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Nowoczesne odbiorniki DREAMBOX, pracuj¹ce w oparciu o system
operacyjny ENIGMA 2, to œwietne i wszechstronne urz¹dzenia. Zaawanso-
wana konfiguracja sprzêtowa umo¿liwia rozbudowê hardware’u o dodat-
kowe modu³y, a otwartoœæ systemu Linux pozwala na tworzenie oprogra-
mowania, które te modu³y kompleksowo obs³u¿y.

DREAMBOX DM 800 HD jest wyposa¿ony w jedn¹ g³owicê DVB-S2.
Odbiornik nie ma specjalnych gniazd umo¿liwiaj¹cych wbudowanie dodat-
kowych g³owic, wydaje siê zatem, ¿e pod tym wzglêdem tworzy architektu-
rê zamkniêt¹. Mimo to jednak, kilka miesiêcy temu, pojawi³a siê mo¿li-
woœæ rozbudowy DM800 o dodatkow¹ g³owicê DVB-T USB. Co najwa¿-
niejsze, rozbudowa nie wymaga ingerencji w uk³ady odbiornika i mo¿e siê
okazaæ bardzo tania.

DREAMBOX 8000 HD, czyli flagowy okrêt Dream Multimedia, wypo-
sa¿ony jest w dwie g³owice DVB-S2 i dwa gniazda umo¿liwiaj¹ce rozbudo-
wê o dodatkowe g³owice DVB-S2, DVB-T lub DVB-C (w dowolnej konfi-
guracji). G³owice DVB-S2 wyprodukowane specjalnie dla tego tunera po-
jawi¹ siê w handlu niebawem, ale g³owice DVB-T i DVB-C ju¿ s¹. W „TV-
Sat Magazynie” z kwietnia ubieg³ego roku publikowaliœmy artyku³ o tym,
jak DM8000 wyposa¿yæ w g³owicê DVB-T. Rozwi¹zanie to przekszta³ca
DM8000 w odbiornik typu combo i w zasadzie ma same zalety, ale na dro-
dze takiej rozbudowy bardzo czêsto stoi stosunkowo wysoka cena dedyko-
wanych g³owic. Jednak i w tym wypadku jest mo¿liwoœæ unikniêcia wyso-
kich kosztów i wyposa¿enia DM8000 w tani¹ g³owicê DVB-T USB.

Obydwa wymienione modele zosta³y wyposa¿one w porty USB 2.0,
pozwalaj¹ce na obs³ugê urz¹dzeñ zewnêtrznych. To w³aœnie dziêki tym
portom mo¿liwa jest rozbudowa obydwóch modeli o zewnêtrzn¹ g³owicê
DVB-T USB. Taka mo¿liwoœæ dotyczy tak¿e przerobionych DM500 HD,
w których uaktywniono port USB, ale ze wzglêdu na brak autoryzacji ta-
kich przeróbek przez DM nie dysponujemy takim modelem i nie zajmowa-
liœmy siê jego modernizacj¹.

G³owice DVB-T USB, które mog¹ pos³u¿yæ do naszej zabawy, to nic in-
nego jak coraz powszechniejsze tunery USB, przeznaczone do komputerów
przenoœnych (i nie tylko). Jest ich teraz ca³e mnóstwo, a twierdzenie o ni-
skich kosztach takiej modernizacji wynika z pojawiaj¹cych siê w sklepach
internetowych wyprzeda¿y, szczególnie starszych modeli. Jeszcze tañsze s¹
tunery u¿ywane, których na rynku te¿ jest sporo. Szczególnie atrakcyjne s¹
wyprzeda¿e modeli fabrycznie nowych, ale wyposa¿onych w oprogramowa-
nie niewspieraj¹ce H.264. Ceny takich odbiorników nie przekraczaj¹ z re-
gu³y kilkudziesiêciu z³otych, a rekordow¹ okazj¹ by³a wyprzeda¿ modelu
u¿ytego w naszych testach, a który kilka miesiêcy temu w du¿ym sklepie in-
ternetowym kosztowa³ zaledwie 18 z³! Tuner by³ wyposa¿ony w doœæ leciwe
oprogramowanie obs³uguj¹ce tylko MPEG-2 i widocznie w obliczu startu
polskiej naziemnej telewizji cyfrowej, dla której jak wiadomo wybrano

MPEG-4, dystrybutor postanowi³ jak najszybciej pozbyæ siê tych tunerów.
Prawdopodobnie bowiem wyposa¿enie ich w nowsze oprogramowanie
i zwi¹zane z tym koszty licencyjne spowodowa³yby, ¿e op³acalnoœæ takiej
operacji by³aby w¹tpliwa. Ale jak ju¿ wspomnia³em, w przypadku rozbudo-
wy Dremaboxa to nie przeszkadza, bowiem o wsparciu MPEG-4 decyduje
nie g³owica, a oprogramowanie, a to za³atwia przecie¿ Enigma.

Zanim zaprezentujemy instalacjê i dzia³anie odbiornika z dodatkow¹
g³owic¹ USB, trzeba wyjaœniæ pewn¹ istotn¹ kwestiê. Choæ o wyposa¿eniu
Dreamboxów HD w g³owice USB mówi³o siê od wielu miesiêcy, jak do-
tychczas tylko jedna grupa pod nazw¹ Dream Elite opublikowa³a oprogra-
mowanie wspieraj¹ce mo¿liwoœci Enigmy 2 w zakresie ich obs³ugi. Poja-
wia³y siê nawet sygna³y o pracach nad wsparciem dla satelitarnych g³owic
USB. Czekaliœmy na ten moment, bowiem rozbudowa DM800 o drug¹
g³owicê DVB-S2 by³aby niew¹tpliwie hitem. Tymczasem na pocz¹tku
wrzeœnia grupa Dream Elite og³osi³a zaprzestanie prac na rozwojem swo-
jego oprogramowania i po kilku dniach wy³¹czy³a swoje serwery, w tym
tak¿e wsparcie dla budowanego przez siebie image’u Enigmy 2.

W pierwszym momencie wydawa³o siê, ¿e w zwi¹zku z tym nasz arty-
ku³ nie bêdzie mia³ wiêkszego sensu, ale doœæ szybko okaza³o siê, ¿e wspo-
mniany obraz systemu mo¿na pobraæ z innych miejsc, a z brakiem wspar-
cia online, mo¿na sobie poradziæ, doinstalowuj¹c niektóre komponenty
rêcznie. A poniewa¿ wyposa¿enie DM w g³owicê USB jest wielk¹ atrakcj¹,
mimo utrudnionej instalacji, warto pokazaæ nowe mo¿liwoœci naszym Czy-
telnikom. Byæ mo¿e niektórzy z nich zd¹¿¹ nawet z rozbudow¹ na plano-
wane na czwarty kwarta³ uruchomienie kolejnego etapu (niestety, nadal
szcz¹tkowego) DVB-T w niektórych rejonach naszego kraju. I bardzo li-
czê, ¿e wkrótce wsparciem Enigmy 2 dla obs³ugi tunerów USB zajm¹ siê
tak¿e inni.

A wiêc do dzie³a. Oprogramowanie Dream Elite trzeba zainstalowaæ
we flashu. Niestety, nie da siê zainstalowaæ tego systemu na noœniku USB
(multiboot), jeœli we flashu jest inny obraz. Jest to pewna niedogodnoœæ,
ale na szczêœcie odwrotna sytuacja jest mo¿liwa (we flashu Dream Elite,
a na USB inny system). Wa¿ne tylko, aby by³a zgodnoœæ wersji (1.6).

Instalacjê najproœciej przeprowadziæ z poziomu interfejsu sieciowego.
W „TV-Sat Magazynie” opisywaliœmy szczegó³owo przebieg procedury dla
DM800 (01/2009), dla modelu DM8000 czynnoœci s¹ niemal identyczne,
ró¿ni¹ siê tylko sposobem wywo³ania startu serwisowego.

Dokoñczenie w nastêpnym numerze.
Dziêkujemy firmie SATWELL http://www.satwell.pl z Wroc³awia za

udostêpnienie odbiorników Dreambox HD do testów.
Opr. Z. Marchewka
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Dreambox i głowica DVB-T USB,
czyli Dreambox Combo

Tani Tuner DVB-T USB, który okazał się pełnowartościową, zewnętrz-
ną głowicą naziemnej telewizji cyfrowej, z powodzeniem zastosowaną
w DM800 i DM8000.

Webinterface dla zmiany oprogramowania wywołuje się, wpisując w
przeglądarce internetowej adres IP Dreamboxa, pobrany z serwera DHCP
podczas startu serwisowego. Adres IP można odczytać z wyświetlacza.


