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System piêæsetki HD opracowano na bazie Enigmy II. Jest on dobrze
znany naszym Czytelnikom z prezentacji DM800 HD i DM8000 HD.
Oczywiœcie Enigma jest modyfikowana na potrzeby konkretnej platfor-
my sprzêtowej (chodzi miêdzy innymi o sterowniki, obs³ugê „urz¹dzeñ
pok³adowych” i peryferiów), ale funkcjonalnoœæ i cechy systemu s¹ bar-
dzo podobne. Nie tylko u³atwia to obs³ugê, ale tak¿e przyspiesza adapta-
cjê rozwi¹zañ software’owych, opracowanych na potrzeby wczeœniejszych
modeli. Dziêki temu „wdra¿anie” nowego odbiornika trwa znacznie kró-
cej i mo¿e on byæ szybciej zaakceptowany przez potencjalnych nabyw-
ców.

Opisywanie po raz kolejny tych samych elementów systemu nie mia-
³oby sensu, ale przecie¿ odbiorniki te jednak czymœ siê ró¿ni¹. W przy-
padku DM500 HD najwa¿niejsz¹ i najczêœciej podnoszon¹ na forach
ró¿nic¹ jest brak portu USB o pe³nej funkcjonalnoœci. U¿ytkownicy
uwa¿aj¹ to za istotn¹ wadê, bowiem zainstalowany na tylnym panelu
port miniUSB, okreœlony jako serwisowy, s³u¿y miêdzy innymi do aktu-
alizacji oprogramowania. Uniemo¿liwia to miêdzy innymi zainstalowa-
nie opcji multiboot w oparciu o pamiêæ przenoœn¹ typu Pendrive. Pew-
n¹ rekompensat¹ tej niedogodnoœci mo¿e byæ instalacja managera sys-
temów na dysku twardym, który mo¿na pod³¹czyæ przez port e-SATA,
ale jest to rozwi¹zanie wymuszaj¹ce czêst¹ pracê dysku, nawet jeœli nic
nie nagrywa. Brak funkcjonalnego interfejsu USB to te¿ brak mo¿liwo-

œci odtwarzania multimediów z pamiêci USB, a tak¿e uniemo¿liwienie
opisanej w bie¿¹cym numerze instalacji dodatkowych czytników kart, co
w tym wypadku mo¿e byæ istotne, bowiem odbiornik ma tylko jeden
wbudowany czytnik i ¿adnych gniazd na modu³y CI. Nie ma te¿ tradycyj-
nego portu RS-232, do którego mo¿na by pod³¹czyæ dodatkowy czytnik
na bazie Phoenixa.

Ale czy na pewno oficjalna specyfikacja mówi prawdê? Okazuje siê,
¿e mimo i¿ funkcjonalnoœæ portu USB zosta³a ograniczona na poziomie
sprzêtowym, znalaz³a siê na to rada i za pomoc¹ nieskomplikowanej
(podobno) przeróbki port USB mo¿na uaktualniæ do pe³nego dzia³a-
nia. W Internecie mo¿na znaleŸæ opisy, jak tego dokonaæ, ale uwaga:
wymaga to ingerencji w uk³ady na p³ycie g³ównej odbiornika, a to
w ka¿dym wypadku powoduje utratê gwarancji! W przypadku nowego
odbiornika, który kosztuje oko³o 1300 z³, jest to spore ryzyko. Jednak
w miarê up³ywu czasu i pojawiania siê na rynku coraz wiêkszej liczby
odbiorników, którym okres gwarancji min¹³, trzeba siê bêdzie liczyæ z
tym, ¿e takie przeróbki stan¹ siê powszechne. Dobrze by³oby, aby poja-
wi³y siê te¿ mo¿liwoœci fachowego dokonania takiej modyfikacji.

Jak bardzo przydaje siê gwarancja, mogli siê przekonaæ nabywcy
pechowej partii odbiorników z pierwszej serii. Czêœæ okaza³a siê bo-
wiem wadliwa. Po rozpakowaniu i pod³¹czeniu wydawa³o siê, ¿e wszyst-
ko jest w porz¹dku, odbiornik siê uruchamia³ i dzia³a³. Ale do czasu.
Niestety, nastêpne w³¹czenie koñczy³o siê z regu³y niepowodzeniem i
mimo œwiecenia zielonej diody sygnalizacyjnej odbiornik ju¿ siê nie
uruchamia³. Wyobra¿am sobie, jak serce podesz³o do gard³a niejedne-
mu pechowcowi. Ale bez paniki. Jeœli komuœ zdarzy siê taki przypadek,
nale¿y zg³osiæ to zgodnie z postêpowaniem reklamacyjnym, a po zg³o-
szeniu odbiornik zostanie wymieniony przez dystrybutora na nowy.

Zmiany oprogramowania dokonuje siê, korzystaj¹c ze znanej aplika-
cji DreamUp. Wczeœniej jednak nale¿y zainstalowaæ wirtualny port szere-
gowy. W zwi¹zku z tym trzeba pobraæ sterowniki ze strony producenta, z
dzia³u download http://www.dream-multimedia-tv.de/downloadcenter
(producent udostêpnia sterowniki dla systemów Windows XP i Windows
Vista), od³¹czyæ Dreamboxa od zasilania i po³¹czyæ go z komputerem za
pomoc¹ kabla USB-miniUSB (co prawda zalet¹ interfejsu USB jest
mo¿liwoœæ pod³¹czania urz¹dzeñ przy w³¹czonym zasilaniu, ale skoro tak
nakazuje instrukcja, lepiej siê do tego zastosowaæ – byæ mo¿e nie jest to
zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ uszkodzenia portu, a chodzi o reakcjê oprogra-
mowania). Po w³¹czeniu Windows wykryje nowe urz¹dzenie, po czym na-
le¿y zainstalowaæ pobrane wczeœniej sterowniki. W systemie pojawi siê
wirtualny port szeregowy. 

Dalsze postêpowanie przy aktualizacji nasi Czytelnicy znaj¹ z opisu
DM800 HD, przypomnijmy tylko, ¿e aktualizacja za pomoc¹ portu sze-
regowego mo¿e trwaæ nawet kilkadziesi¹t minut. Ca³y proces znacznie
przyspiesza po³¹czenie komputera i Dreambox’a kablem Ethernet i uak-
tywnienie opcji Use Network w DreamUpie. Trzeba tylko sprawdziæ po-
prawnoœæ adresów IP.

Pilot DM500 HD steruje tak¿e odbiornikiem DM8000 i odwrotnie.
Pomijaj¹c ró¿nicê w ob³o¿eniu kilku klawiszy, w razie potrzeby mo¿na siê
nimi zamiennie posi³kowaæ. 
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Zainstalowany na górnej pokrywie wentylator utrzymuje odpowied-
nio niską temperaturę podzespołów. To kolejne doświadczenie wycią-
gnięte z poprzednich modeli, w których elektronika czasem się przegrze-
wała.

Miniaturowe wymiary wymusiły spore upakowanie elementów.
W przeciwieństwie do równie małej osiemsetki, głowica jest wbudowa-
na na stałe i użytkownik nie może jej samodzielnie wymienić, na przy-
kład na DVB-T.

Wirtualny port szeregowy Dreambox’a w menedżerze urządzeń


