullanılaca-
ğını anlatan kılavuzlar olmalı. 
Alıcının bağlandığı yazılım 
deposu neredeyse boş,  biz 
bu yazıyı yazdığımız sıralarda 
bağımsız sitelerde IPBox’a 
ilişkin bilgiye de pek rastlan-
mıyordu. Tabii ki bunun için 
daha çok erken olduğunu 
ve cihazın daha henüz piya-
saya çıktığını da unutmamak 
gerek. 

Enigma2 programını kulla-
nan başka alıcılar da var ve 
bunlara ait yazılımlar inter-
net üzerinde bulunabiliyor. 
Belki de bunların bazıları 
IPBox’da kullanılmak üzere 
modifiye edilebilir. Aslında 
Linux kullanan başka alıcılar 
için ekstra özellikleri olan ve 
tamamen modifiye edilmiş 
işletim sistemleri mevcut. 
Araştırma yaparken buldu-
ğum bir örnek Avrupa uydu 

yayıncılığına yönelik benim 
de yıllardır aradığım bir şeyin 
yanıtıydı: ASTRA 2 üzerin-
deki BBC ve diğer kanallarda 
Sky ve Freesat’ın kendi alıcı-
ları dışında yedi günlük EPG 
bilgisine ulaşamıyor. Küçük 
bir eklentiyle bu sorun çözül-
müştü. Bir BBC izleyicisi 
olarak, bu özelliğin IPBox’ta 
da kullanılmasını isterim; ama 
bu cihazla uyumlu olmayan 
veya işletim sisteminde çalış-
mayacak bir şeyi yüklemeye 
uğraşmaktan da çekinirim. 
Enigma2 tabanlı IPBox’tan 
en iyi şekilde faydalanabil-
mek için ihtiyacımız olan şey 
belkide bir  “acemi rehberi”. 
Belki de ben bir şeyler öğre-
nip en kısa sürede bunu yaz-
maya başlamalıyım! 

IPBox’ın kitapçığı ve destek 
web sitesi yazılım ve destek 
bulmak için kullanıcıyı bağım-
sız sitelere yönlendiriyor. 
Umarız bu siteler, alıcılarıyla 
deney yapmak ve onu geliş-
tirmek isteyenler için yakında 
devreye girer. Böyle bir güç 
elinizdeyken yapılması gere-
ken sadece iyi bir yazılım 
kütüphanesi ve destek hiz-
metiyle cihazın taşıdığı tüm 
potansiyeli ortaya çıkarmak-
tan ibaret. IPBox’ın piyasa-
daki Linux tabanlı alıcılara 

karşı güçlü bir rakip olacağın-
dan hiç kuşkumuz yok. 

Akıllı görünüşü, akıllı 
menüleri, görüntü kalitesi ve 
rakipsiz fonksiyonlarıyla ger-
çekten güçlü bir cihaz. Ayar 
seçenekleri aklınıza gelebi-
lecek her şeyi kapsayacak 
kadar geniş. Akıllı favoriler ve 
üç EPG (en faydalısı ayrı bir 
kısayolun arkasına gizlenmiş 
olarak) modu bu alıcıyı hem 
ileri kullanıcılar hem aileler 
için tatminkar kılıyor. Cihazı 
öğrenmek diğer alıcılardan 
daha zorlu bir çabayı ve eğimi 
biraz daha yüksek bir tepeye 
tırmanmayı andırsa da buna 
değer. 

Bir alıcıyı bir iki hafta test 
ettikten sonra sonuç açısın-
dan en manidar değerlen-
dirme yapabileceklerini ve 
yapamadıklarını gördükten 
sonra, kişisel olarak bu alıcıya 
sahip olmak isteyip istemedi-
ğim sorusuna vereceğim yanıt 
olacaktır. Ve benim bu soruya 
samimi yanıtım, evet!



DATA
TECHNICAL

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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Linux işletim sistemi cihaza sonsuz eklenti 

imkanı sunuyor.
Gelişmiş kanal hafızası.
İnternet’le uzaktan erişim
Üç EPG seviyesi

-
Açılması çok uzun sürüyor
Gösterge parlaklık ayarı eklenmeli

Uzman Görüşü


