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Odbiornik HDTV  

Odbiornik Linuksowy 
HDTV

AB IPBox 55HD

•	Odbiornik	pozwala	na	zdalny	odbiór	satelitarny	i	
strumieniowanie	wizji	i	fonii	przez	internet
•	Proste	startowanie	nagrań	wprost	z	EPG
•	Proste	podłączanie	się	do	oprogramowania	
odbiornika	poprzez	FTP
•	Dostępne	mnóstwo	dodatkowego	oprogramowania,	w	
tym	uniwersalny	edytor	kanałów

W ostatnich latach widzie-
liśmy już wiele odbiorników 
z systemem operacyjnym 
Linux. To ekscytująca per-
spektywa mieć w swoich rę-
kach potężny i mocno konfi-
gurowalny system odbiorczy. 
W przeszłości jednak, często 
najpotężniejsze systemy z 
podwójnymi głowicami, wiel-
kimi dyskami twardymi i dużą 
liczbą interfejsów stawały się 
tak kosztowne, że nie mieści-
ły się w budżetach większo-
ści z klientów, z wyjątkiem 
tych najzagorzalszych, albo 
najbogatszych. Z AB IPBox 
55HD słowackiego producen-

Z ostatniej chwili!
Podwójny system operacyjny
dla AB IP Box 55 HD

AB IPBox już wkrótce wypuści dwusystemowe oprogramowanie dla AB IPBox 55HD. 
Użytkownik będzie mógł sobie wybrać między Enigmą 1HD, a Enigmą 2HD. Proces 
ponownego startu przy zmianie Enigmy 2HD na Enigmę 1HD zajmie jakieś 15 sekund. 
Cenną zaletą jest to, że pliki konfiguracyjne przechowywane w folderze VAR będą 
współdzielone przez oba systemy operacyjne. Podwójny system to znaczący bonus 
do odbiornika AB IPBox 55HD
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ta AB IPBox sytuacja wyglą-
da inaczej. Mimo zewnętrz-
nego podobieństwa do AB 
IPBox 9900HD – patrz nasz 
raport w TELE-satelicie 12-
01/2011 – ten odbiornik ma 
tylko jedną głowicę i nie ma 
wewnętrznego dysku twar-
dego.

AB IPBox 55HD umieszczo-
no w takiej samej stylowej 
obudowie z dekoracyjnym 
elementem kwiatowym na 
płycie czołowej. Myślę, że to 
chryzantemy, ale nie mam 
na to oficjalnego potwier-
dzenia. Na płycie czołowej 

znajdujemy guziki sterują-
ce podstawowymi funkcja-
mi odbiornika. Jedna z nich, 
uruchomiana przez przytrzy-
manie guzika Menu w chwili 
załączania odbiornika jest 
szczególna. Powoduje ona 
zmianę rozdzielczości obrazu 
podczas ładowania systemu 
operacyjnego. Chociaż od-
biornik powinien sam rozpo-
znawać, jakie urządzenie i 
przez który port jest do nie-
go podłączone, musiałem kil-
ka razy użyć tej metody aby 
zobaczyć obraz na ekranie.

Płyta czołowa ma ponad-

AB IPBox 55HD 
Idealny odbiornik linuksowy z dużą 

ilością dodatkowego oprogramowania dla 
klientów z ograniczonym budżetem

to czterocyfrowy wyświe-
tlacz LED pokazujący cztery 
pierwsze znaki nazwy kanału. 
Czasami wygląda to dobrze, 
czasem jednak przypomina 
starą zabawę w układanie 
wyrazów na wyświetlaczu 
kalkulatora. Nie ma to wtedy 
zbyt wiele sensu.

Pod klapką jest jedna 
szczelina czytnika kart Co-
nax, ale nie ma portu USB. 
Jedno złącze USB umieszczo-
no z tyłu obudowy. To pozwa-
la elegancko poukrywać ka-
ble jeśli mamy dysk twardy 
dołączony na stałe, ale jest 
mocno irytujące, jeśli współ-



1

2

3

4

5

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

dzielimy dysk zewnętrzny 
z innymi urządzeniami. Na 
panelu tylnym znajdujemy 
ponadto: pojedyncze złącze 
SCART, HDIM, S/PDIF z cy-
frową fonią i HDMI. Jest też 
wejście anteny z przelotką. 
I to wszystko. Niektórym 
będzie brakować drugiego 
SCARTA, zespolonej wizji czy 
fonii stereo, ale najwyraźniej 
zestaw portów został ograni-
czony do tych najbardziej po-
trzebnych.

Włączenia odbiornika za-
biera trochę czasu – dwie 
minuty, a nawet dłużej jeśli 
podłączony jest zewnętrzny 
dysk. 55HD jest fabrycznie 
wstępnie zaprogramowa-
ny na różne satelity z całe-
go świata. Ponieważ jednak 
świat satelitarny jest w cią-
głym ruchu, odbiornik po-
zwala dowolnie dopisywać 
kolejne satelity i transponde-
ry. Do naszej dyspozycji jest 
pełna gama protokołów Di-
SEqC – do pojedynczych an-
ten, przełączników i obrotnic. 
Nie zabrakło systemu USALS 
pozwalającego bardzo pro-
sto skonfigurować obrotnicę 
przez podanie swoich współ-
rzędnych geograficznych. 

Jak na odbiornik z tak po-
tężnym systemem opera-
cyjnym czasy wyszukiwa-
nia kanałów są zaskakująco 
długie. Przeszukanie ASTRY 
2 potrwało ponad 25 minut. 
Jeśli dodamy opcję skanowa-
nia według sieci aby znaleźć 
nowe transpondery, nie za-

1. Opcje skanowania
2. Informacja o serwisie
3. Ustawienia AV
4. Główne menu
5. Ustawienia anteny

warte w oryginalnym zesta-
wie, czas nie ulega zmianie.

Guzik OK wywołuje listę 
kanałów, którą daje się po-
sortować w rozmaity sposób. 
Sposób pamiętania kanałów 
może być początkowo trochę 
niezrozumiały. Pełna lista ka-
nałów nie jest edytowalna. 
Do Enigmy trzeba się trochę 
przyzwyczaić.

Po sprawdzeniu w instruk-
cji obsługi, przypomniałem 
sobie się, że w tym syste-
mie kanały należy układać w 
tzw. bukiety. Nie powinniśmy 
mylić tego pojęcia z czasem 
używaną definicją bukietu 
jako grupy kanałów z jedne-
go transpondera, a tym bar-
dziej z pewną liczbą czarnych 
chryzantem spiętych ze sobą. 
W świecie Enigmy oznacza to 
listę kanałów ulubionych. Na-
wet standardowy bukiet jest 
w odbiorniku nazwany po 
prostu: Ulubione. 

Choć kanały można sobie 
wybierać z pełnej listy ka-
nałów, poświecenie czasu na 
pogrupowanie ich w użytecz-
ne bukiety jest bardzo sen-
sownym posunięciem. Jak już 
kanały znajdą się w bukiecie, 
możemy je edytować, sorto-
wać, przesuwać, czyli robić 
wszystko to czego oczekuje-
my od edytora kanałów. To 
długi proces, ale jeśli wes-
przemy się instrukcją i sko-
rzystamy z jej dobrych rad 
poradzimy sobie z każdą sy-
tuację. Lepszym rozwiąza-
niem jest jednak wykonanie 
tego zadania na PC przy po-
mocy specjalnego programu, 
ale o tym za chwilę.

Nawigowanie po kanałach 
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jest przyjemne i proste, choć 
surfowanie strzałką w górę 
i w dół daje uczucie pewnej 
ospałości. Mamy do dyspo-
zycji guzik powrotu na po-
przedni kanał, a nawet mamy 
dostęp do dłuższej historii 
naszej wędrówki, ale jest ona 
dostępna tylko przez Menu 
help. 

Ciekawą funkcją jest obraz 
w obrazie (picture-in-picture) 
gdyż jest ona bardziej roz-
winięta niż w innych odbior-
nikach. Nie tylko możemy 

przesuwać drugi obraz na 
dowolną pozycję na ekranie, 
ale także możemy zmieniać 
jego wielkość. Oczywiście 
przy jednej głowicy wybór 
kanałów jaki możemy w ten 
sposób wyświetlić jest ogra-
niczony do bieżącego trans-
pondera. Ewentualnie pod-
stawowe lub drugorzędne 
okno może być odtwarzanym 
nagraniem.

Standardowe EPG odbior-
nika jest nieco nietypowe. 
Pierwsze naciśnięcie guzika 
EPG wyświetla informację o 
aktualnie oglądanym kana-

le. Strzałki pozwalają zmie-
nić audycję z bieżącej na 
przyszłą i z powrotem. Na-
ciśnięcie niebieskiego guzika 
wywołuje „Multi EPG” - listę 
kanałów z wybranego bu-
kietu wraz z ich audycjami. 
Tu znów strzałki służą do 
przechodzenia do następnej 
audycji. Bardziej przyzwy-
czajeni do EPG w układzie ta-
blicowym powinni skorzystać 
z guzika niebieskiego, który 
ładuje rozszerzenia i wtycz-
ki, albo przytrzymać dłużej 
guzik EPG. Tak jest – ten od-
biornik ma aż tyle różnych 
funkcji, że niektóre z nich 
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1. FTP przez Filezillę
2. Telnet
3. Edytor ustawień DreamSet
4. Interfejs webowy
5. Dostęp do timera przez 
internet
6. Wirtualny pilot

poukrywane są pod przy-
trzymaniem guzika. W su-
kurs zawsze przychodzi nam 
guzik „Help”. W każdej chwili 
wyświetla on widok pilota i li-
stę dostępnych komend.

EPG to najwygodniejsza 
droga do wykonania nagrania 
na zewnętrznym twardym 
dysku. Aby było to możliwe, 
dysk powinien być sformato-
wany w formacie linuksowym 
EXT3. W razie potrzeby od-
biornik może sam sformato-
wać dysk. Kiedy wyświetlana 
jest informacja o programie, 
naciśnięcie zielonego guzika 
powoduje dopisanie go do 
zaprogramowanych nagrań. 
Zanim naciśniemy powtórnie 
zielony guzik zatwierdzając 
polecenie nagrania, może-
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1. Informacja o programach 
EPG
2. Lista kanałów
3. Szczegóły PID
4. Menu preferencji
5. Dostrajanie obrazu

my zmienić czas początku i 
końca nagrywania, ustawić 
powtórzenia i nazwę pliku. 
Dla szybkiego nagrania jed-
nokrotnego wystarczą dwa 
szybkie naciśnięcia zielonego 
guzika.

Warto to wspomnieć, że 
przy wpisywaniu nazwy pli-
ku, jak też i we wszystkich 
innych sytuacjach, kiedy 
wprowadzamy tekst, może-
my używać klawiatury nu-
merycznej pilota w tai sam 
sposób jak to robimy w te-
lefonie komórkowym. Naj-
bardziej spostrzegawczy 
spośród naszych czytelników 
mogą zauważyć, że litery Q i 
Z są w innych miejscach niż 
w telefonie komórkowym, ale 
w samych menu są one pod 
klawiszami 7 i 9 tak jak w ko-
mórach!

Nagrania odtwarza się z 
listy plików znajdującej się 
pod guzikiem Files i nie ma 
potrzeby czekać aż nagranie 
dokona się w całości – można 
rozpocząć jego odtwarzanie 
wcześniej. Nagrania widzimy 
także z poziomu odtwarza-
cza multimedialnego, który 
oprócz nagrań odtwarza rów-
nież fonię MP3 i pliki AVI. Od-
twarzacz nie charakteryzuje 
się najbardziej intuicyjnym 
interfejsem użytkownika i 
przynajmniej ja musiałem 
często ratować się wciska-
niem klawisza Help, aby 
przypomnieć sobie jak doda-
wać, czy usuwać pliki z listy 
odtwarzania. Wspaniale, że 
wraz z nagranie zapisywana 

jest informacja EPG – coś co 
nieczęsto spotyka się w in-
nych odbiornikach. 

Ponieważ odbiornik działa 
pod Linuksem, mamy wie-
le opcji do połączenia go ze 
światem zewnętrznym. Po 
podłączeniu do sieci LAN 
przez interfejs Ethernet, zy-
skujemy dostęp do odbiorni-
ka przez Telnet i FTP. Telnet 
może być przydatny tym, 
którzy dobrze znają Linuksa 
i sam odbiornik. FTP bardziej 
przyda się nam, zwykłym 
zjadaczom chleba. Jeśli do-
stęp do umieszczonego z tyłu 
portu USB uznamy za zbyt 
uciążliwy, do naszych plików 
możemy dostać się przez 
FTP. Jako użytkownika poda-
jemy root, a jako domyślne 
hasło ipbox.

Kiedy otrzymałem do te-
stów AB IPBox 9900HD (patrz 
TELE-satelita 12-01/2011) 
byłem trochę rozczarowa-
ny, że brakowało nowego 
oprogramowania do skrzyn-
ki. Tymczasem pojawiło się 
kilka nowych programów i 
niektóre z nich są lepsze od 
innych. Mamy zatem odtwa-
rzacz YouTube, który czeka 
na uaktualnienie dla syste-
mu Enigma 2, przeglądarkę 
map Google z wstępnie zała-
dowanymi widokami wybra-
nych rejonów świata, w tym 
widoki torów wyścigowych, 
jak też aplikację do śledzenia 
wyników rozgrywek w piłkę 
nożną, co jest wspaniałym 
pomysłem. Dzięki niej już po 
minucie znamy wyniki meczy 
na całym świecie, choć bra-
kowało wyników z angielskiej 
Premier League i niemieckiej 
Bundesligi. Szkoda, że mimo 
tak świetnie działającego 
połączenia z internetem, 
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skrzynka nie ma wbudowa-
nej przeglądarki interneto-
wej.

Najbardziej użyteczną 
wtyczką jest jednak interfejs 
webowy pozwalający kontro-
lować odbiornik przy pomocy 
przeglądarki internetowej. 
Przy prawidłowych ustawie-
niach rutera uzyskujemy 
dostęp do odbiornika z do-
wolnego miejsca na świecie 
gdzie jest połączenie z inter-
netem. Oczywiście połącze-
nie chronione jest hasłem, 
więc nikt nie skasuje nam 
zaprogramowanych nagrań. 
Można w ten sposób nawet 
strumieniować wizję i fonię 
odbiornika, a także nagrania. 
Te ostatnie można też ścią-
gać w sposób tradycyjny na 
komputer.

Nagrania są w formacie 
.ts więc jak już je mamy na 
PC i poddamy konwersji pro-

gramem takim jak TSRemux 
będziemy mogli je edytować 
ulubionym edytorem wideo. 
Spróbowałem to samo zrobić 
z nagraniami radiowymi i po 
przezwyciężeniu kilku drob-
nych przeszkód załadowałem 
je do odtwarzacza MP3.

Niewielka ilość oprogramo-
wania dostępna jest też na 
www.satupdate.net. Oprócz 
uaktualnień firmware’u znaj-
dziemy tu też mocno roz-
budowany edytor ustawień. 
Pracuje on z wieloma innymi 
odbiornikami linuksowymi. 
Oznacza to, że do naszej dys-
pozycji staje wiele różnych 
bukietów kanałów przygoto-
wanych przez użytkowników 
różnych odbiorników. Edy-
tor łączy się bez problemu 
z siecią LAN i czyni edycję 
bukietów tak prostą, że o ile 
to tylko możliwy, każdy powi-
nien korzystać właśnie z tego 
sposobu.

Edytor przypomina DVBE-
dit do starego dobrego 
DVB2000 na D-Boksie, więc 
kiedy zacząłem go używać, 
poczułem się jak w domu. 
Potrafi on nawet załadować 
ustawienia z DVB2000, co 
przypomina nam, że opro-
gramowanie Enigma 2 zaczę-
ło się już w czasach D-Boksa. 
W oczach starego zapaleńca 
satelitarnego łza kręci się 
w oku, kiedy widzi format 
DVB2000, Nokia .N98, czy 
nawet SatcoDX .SDX dające 
się zaimportować do bar-
dziej współczesnych odpo-
wiedników. Połączenie przez 
sieć LAN jest o wiele lepsze 
niż stosowanie RS-232, czy 
SCSI, które już w zasadzie 
odchodzą w przeszłość.

 Jak przy każdym odbiorni-
ku linuksowym nauczenie się 
jak go obsługiwać i zrozumie-
nie co on może dla nas zrobić 
jest zadaniem trudniejszym 

niż przy odbiornikach innego 
typu. Ale nagroda jest tego 
warta, a jego moc i elastycz-
ność są zdumiewające. AB 
IPBox 55HD ma tylko jed-
ną głowicę i mniejszą liczbę 
wyjść niż inne odbiorniki sa-
telitarne, ale to może stano-
wić problem tylko wtedy, jeśli 
szczególnie nam zależy, na 
którymś z tych brakujących. 
Z drugiej strony użytkownik 
sam decyduje jak duży dysk 
twardy podłączyć do odbior-
nika, albo decyduje się uży-
wać go w ogóle bez dysku. 
Nic nie tracimy z potęgi Enig-
my 2. Zatem jest to odbiornik 
z jednej strony dla użytkow-
ników z ograniczonym budże-
tem, a z drugiej dla takich, 
którzy lubią eksperymen-
tować, a nie chcą płacić za 
podwójną głowicę czy dysk 
twardy.

Podobnie jak z Linuksem 
na komputerach, dokumen-
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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

39www.TELE-satellite.com   —   04-05/2011   —    TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine

+
potrafi strumieniować wizję i fonię w sieci
elastyczna funkcja obraz w obrazie
łatwe nagrywanie z EPG
informacja EPG zapisywana wraz z nagraniem
łatwe połączenie przez FTP
łatwe ściąganie dodatkowego oprogramowa-

nia

-
litery Q i Z na pilocie w innym położeniu niż na klawiaturze 

telefonu komórkowego

Zdaniem eksperta

tacja nie zawsze jest kom-
pletna i odpowiedzi na nie-
które pytania trzeba szuać w 
internecie. Jest wiele funkcji 
w ogóle nie opisanych w in-
strukcji obsługi odbiornika, 
ale z drugiej strony, gdyby 

opisać wszystko, powstałaby 
z tego pokaźna księga. Czę-
ścią zabawy, albo irytacji, 
podczas poznawania tego od-
biornika jest przechodzenie 
od początkowego zagubienia 
do zachwytu kiedy już odkry-

jemy jak to wszystko dzia-
ła. Na przykład ja znalazłem 
edytor kanałów, w którym 
zadanie porządkowania ich 
to bardziej przyjemność niż 
droga przez mękę. Odbiornik 
Linuksowy HDTV


