TECHNIKA

FERGUSON ARIVA 100E
– najtańszy odbiornik HD
Rynek niedrogich odbiorników cyfrowych wysokiej rozdzielczoœci
rozwija siê dynamicznie. Najpierw pojawi³y siê Fergusony Ariva 100
i Ariva 200 (A100 ma inny wyœwietlacz i nie ma gniazda CI), zaraz po
nich równie niedrogie i o zbli¿onych mo¿liwoœciach Opticum x402p
i x403p (obydwa maj¹ po jednym czytniku kart i gnieŸdzie CI, x402p nie
ma interfejsu Ethernet), a niedawno firma Ferguson zaproponowa³a model ARIVA 100E. Jego cena w tanich sklepach internetowych osi¹gnê³a
poziom oko³o 250 z³, co mo¿e byæ spor¹ zachêt¹, aby dokonuj¹c wyboru,
zainwestowaæ jednak w nowoczesn¹ technikê HDTV, zamiast kupowaæ
ci¹gle jeszcze trochê tañszy (dziêki Arivie 100E ta ró¿nica jest coraz
mniejsza), ale coraz szybciej starzej¹cy siê sprzêt o standardowej rozdzielczoœci. Tym bardziej ¿e nie chodzi tylko o wysok¹ rozdzielczoœæ.
Wa¿nymi przes³ankami, dla których warto zainteresowaæ siê kupnem odbiornika HD, s¹: mo¿liwoœæ odbioru transmisji DVB-S2 i wsparcie dla
H.264. Nale¿y siê bowiem spodziewaæ, ¿e tego typu przekazów, tak¿e
w standardowej rozdzielczoœci, bêdzie coraz wiêcej. Wówczas tradycyjny
odbiornik DVB-S / MPEG-2 oka¿e siê nieprzydatny.

Podobnie jak w modelach Ariva 100 i 200, port USB umieszczono
pod klapką na przednim panelu.
Litera „E” sugeruje, ¿e jest to model ekonomiczny, a wiêc mo¿na siê
liczyæ z ubo¿szym wyposa¿eniem i mniejszymi mo¿liwoœciami u¿ytkowymi. Poniewa¿ nie prezentowaliœmy na naszych ³amach Arivy 100, wygodniej bêdzie porównywaæ model A100E do opisywanej niedawno „dwusetki”.
Pierwsz¹ ró¿nicê widaæ po w³¹czeniu odbiornika. To czterosegmentowy wyœwietlacz pokazuj¹cy numery kana³ów. W stosunku do Arivy 200,
w której na wyœwietlaczu prezentowane s¹ nazwy kana³ów, oznacza to
trochê ni¿szy komfort u¿ytkowania, ale pozostaje bez wp³ywu na mo¿liwoœci w zakresie odbioru, a przede wszystkim to siê liczy. Ale i tak jak na
wersjê ekonomiczn¹ to bardzo przyzwoite rozwi¹zanie, szczególnie jeœli
dziêki temu cena odbiornika sta³a siê bardziej przystêpna.
Obudowê wykonano z pomalowanej na czarno blachy, ma wymiary
26 cm x 15,5 cm x 5 cm (z nó¿kami) i jej g³êbokoœæ jest o nieca³e 6 cm
mniejsza ni¿ A200 i A100 (pozosta³e wymiary s¹ takie same). Blacha
obudowy zosta³a oklejona œciœle przylegaj¹c¹ foli¹, chroni¹c¹ odbiornik
przed zarysowaniem w czasie transportu i ewentualnej ekspozycji. Ariva
100E wa¿y 1,2 kg.
Odbiornik zosta³ wyposa¿ony w jeden czytnik krat kodowych, co
umo¿liwia odbiór miêdzy innymi Cyfry+, TnK (SD) i wiêkszoœci innych
platform albo kana³ów, dla których sprzedawane s¹ samodzielne karty
bez koniecznoœci parowania z odbiornikiem lub modu³em. Czytnik
umieszczony zosta³ na przednim panelu pod odchylan¹ klapk¹. Nie ma
gniazda CI, co wyklucza wykorzystanie modu³ów odbioru warunkowe-

Oszczędnościowe zmiany widoczne są na tylnym panelu.
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go CI. Poza brakiem tego gniazda, przedni panel jest identyczny jak
w Arivie 200.
O ile brak gniazd CINCH z sygna³ami video composite i audio stereo
w pe³ni rekompensuje EuroScart, w którym te sygna³y s¹ dostêpne (jest
tak¿e RGB), o tyle brak video component mo¿e byæ istotny dla posiadaczy telewizorów HD, w których wystêpuje niedostatek gniazd wejœciowych HDMI. S¹ to przede wszystkim starsze modele, w nowszych bowiem instaluje siê zazwyczaj dwa, trzy, a czasem nawet wiêcej gniazd tego typu. Trzeba te¿ wspomnieæ o czêœci u¿ytkowników, którzy przedk³adaj¹ po³¹czenie typu component nad HDMI. Rezygnacja z instalacji
wyjœæ component video nie jest jednak czymœ wyj¹tkowym, bowiem takie
zamiary sygnalizowali tak¿e inni producenci i to wcale nie w odbiornikach klasy econo.
Pozostawiono port serwisowy RS-232, który ju¿ nieraz uratowa³ majsterkowiczów i eksperymentatorów przed koniecznoœci¹ wys³ania odbiornika do serwisu, jest tak¿e wy³¹cznik sieciowy, jeden z bardziej istotnych dla bezpiecznej eksploatacji odbiornika elementów, który u³atwia
na przyk³ad jego szybkie wy³¹czenie w przypadku nadchodz¹cej burzy, a
w okresie d³u¿szych przerw w eksploatacji pozwala zaoszczêdziæ trochê
energii, poprzez ca³kowite od³¹czenie Arivy od sieci. Jest te¿ port Ethernet, cyfrowe wyjœcie audio (coaxial) oraz przelotka do drugiego odbiornika. Kabel zasilaj¹cy zainstalowano na stale.
Mimo odchudzenia konstrukcji nie zrezygnowano te¿ z klawiszy steruj¹cych na przednim panelu ani z portu USB, który podobnie jak w bogatszych modelach umo¿liwia nagrywanie na pod³¹czonym noœniku USB
(PVR Ready) programów SD i HDTV.
S¹ to widoczne z zewn¹trz atrybuty, jest te¿ kilka zmian mniej rzucaj¹cych siê w oczy, na przyk³ad inna p³yta g³ówna.

Pilot RCU-500 lepiej leży w dłoni niż dłuższy RCU-640 V2
Inny ni¿ prezentowaliœmy przy „dwusetce” jest pilot. Jest to model
RCU-500, bêd¹cy tak¿e na wyposa¿eniu A100 i FK-8500 HD, w pe³ni
kompatybilny z A200 i Ariv¹ HD Combo. Mo¿na nim te¿ sterowaæ FK1000, HF-8800 HD, HF-8900 HD i Ariv¹ TT HD PVR, lecz w wypadku
tych odbiorników kompatybilnoœæ nie jest pe³na. Pilot ten jest mniejszy
i l¿ejszy ni¿ RCU640 V2 z A200, bez baterii wa¿y zalewie 72 g. Rozk³ad
przycisków jest wygodny, z klasyczn¹ rozetk¹ w œrodku. Czarne klawisze
z bia³ymi nadrukami s¹ lepiej widoczne ni¿ srebrne w RCU-640 V2. Rozetka i kilka klawiszy funkcyjnych delikatnie fosforyzuje, u³atwiaj¹c obs³ugê
w przyciemnionym pomieszczeniu. Jednak ma³e klawisze funkcyjne w dolnej czêœci pilota mog¹ byæ niesterowalne dla osób o grubych palcach.
Niski pobór pr¹du to dzisiaj jeden z wa¿niejszych priorytetów nie tylko dla ruchów ekologicznych, ale tak¿e dla wiêkszoœci u¿ytkowników.
Nieustannie rosn¹ce ceny energii elektrycznej coraz bardziej sk³aniaj¹ do
poszukiwania wszelkich mo¿liwoœci oszczêdzania. W tym zakresie Ariva
100E nie ró¿ni siê specjalnie od modelu A200, pobieraj¹c w czasie pracy
14 W, a podczas standby (przy wy³¹czonym zegarze) poni¿ej 1 W.
W serwisie internetowym producenta, Ferguson A100E ma swoj¹
oddzieln¹ stronê z oprogramowaniem dedykowanym temu modelowi.
Jednak u¿ytkownicy potwierdzaj¹, ¿e do A100E mo¿na za³adowaæ system od A100. Informacjê t¹ podajemy wy³¹cznie jako ciekawostkê, z za-
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strze¿eniem, ¿e próby aktualizacji z u¿yciem oprogramowania innego ni¿
udostêpnione przez producenta, u¿ytkownik podejmuje wy³¹cznie na
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ, a takie dzia³anie mo¿e wi¹zaæ siê nie tylko
z ewentualnymi problemami technicznymi, lecz w razie awarii tak¿e
z k³opotami z serwisem gwarancyjnym.
Przebieg aktualizacji oprogramowania przez USB znamy z opisu
A200, dla A100E przebiega ona identycznie. Aktualizacji mo¿na te¿ dokonaæ przez Internet. W tym celu najpierw nale¿y skonfigurowaæ ustawienia sieci lokalnej (menu Narzêdzia).

W trakcie pobierania oprogramowania z Internetu

Linie edycji adresów IP odbiornika, maski podsieci i bramy domyślnej
są aktywne. Po włączeniu DHCP, linie te zostają „wyszarzone”.
Adres sieciowy (IP) odbiornika, maskê podsieci i bramê domyœln¹
mo¿na wpisaæ rêcznie, albo powierzyæ te ustawienia automatowi
(DHCP). Adres serwera z oprogramowaniem jest domyœlnie wprowadzony (ale mo¿na go w razie potrzeby zmieniæ), pozostaje zatem tylko wybór
rodzaju aktualizacji i wydanie polecenia start. To doskona³e rozwi¹zanie,
tak samo proste jak w przypadku aktualizacji przez satelitê, jednak dla firmy nieporównywalnie tañsze. Jestem przekonany, ¿e jest to w³aœciwy kierunek rozwoju dla tego typu funkcji.

Odbiornik sam sprawdza i porównuje wersje oprogramowania zainstalowaną i na serwerze, po czym wyświetla informację na ekranie.
Grafika ekranowa i menu s¹ identyczne jak w modelu A200. Niemal
takie same s¹ funkcje u¿ytkowe i konfiguracyjne. Podobnie ustawienia,
programowanie kana³ów, edycja list, nagrywanie, w zasadzie wszystko,
poza obs³ug¹ gniazda CI, którego tutaj nie ma.
Odbiornik dobrze wspó³pracuje z kartami Cyfry+ i TnK. Prêdkoœæ
prze³¹czania kana³ów kodowanych jest na podobnym poziomie jak niekodowanych. Prêdkoœæ ta zale¿y od kilku czynników, na przyk³ad od tego, czy zmiana kana³u wi¹¿e siê ze zmian¹ satelity, polaryzacji itd.

Ariva 100E grzeje siê bardziej ni¿ A200. Po godzinie pracy temperatura obudowy siêgnê³a 41,3° C. Myœlê, ¿e zainstalowanie wiêkszego radiatora
lub wentylatora wewn¹trz obudowy wp³ynê³oby na jej obni¿enie. Niestety,
taka przeróbka wykonana samodzielnie wi¹za³aby siê z utrat¹ gwarancji.
Funkcje zwi¹zane z nagrywaniem s¹ takie same jak w A200, w zwi¹zku z tym tak¿e dla tego modelu powinna pojawiæ siê zmiana wielkoœci podzia³u plików. Ma to nast¹piæ w jednej z kolejnych wersji systemu, ale nie
okreœlono precyzyjnie, kiedy to nast¹pi. Dzia³a Timeshisft (mo¿na go wy³¹czyæ), pauza, przyspieszone przewijanie nagrañ, jest mo¿liwoœæ programowania za pomoc¹ Timera. W czasie nagrywania kana³u niekodowanego mo¿na ogl¹daæ kana³ kodowany z tego samego transpondera. Poniewa¿ próba zmiany kana³u przez naciœniêcie kursora góra lub dó³ wywo³uje zapytanie o przerwanie zapisu, kana³ mo¿na wówczas zmieniæ poprzez
wywo³anie listy klawiszem OK (pojawi¹ siê tylko kana³y z transpondera,
z którego kana³ jest aktualnie nagrywany) lub poprzez wybór klawiszami
numerycznymi. Niestety, zapis w drug¹ stronê (nagrywanie kodowanego
podczas ogl¹dania niekodowanego) nie powiód³ siê. Za ka¿dym razem,
mimo prawid³owej sygnalizacji, rejestrowany plik koñczy³ siê w kilka sekund po przejœciu na kana³ niekodowany.
Odbiornik ma wbudowany dekoder teletekstu, umo¿liwia wyœwietlenie EPG oraz informacji o programie. Jeœli chodzi o EPG, wiele zale¿y
od nadawcy, jak i na ile dni do przodu dane EPG s¹ nadawane.
Jako odtwarzacz (funkcja ta nazwa siê Media Player) Ariva 100E radzi sobie z muzyk¹ (mp3) i zdjêciami. Najwiêksze zdjêcie (jpg), jakie
sprawdzi³em, mia³o rozdzielczoœæ 6000 x 3000. Ariva pokaza³a je na ekranie bez problemu, jedynym skutkiem tak du¿ej rozdzielczoœci by³o kilkusekundowe wczytywanie fotografii. Spoœród testowanych formatów odbiornik rozpozna³ jpg i bmp, nie zauwa¿y³ natomiast gif, png i pcx. Odtwarzanie muzyki mp2 i mp3 tak¿e by³o bezproblemowe. W czasie przegl¹dania zdjêæ, w tle mo¿na odtwarzaæ muzykê. Bez problemów przebieg³o odtwarzanie plików video MPEG-2, natomiast nie uda³o siê zmusiæ Arivy do
odtworzenia materia³u H.246 HD, pochodz¹cego z innego Ÿród³a.
System wspiera funkcjê „Uruchom na kanale”. Zapewnia ona uruchomienie siê odbiornika po awarii zasilania zawsze na wybranym przez
u¿ytkownika kanale (zazwyczaj odbiorniki startuj¹ na ostatnim ogl¹danym kanale lub na kanale pierwszym). Inn¹ ciekaw¹ funkcj¹ obecn¹ systemowo w Arivach jest mo¿liwoœæ zmiany taktowania czytnika karty kodowej.
Jak widaæ, do³o¿enie znaczka E i obni¿enie ceny nie wp³ynê³y na
istotne ograniczenia mo¿liwoœci funkcjonalnych, poza obs³ug¹ gniazda
CI (ale tej nie ma te¿ w pe³nej „setce”). Ariva 100E jest obecnie najtañszym odbiornikiem HD z czytnikiem kart, umo¿liwiaj¹cym odbiór programów kodowanych (w niektórych systemach) i nagrywanie odbieranych programów SD i HD. Z ca³¹ pewnoœci¹ odbiorniki HD bêd¹ tanieæ,
a po osi¹gniêciu pewnego pu³apu cenowego coraz intensywniej wypieraæ
produkty SD. Ariva 100E powoli dokonuje tego ju¿ teraz.
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