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Wróæmy na chwilê do aktualizacji systemu. Napisa³em, ¿e w menu u¿yt-
kownika nie ma zak³adki z obs³ug¹ aktualizacji oprogramowania, ale okazu-
je siê jednak, ¿e upgrade’u mo¿na dokonaæ korzystaj¹c z menu „Kontrola
USB / Menu USB”. W takim wypadku plik systemu nie musi byæ umieszczo-
ny w katalogu Files (na noœniku USB), jak to ma miejsce przy aktualizacji ini-
cjowanej w trakcie startu, bowiem jego wyboru dokonuje siê manualnie.

Drugim menu zwi¹zanym z obs³ug¹ USB jest „Manager USB”, który
umo¿liwia edycjê plików zapisanych na noœniku USB. S¹ to standardowe
funkcje, takie jak zmiana nazwy pliku, kasowanie i formatowanie noœnika.

Avirê 300HD wyposa¿ono w funkcjê PVR Ready, czyli mo¿liwoœæ na-
grywania odbieranych programów na noœniku USB. Tym noœnikiem mo¿e
byæ pamiêæ przenoœna typu Pendrive, praktycznie dowolna karta pamiêci w
czytniku USB, albo dysk twardy w obudowie USB. Aby nagranie by³o pra-
wid³owe, noœnik musi mieæ wystarczaj¹c¹ dla rodzaju nagrywanego strumie-
nia (SD, HD) prêdkoœæ zapisu i pojemnoœæ. Zbyt wolny noœnik uniemo¿li-
wi dokonanie poprawnego nagrania. W czasie nagrywania mo¿na ogl¹daæ
inny kana³ z tego samego transpondera, tak¿e kodowany bo czytnik karty
dzia³a wielostrumieniowo i w razie potrzeby obs³u¿y dwa kana³y jednocze-
œnie. Nie da siê jednoczeœnie nagrywaæ dwóch kana³ów. Dla ka¿dej rejestro-
wanej pozycji zapisywany jest plik z rozszerzeniem „ts” (transport stream)
i plik indeksu z rozszerzeniem „idx”. Nazwa nagrania z³o¿ona jest z nazwy
kana³u i tytu³u nagrywanego programu. Przy nagraniach HD nale¿y pamiê-
taæ o odpowiednio wiêkszej wydajnoœci noœnika. Podczas nagrania na ban-
nerze informacyjnym podawany jest czas nagrania, wielkoœæ pliku i co naj-
wa¿niejsze iloœæ wolnego miejsca jakie pozosta³o na noœniku.

W trakcie ogl¹dania programu z opóŸnieniem (timeshift) podawane s¹
obydwa czasy: aktualny czas nagrania w buforze i czas odtwarzania. Jest
mo¿liwoœæ zapisania materia³u z bufora, bo po naciœniêciu klawisza wy³¹-
czaj¹cego timeshift, odbiornik pyta o to u¿ytkownika.

Przed nagrywaniem pojawia siê komunikat o inicjalizacji dysku. Im
wiêkszy dysk, tym d³u¿ej wyœwietlany jest ten komunikat, dlatego nie ma co
liczyæ na b³yskawiczny start zapisu. 

Funkcje formatowania umieszczono w menu „Kontrola USB / Manager
USB”. Co ciekawe, odbiornik formatuje noœnik na system FAT32, ale jeœli
zostanie pod³¹czony dysk NTFS, te¿ go obs³u¿y, z nagrywaniem w³¹cznie.
W ostatniej wersji oprogramowania systemowego jest b³¹d polegaj¹cy na
tym, ¿e przy nagrywaniu na dysku FAT32 nie dochodzi do podzia³u zapisa-
nego pliku co 4GB, a taka jest maksymalna wielkoœæ plików dla tego syste-
mu. Z tego powodu nagranie na dysku FAT32 przekraczaj¹ce 4 GB nie za-
koñczy siê powodzeniem. Dlatego lepiej i bezpieczniej nagrywaæ na noœni-
ku NTFS. Tutaj nie ma problemów, plik zapisywany jest bezb³êdnie i w ca-
³oœci. Ale nawet jak ten b³¹d zostanie usuniêty i tak polecam nagrywanie na
noœnikach NTFS.

Avira 300HD jest nie tylko odbiornikiem satelitarnym, mo¿e tak¿e pe³-
niæ rolê odtwarzacza plików multimedialnych ró¿nych rodzajów i formatów. 

Aby plik móg³ byæ prawid³owo odtworzony, jego format musi byæ ob-
s³ugiwany przez system odbiornika. To oczywiste, ale wa¿ne jest te¿ rozsze-
rzenie. Na przyk³ad Avira nie odtwarza³a plików muzycznych mp2 z orygi-
nalnym rozszerzeniem. W kategorii „Muzyka” nie by³y widziane wcale, po-
jawi³y siê dopiero w kategorii „Wszystkie”, ale siê nie uruchamia³y. Poskut-
kowa³a dopiero zmiana rozszerzenia na mp3. Czyli uda³o siê oszukaæ Ari-
vê, która nie rozpoznaj¹c rozszerzenia nie chcia³a odtwarzaæ formatu, z któ-
rym w istocie nie mia³a problemu.

Podzia³ na kategorie w menu USB (strumieñ, film, muzyka, obraz,
oprogramowanie) jest przydatny, bo kiedy na dysku jest wiele multimediów
ró¿nego typu, ³atwiej dotrzeæ do po¿¹danego pliku. Avira nie odtwarza
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Aktualizacja zainicjowana w „menu USB”. Na ekranie widać pasek
postępu, którego nie ma przy aktualizacji listy kanałów.

Plansza prezentująca obsługę funkcji USB, pokazuje rozszerzenia
obsługiwanych plików różnych kategorii.

Odtwarzacz audio poradził sobie z plikami mp2, ale wcześniej trze-
ba było zmienić rozszerzenie na mp3.

W czasie odtwarzania pliku z nośnika USB można wywołać planszę
z parametrami.



struktury AVCHD, ale czyta same pliki mts (z cyfrowej kamery AVCHD).
Odtwarzacz video obs³uguje napisy txt, mo¿na przy tym zmieniæ stronê

kodow¹, tak aby polskie ogonki by³y wyœwietlane prawid³owo.
Konstruktorzy Aviry 300HD wyposa¿yli j¹ w obs³ugê sieci. S³u¿y do te-

go wewnêtrzna, przewodowa karta sieciowa (port RJ-45 na tylnym panelu),
lub zewnêtrzna karta USB wifi. Wbudowano sterowniki dla karty TP Link
o symbolu TL-WN321G. To niedroga karta (ceny od 26 z³), wiêc przystoso-
wanie Aviry do ³¹cznoœci bezprzewodowej nie bêdzie uci¹¿liw¹ finansowo
inwestycj¹, a poza tym mo¿na j¹ bez problemu kupiæ w sklepach kompute-
rowych. Konfiguracja obydwóch interfejsów sieciowych jest standardowa,
to znaczy parametry mo¿na ustawiæ rêcznie, lub wykorzystaæ DHCP, a w
opcjach konfiguracyjnych karty wifi jest oczywiœcie wyszukiwanie sieci bez-
przewodowych. Po³¹czenia wifi wymagaj¹ sieci szyfrowanej.

Jedn¹ z ciekawszych mo¿liwoœci sieciowych Aviry jest umiejêtnoœæ od-
twarzania zasobów YouTube. Konfiguracja tej us³ugi ogranicza siê do usta-
wieñ wed³ug kraju i typu materia³ów filmowych (HD lub SD). Dla u³atwie-
nia wyboru utworzono kategorie tematyczne (np. najczêœciej ogl¹dane,
sport, news, komedie, muzyka itd.) nie zapominaj¹c o mo¿liwoœci samo-
dzielnego definiowania kryteriów wyszukiwania plików w serwisie. Filmy
mo¿na ogl¹daæ bezpoœrednio z sieci, ale mo¿na je te¿ pobraæ (tradycyjnie,
za pomoc¹ komputera) i odtwarzaæ z noœnika lokalnego. Avira radzi sobie
ze wszystkimi rodzajami plików zgromadzonych w tym serwisie, tak¿e wyso-
kiej rozdzielczoœci 1920/1080.

Bardzo praktyczna mo¿e siê okazaæ funkcja dostêpu do serwera FTP.
Jest to dobry sposób na dystrybucjê nowych wersji oprogramowania, aktu-
alizowanych list kana³ów, multimediów itd. Obs³ugiwane mog¹ byæ serwery
firmowe, ale tak¿e niezale¿ne, na przyk³ad tworzone przez u¿ytkowników. 

Poniewa¿ jest tylko jeden port USB, u¿ytkownicy którzy chc¹ skorzy-
staæ jednoczeœnie z karty sieciowej USB i dysku USB mog¹ pod³¹czyæ huba
USB. Bez problemu mo¿na w taki sposób pod³¹czyæ nawet kilka dysków
(lub innych noœników) USB. Aby nie przeci¹¿yæ portu USB w odbiorniku,
hub USB powinien mieæ w³asny zasilacz.

Dekoder teletekstu OSD nie interpretuje prawid³owo polskich czcio-
nek. Strony s¹ buforowane w pamiêci po uruchomieniu teletekstu na wy-
branym kanale (a nie w chwili w³¹czenia tego kana³u), wiêc przy przegl¹da-
niu podstron trzeba chwilê poczekaæ, a¿ zostan¹ pobrane.

W oprogramowaniu s¹ b³êdy, wspomniane problemy przy zapisie na
FAT32, pominiête przez t³umaczy fragmenty menu, wspomniane problemy
z liter¹ „³” na kana³ach Cyfry+, czy polskimi znakami w teletekœcie. Ale s¹
to detale, które mam nadziejê bêd¹ usuniête, bo tak siê dzia³o dotychczas z
problemami zg³aszanymi w trakcie testowania.

Dziêkujemy firmie LinBOX DIGITAL EUROPE, http://www.linbox.pl
z Opatowa za udostêpnienie odbiornika LinBOX Avira 300HD do testów.

Opracowa³ Z. Marchewka. Ilustracje autora
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Przeglądanie zasobów YouTube podzielone na kategorie tematyczne.

Informacje o programie. Na kanałach Cyfrowego Polsatu polskie
znaki diakrytyczne wyświetlane są poprawnie, na kanałach Cyfry+, w
opisach brakuje litery „ł”.

Są dwa tryby prezentacji EPG (przełączane czerwonym klawiszem).
Naciśnięcie żółtego klawisza wyświetla opis programu.Inną atrakcją sieciową jest możliwość słuchania internetowego ra-

dia. Funkcje te są w rozbudowie, nie wszystko działa jak powinno, ale
w porównaniu z pierwszymi wersjami systemu, wiele się zmieniło. Moż-
na utworzyć listę Ulubionych, ale przydałaby się możliwość samodziel-
nego wprowadzenia adresu stacji.

Timer wyposażony został we wszystkie potrzebne opcje


