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Czarna, metalowa obudowa ma wymiary 300 x 220 x 56 mm, odbiornik
wa¿y prawie 18, kg. Panel przedni plastikowy, przes³oniêty na ca³ej po-
wierzchni przezroczyst¹, przydymion¹ szybk¹, spod której widoczny jest
wielopozycyjny wyœwietlacz ze znakami w kolorze b³êkitnym. W lewym gór-
nym roju zainstalowano w³¹cznik StandyBy, pod nim nieco mniejszy klawisz
Menu. Dalej w prawo klasyczna rozetka: przycisk OK otoczony kursorami:
lewy i prawy to si³a g³osu, górny i dolny to kana³ w górê i kana³ w dó³. Cen-
traln¹ czêœæ zajmuje wyœwietlacz, a zaraz za nim znajduje siê odchylana
klapka. Pod ni¹ po lewej port USB, a obok dwa czytniki kart kodowych, po
programowej adaptacji pracuj¹ce jako uniwersalne.

Boki i pokrywa górna wykonane zosta³y z jednego, polakierowanego na
czarno kawa³ka blachy. Na wszystkich p³aszczyznach wykonano perforacjê
pe³ni¹c¹ role otworów wentylacyjnych.  

Lew¹ stronê panelu tylnego zajmuj¹ wejœciowe gniazda sygna³owe. Trzy
g³owice sprawiaj¹, ¿e wraz z przelotkami mamy a¿ szeœæ takich z³¹czy, w ko-
lejnoœci: pierwsza i druga g³owica satelitarna, oraz g³owica naziemno – kablo-
wa, w ka¿dym przypadku u góry znajduje siê gniazdo wejœciowe, pod nim wyj-
œcie „przelotki”. Kolejnymi przy³¹czami s¹: port Ethernet, a pod nim gniazdo
USB, wyjœciowe gniazdo HDMI, trzy gniazda CINCH z analogowymi sygna-

³ami audio i sygna³em video composite, oraz dwa cyfrowe wyjœcia fonii:
optyczne i koaksialne (CINCH). W centralnej czêœci panelu tylnego znalaz³o
siê gniazdo EuroScart, a blisko prawej krawêdzi port serwisowy RS-232, ka-
bel sieciowy zamontowany na sta³e i wy³¹cznik zasilania. 

Po uruchomieniu odbiornika na ekranie pojawia siê znajoma grafika.
To Spark, czyli system, który nasi Czytelnicy znaj¹ z odbiornika GM990.
Oparty na linuksie firmware jest bowiem instalowany w ca³ej rodzinie po-
dobnych urz¹dzeñ kilku producentów. Czêœæ z nich jest, jak to nazywaj¹
hobbyœci, „klonami”, które ró¿ni¹ siê mark¹, wygl¹dem, nadrukami, cza-
sem cen¹, ale funkcjonalnie s¹ niemal identyczne i pasuje do nich to samo
oprogramowanie. Jest to Linux, a wiêc wydawa³oby siê, ¿e jego otwartoœæ
przyczyni siê, podobnie jak to ma miejsce w przypadku Enigmy, do przy-
najmniej podstawowych modyfikacji. Jednak, albo ze wzglêdu na ³atwoœæ
z jak¹ mo¿na ten i pokrewne modele wyposa¿yæ w system Enigma, albo
z innych, nie znanych mi bli¿ej wzglêdów, nie widaæ specjalnej aktywnoœci
u¿ytkowników na tym polu. Dlatego dziwi mnie biernoœæ firmowych progra-
mistów, którzy mimo i¿ Spark funkcjonuje na rynku doœæ d³ugo i jest aktyw-
nie przez nich aktualizowany, nie zdecydowali siê na jego wyposa¿enie
w choæby jedn¹, odmienn¹ kolorystycznie od standardowej czarno niebie-
skiej, alternatywn¹ skórkê. To ju¿ nawet nie chodzi o zmianê kszta³tu ele-
mentów menu, czy uk³adu i kszta³tu okien na ekranie. Chodzi po prostu
o jakikolwiek inny zestaw kolorów. Nie ka¿dy lubi tak ponure barwy i znam
przypadki, kiedy u¿ytkownicy siêgali po oprogramowanie Enigma nie dla
jego niezwyk³ych mo¿liwoœci, ale tylko ze wzglêdu na to, ¿e ze wzglêdu na
owe kolory Spark im nie odpowiada³, a w Enigmie wygl¹d interfejsu graficz-
nego mo¿na w znacznym stopniu modyfikowaæ i to pod ka¿dym wzglêdem.
A jest to bardzo istotna sprawa, bo grafikê ogl¹da siê niemal nieustannie,
nawet podczas zwyk³ego u¿ytkowania odbiornika, wcale nie trzeba w nim
„grzebaæ”. Pojawia siê ona przecie¿ przy prze³¹czaniu kana³ów, nagrywa-
niu, odtwarzaniu, sprawdzaniu repertuaru w EPG, czy przy odczycie infor-
macji o programie (jeœli okaza³oby siê, ¿e jest jednak mo¿liwoœæ zmiany
skórki w Sparku, proszê naszych Czytelników o informacjê). Oczywiœcie
uwagi dotycz¹ce wygl¹du interfesju ekranowego nie dotycz¹ testowanego
modelu „Obcego”, ale generalnie systemu Spark, który pracuje tak¿e w od-
biornikach innych producentów.

Konfiguracja 
Pierwszym krokiem po uruchomieniu nowego odbiornika jest zazwy-

czaj konfiguracja. Ustawienia obrazu, dŸwiêku, programowanie. Aby tego
dokonaæ, trzeba coœ na ekranie telewizyjnym widzieæ. Poniewa¿ rozdziel-
czoœæ wyjœciowa jest ustawiona domyœlnie na HD, sygna³ z gniazda Scart jest
nieczytelny (sygna³y video na wyjœciach HDMI i EuroScart s¹ konfigurowa-
ne wspólnie i s¹ w pewnym stopniu zale¿ne). Przy takim po³¹czeniu by³oby
trudno czegokolwiek dokonaæ, dlatego producent zastosowa³ proste, ale

Amiko Alien 2 Triple – „Obcy”*, ale przyjazny (cz. II)

Ustawienia parametrów wyjściowych audio / video.

Pilot z rozetką umiejscowioną w centralnej części. To wygodna lo-
kalizacja, ale całość jest na tyle długa, że przejście z rozetki w górę do
klawiszy numerycznych, lub w dół, do klawiszy sterujących odtwarza-
niem, wymaga intensywnego przemieszczenia go w dłoni. Na plus moż-
na zaliczyć, że jest wąski, dzięki czemu wygodnie się go trzyma w dło-
ni, ale obciążona bateriami dolna część ma tendencję do wysuwania się
przy niezbyt silnym uchwycie. Sterownik jest lekki, z bateriami (dwie ba-
terie AAA) waży 114 g.

Panel tylny stanowi jedną całość z podstawą (chassis) odbiornika.
Wykonane zostały ze srebrnej blachy (zdj. Satsklep).
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skuteczne rozwi¹zanie, znane te¿ z innych odbiorników: klawisz V.Format
(lewy, górny róg pilota) zmienia cyklicznie rozdzielczoœæ, prezentuj¹c wynik
tej zmiany na wyœwietlaczu. 

We wspó³czesnych odbiornikach satelitarnych dostêp do Internetu jest
istotnym elementem wzbogacaj¹cym ich funkcjonalnoœæ. To nie tylko spo-
sób na ³atw¹ i szybk¹ aktualizacjê oprogramowania, czy proste serwisy new-
sowe, lub pogodowe. To tak¿e dostêp do rozbudowanych przewodników
programowych, przegl¹danie zasobów multimedialnych, dostêp do serwi-
sów takich jak Dailymotion, czy Youtube, ale tak¿e przegl¹danie Internetu,
dostêp do poczty email, czytniki RSS, Picasa, Shoutcast, a nawet mo¿liwoœæ
u¿ycia odbiornika jako klienta FTP. Wiêkszoœæ tych mo¿liwoœci (w kolejno-
œci jak zosta³y wymienione, poczynaj¹c od Youtube), dostêpnych jest te¿
z poziomu interfejsu u¿ytkownika odbiornika Alien Triple. 

Lista ci¹gle siê powiêksza i ograniczaj¹ j¹ w³aœciwie pomys³owoœæ progra-
mistów i w pewnym stopniu, moc procesora odbiornika i uk³adów jego grafiki.

Ale aby skorzystaæ z Internetu, niezbêdna jest konfiguracja sieci. Po³¹-
czenie za pomoc¹ kabla opisywaliœmy we wspomnianym artykule na temat
GM990, w Alienie nie ró¿ni siê od tamtego niczym. Za to jedn¹ z zalet sys-
temu Spark jest wsparcie dla obs³ugi modemów GSM. Taki sposób dostêpu
do Internetu staje siê coraz popularniejszy i dobrze, ¿e producent o tym po-
myœla³. W menu konfiguracji 3G (Menu / System / Ustawienia sieci / Sieæ
3G) przygotowano predefiniowane ustawienia dla sieci w kilku krajach, ze
zdumieniem zauwa¿y³em na tej liœcie raczej marginalne pod wzglêdem ilo-
œci u¿ytkowników egzotyczne kraje, za to pominiêto zupe³nie kraje Unii Eu-
ropejskiej, w³¹czaj¹c w to Polskê. Na szczêœcie pozostawiono opcjê konfigu-
racji rêcznej, z której w naszym przypadku nale¿y skorzystaæ. Konfiguracja
jest banalna, ogranicza siê do wpisania parametrów po³¹czenia interneto-
wego wybranej sieci komórkowej. Dzia³a bezb³êdnie, sprawdzi³em z siecia-
mi Play i Orange. Parametry mo¿na znaleŸæ na stronach operatorów i na
ka¿dym forum poœwiêconym Internetowi komórkowemu.

Dziêkujemy firmie ELTECH z Rudy Œl¹skiej, w³aœcicielowi interneto-
wego sklepu SatSklep www.satsklep.pl za wypo¿yczenie odbiornika AMI-
KO ALIEN 2 TRIPLE do testów.

* Nawi¹zanie do serii filmów „Alien” o kosmicznym potworze.
Opracowanie Z. Marchewka
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Zmiany ustawień na poszczególnych poziomach menu są w miarę
bezpieczne, bowiem sama korekta parametrów nie powoduje jeszcze
ich zatwierdzenia na stale. Dopiero przy opuszczaniu danej opcji pojawia
się pytanie, czy zapisać wprowadzone modyfikacje. Do tego momentu
można się jeszcze wycofać i jeśli nie ma się pewności co do własnych
działań, lepiej to zrobić.

Menu usług internetowych dostępnych w wersji systemu Spark do-
stępnej podczas testów.

Odbiornik błyskawicznie wykrył modem USB i nawiązuje połączenie.

Po kilkunastu sekundach połączenie zostało nawiązane, co potwier-
dza najpierw stosowny komunikat...

...a w chwilę później uaktualnione parametry: adres IP, maska sieci
i DNS.


