TECHNIKA

Ferguson Ariva 102E – wysoka
rozdzielczość w niskiej cenie (cz. I)
Przyzwyczailiœmy siê ju¿, ¿e co kilka miesiêcy firma FERGUSON
wprowadza na rynek nowe modele odbiorników. Z regu³y s¹ one tañsze
od poprzedników o podobnej funkcjonalnoœci, ale najnowsze tunery
spod znaku ARIVY, modele 102E i 202E, które na pocz¹tku wrzeœnia pojawi³y siê na sklepowych pó³kach, s¹ nie tylko najtañszymi w tej chwili odbiornikami satelitarnymi wysokiej rozdzielczoœci na rynku (w chwili oddawania materia³ów do druku Ariva 102E kosztowa³a 207 z³, a Ariva
202E oko³o piêædziesi¹t z³otych dro¿ej), ale zosta³y skonstruowane na
bazie innego ni¿ poprzednie modele procesora (ALI M3606). Mo¿liwe
by³o zatem zaimplementowanie funkcji dotychczas niedostêpnych, dziêki którym s¹ to ju¿ nie tylko odbiorniki satelitarne, ale coraz bardziej
wszechstronne, domowe centra multimedialne. Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e odbiorniki te stan¹ siê realn¹ konkurencj¹ dla drogich konstrukcji opartych na systemie Linux, bo to ani nie ta kategoria, ani nie ten odbiorca, ale dziêki nim, ktoœ kogo nie staæ, albo nie chce kupowaæ drogich
„kombajnów”, mo¿e mieæ dostêp do mo¿liwoœci, o których wczeœniej
przy tych cenach raczej nie móg³ nawet marzyæ. Tak¿e mi³oœnicy luksusowych odbiorników powinni na tym skorzystaæ. Kiedy bowiem nowe mo¿liwoœci sta³y siê dostêpne dla urz¹dzeñ z najni¿szej grupy cenowej, konstruktorzy drogich odbiorników powinni pomyœleæ, czym teraz przyci¹gn¹æ odbiorców do swoich produktów.

c¹ przed porysowaniem. Folia ma otwory wyciête tak jak blacha obudowy,
w zwi¹zku z czym nie blokuje wentylacji, ale jednak hamuje w pewnym
stopniu oddawanie ciep³a. Dlatego po pod³¹czeniu i instalacji trzeba j¹ zerwaæ. Odbiornik wraz z kablem zasilaj¹cym wa¿y 910 g.

Panel przedni wykonano z czarnego plastiku na wysoki połysk.
Blisko lewej krawêdzi przedniego panelu zainstalowany zosta³ wy³¹cznik StandBy, nastêpnie rozetka z kursorami i przyciskiem OK w œrodku, obok klawisze Menu i Exit. W sumie jest to zestaw przycisków operacyjnych pozwalaj¹cych na ograniczone, ale jednak mo¿liwe sterowanie
odbiornikiem bez u¿ycia pilota (np. jeœli siê gdzieœ zapodzieje). Œrodkow¹
czêœæ panelu zajmuje ukryty pod pó³przezroczyst¹, ciemn¹ szybk¹ z tworzywa sztucznego czteropozycyjny wyœwietlacz, wzbogacony diodami sygnalizuj¹cymi w³¹czenie i wy³¹czenie. W czasie odbioru wyœwietlacz sygnalizuje w³¹czenie (ON), prezentuje numer kana³u, wejœcie do menu, albo dzia³anie niektórych funkcji (np. Rec, File, Play, Text itd.). Dalej w
praw¹ stronê, pod odchylan¹ klapk¹ umieszczono port USB i czytnik kart
kodowych.

Lokalizacja portu USB z przodu jest wygodna, kiedy podłączamy na
chwilę nośnik z multimediami do odtworzenia. Ale kiedy zostanie przypięty dysk twardy dla PVR, odchylona na stałe klapka i wetknięty w
gniazdo wtyk (lub bezpośrednio nośnik) nie prezentuje się już szczególnie elegancko. Nie wspominając o gromadzącym się kurzu, bo choć to
może nie wydaje się specjalnie istotne, to jednak po pewnym czasie staje się dokuczliwe.
Szata graficzna pudelka w jakie pakowane są kolejne Arivy jest niemal identyczna. To już nie tylko pudełko, ale swego rodzaju znak rozpoznawczy marki.
Tym razem przeznaczony do redakcyjnych testów odbiornik, to handlowy egzemplarz wprost ze sklepowej pó³ki. Komplet sk³adaj¹cy siê z
tunera (w dodatkowym opakowaniu z folii b¹belkowej), pilota, baterii i
drukowanej instrukcji obs³ugi zapakowano w œciœle dopasowane, niewiele wiêksze od samego urz¹dzenia, tekturowe pude³ko. Instrukcja ksi¹¿eczkowa, drukowana, w jêzyku polskim liczy ponad 40 stron. Dziêki formatowi A-5 zastosowano w miarê du¿¹ czcionkê, pozwalaj¹c¹ na lekturê
bez lupy. Ok³adka kolorowa (papier kredowy), w œrodku ilustracje czarno-bia³e, praktycznie nieczytelne. Poniewa¿ na cenê wp³ywaj¹ wszystkie
elementy, mo¿na zrozumieæ pójœcie na pewne kompromisy, jednak mimo
to ilustracje (g³ównie zrzuty ekranowe), choæ czarno bia³e, mog³yby byæ
bardziej wyraŸne. Na szczêœcie instrukcja elektroniczna (pdf) do pobrania ze strony firmowej zawiera kolorowe i czytelne obrazki.
Czarna, metalowa obudowa Arivy 102E o wymiarach 26 cm x 15,5 cm
x 5 cm (z nó¿kami) zosta³a pokryta œciœle przylegaj¹c¹ foli¹ zabezpieczaj¹-
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Mimo niskiej ceny i tym razem nie zrezygnowano z bardzo potrzebnego wyłącznika sieciowego. Wielu producentów obniżając koszty
w pierwszej kolejności usuwa ten właśnie element.
Na panelu tylnym umieszczono od lewej gniazdo wyjœciowe przelotki (LNB OUT), nastêpnie wejœcie g³owicy satelitarnej (LNB IN), gniazdo EuroScart (sygna³y RGB w³¹czane z poziomu menu), wyjœcie HDMI,
port sieci Ethernet (LAN), port serwisowy RS-232, trzy gniazda wyjœciowe dŸwiêku: cyfrowe (SPDIF) i analogowe (L/R). W prawym górnym roku kabel zasilaj¹cy zamontowany na sta³e, a pod nim wy³¹cznik zasilania,
trwale odcinaj¹cy odbiornik od sieci. Ze wzglêdu na obs³ugê karty sieciowej USB WiFi (o czym napiszemy w dalszej czêœci), na tylnym panelu
przyda³ by siê port USB.

TECHNIKA
Poniewa¿ górna blacha obudowy jest perforowana, w trakcie eksploatacji nale¿y uwa¿aæ, aby nie stawiaæ na odbiorniku przedmiotów, które
przys³oni¹ wyciête otwory. Przy prawid³owej wentylacji, nawet po wielogodzinnej pracy odbiornik niespecjalnie siê grzeje, ale po przys³oniêciu
górnej œcianki, temperatura roœnie. A przegrzanie mo¿e byæ dla sprzêtu
fatalne, mo¿e dojœæ nawet do powa¿nego (i nieop³acalnego do naprawy)
uszkodzenia.

Podobne są też „Ustawienia systemowe”.

W obudowie nie ma wolnego miejsca.

Pilot RCU-500 znany z wcześniejszych modeli Arivy. Waży 71 g (z bateriami 85 g). Na zdjęciu wersja różniąca się od V.2 sprzedawanej z odbiornikiem jedynie brakiem ikon na kolorowych klawiszach funkcyjnych.
Od momentu w³¹czenia odbiornika (do sieci zasilaj¹cej), do chwili pojawienia siê obrazu (kana³ niekodowany) mija 18-19 sekund. Wyjœcie z trybu StandBy trwa tyle samo. W czasie pracy urz¹dzenie pobiera 14 W mocy,
po prze³¹czeniu do trybu StandBy zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹
maleje do niespe³na 1-2 W.
Nowemu procesorowi towarzyszy nowa grafika ekranowa w wysokiej
rozdzielczoœci. Uk³ad menu jest podobny do znanego z poprzednich wersji,
choæ s¹ drobne ró¿nice. Zupe³nie inna jest kolorystyka: intensywny, niebieski kolor zosta³ zast¹piony szaro – czarn¹ tonacj¹.
Opracowanie Z. Marchewka
Ilustracje Ferguson, Dipol, autor

Konfiguracja odbioru jest identyczna: tak samo dokonuje się ustawień anteny, satelitów, DiSEqC, programuje kanały automatycznie, albo
pojedynczo posługując się listą transponderów.

Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa (nie licząc czasu
pobierania pliku, bo ten zależy od parametrów łączą użytkownika) niecałe dwie minuty. Przed jej wykonaniem warto zrobić kopię listy kanałów
i ustawień, ponieważ upgrade powoduje powrót do ustawień fabrycznych jeśli korzystamy z oryginalnego systemu pobranego z serwera producenta / dystrybutora, lub do ustawień użytkownika, jeśli plik systemu
powstał jako kopia oprogramowania z tego, lub innego odbiornika tego
typu. Jeśli po restarcie na ekranie nie ma obrazu, a wyświetlacz pokazuje napis Menu, przyciskiem OPT na pilocie można wybrać odpowiednią rozdzielczość.

Funkcja FastScan umożliwia szybkie przeszukanie pasma i ułożenie
listy według kryteriów dla wybranej wcześniej platformy cyfrowej.
Wśród polskich platform są zdefiniowane Cyfra+ SD, Cyfra+ HD, Cyfrowy Polsat, TnK SD i TnK HD. Uzyskaną w taki sposób listę dowolnie uzupełniać i edytować. Na przykład przeskanowanie dla Cyfry+ HD trwało
4 minuty 15 sekund. W jego wyniku została zbudowana lista składająca
się 334 programów. Aby zwiększyć dokładność skanowania, warto
wcześniej skorygować parametry transponderów, jeśli w międzyczasie
uległy zmianie.
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