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T-HD 1000 Cyfrowego Polsatu,
czyli DVB-T i ipla na jednym ekranie
Jeszcze niedawno, jeœli w tytule publikacji prezentuj¹cej odbiornik telewizji cyfrowej pojawia³o siê has³o „Cyfrowy Polsat”, mo¿na by³o œmia³o
za³o¿yæ, ¿e bêdzie w niej mowa o kolejnym dekoderze satelitarnym do odbioru tej platformy. Do teraz, T-HD 1000 nie jest bowiem dekoderem satelitarnym, lecz odbiornikiem – dekoderem Naziemnej Telewizji Cyfrowej i
telewizji internetowej IPLA. Co zatem (oprócz IPLI) ³¹czy go z Cyfrowym
Polsatem? Przede wszystkim producent, urz¹dzenie zosta³o bowiem skonstruowane i wyprodukowane przez fabrykê Cyfrowy Polsat Technology. Zanim przejdziemy do jego prezentacji, trzeba zaznaczyæ, ¿e mieliœmy okazjê
zapoznaæ siê z egzemplarzem testowym, który nie mo¿e podlegaæ pe³nej
ocenie jak urz¹dzenie wdro¿one do sprzeda¿y. Przez ostatni bowiem okres
by³y zbierane uwagi od jego u¿ytkowników (odbiornik by³ rozprowadzany
wœród dystrybutorów CP) i to one pos³u¿¹ do nadania produktowi ostatecznego kszta³tu. A wiêc jeszcze wiele mo¿e siê zmieniæ.
Nasz artyku³ ma za zdanie zaprezentowaæ mo¿liwoœci nowego odbiornika, jednak trzeba na nie spojrzeæ z pewn¹ rezerw¹ na ewentualne modyfikacje. Do publikacji zachêci³o nas to, i¿ w odró¿nieniu od znajduj¹cych siê
na rynku wielu modeli set top box’ów cyfrowej telewizji naziemnej, T-HD
1000 odbiega na plus od „obowi¹zuj¹cej” œredniej. Nie tylko zosta³ wyposa¿ony w mo¿liwoœæ odbioru internetowej telewizji IPLA, ale ma jeszcze inne, ciekawe mo¿liwoœci. Chcieliœmy, aby nasi Czytelnicy mieli mo¿liwoœæ
wczeœniejszego zapoznania siê z tym ciekawym urz¹dzeniem.
Elektronika zosta³a umieszczona w ma³ej, plastikowej obudowie, identycznej obudowy satelitarnych dekoderów serii Mini. Poniewa¿ jest to egzemplarz testowy, obudowa (w tym panel przedni) mo¿e siê zmieniæ, ale zestaw portów i gniazd raczej pozostanie w konfiguracji docelowej taki jak
obecnie.
Góra i dó³ to plastikowe (jak ca³a reszta budowy), perforowane p³yty, z
otworami u³atwiaj¹cymi wentylacjê. W œrodku wyt³oczone logo Cyfrowego
Polsatu. Wszystko oprócz wykonanego na wysoki po³ysk panelu przedniego, jest matowe. Na takiej powierzchni nie widaæ odcisków palców.

Odbiornik ma wymiary 19,5 cm x 13 cm x 3,2 cm i waży 320 g (bez
zasilacza). Zasilacz to dodatkowo 215 g, a do kompletu mamy jeszcze
podstawkę, odbiornik można bowiem ustawić w pionie (podstawka to
zaledwie 25 g).
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Przedni panel bez nadruków, czy innych znaczków, za to z umieszczoną po lewej stronie panelu naklejką, która nie pozostawia wątpliwości z czym mamy do czynienia. Umieszczony na niej napis głosi bowiem,
że jest to „Dekoder testowy IP/DVB-T. Z prawej strony, pod ciemną płytką znajdują się diody sygnalizujące stan pracy odbiornika (czerwona sygnalizuje podłączone zasilanie, a zielona wskazuje, że odbiornik pracuje), obok nich zainstalowano port USB. I to wszystko co z przodu odbiornika się znalazło.
Boki tak¿e a¿urowe, bez ¿adnych elementów funkcjonalnych. Na jednym z nich jest co prawda szczelina dla karty kodowej, ale w œrodku nie widaæ czytnika. Przynajmniej na razie, bo trudno przewidzieæ, czy nie bêdzie
go w wersji finalnej.

Panel tylny, patrząc od lewej strony: gniazda ANT 1 i ANT2, czyli
dwa wejściowe gniazda antenowe, następnie port sieciowy RJ-45
(ETHERNT) umożliwiający podłączenie odbiornika do Internetu. W centralnej części gniazdo EuroScart (RGB), dalej port HDMI, wyjściowe,
optycznie gniazdo cyfrowej fonii (SPDIF), drugi port USB i gniazdo zasilania 12 V (w komplecie jest zewnętrzny zasilacz sieciowy 12V/2,3A).
Oprócz gniazd obecnych na tylnym panelu, moj¹ uwagê zwróci³ drugi
port USB i niemal zupe³nie niespotykane w urz¹dzeniach konsumenckich
do odbioru telewizji naziemnej dwa antenowe gniazda wejœciowe. O ile drugi port USB widywa³em jednak w dro¿szych modelach, o tyle nie przypominam sobie odbiornika DVB-T, w którym zainstalowane by³yby dwa gniazda
antenowe. To dobre rozwi¹zanie. Poniewa¿ w sprzêcie do odbioru telewizji
naziemnej nie zaimplementowano technologii DiSEqC, która uproœci³aby
instalacje antenowe do odbioru programów z kilku kierunków (to jest niezrozumia³e, bowiem technologia jest gotowa, koszty implementacji prawdopodobnie pomijalne, a korzyœci ogromne), dziêki rozwi¹zaniu zaproponowanemu w odbiorniku Cyfrowego Polsatu mo¿na pod³¹czyæ dwie anteny
bez koniecznoœci stosowania skomplikowanych instalacji zawieraj¹cych
zwrotnice antenowe, filtry, czy selektywne wzmacniacze, które przy odbiorze z kilku nadajników s¹ zazwyczaj niezbêdne, szczególnie przy s³abszych
sygna³ach. Byæ mo¿e w trudniejszych warunkach oka¿e siê, ze jednak jakieœ
elementy (filtry, pu³apki itp.) bêd¹ potrzebne, ale co pokaza³y testy, w wielu wypadkach obejdzie siê bez nich.
To wa¿na sprawa, bowiem mimo przekonania, ¿e do odbioru cyfrowej
telewizji naziemnej wystarczy przys³owiowy kawa³ek drutu, wcale tak nie
jest. Co wiêcej, jestem przekonany, ¿e w dobie telewizji cyfrowej nie tylko
nie znikn¹ anteny ustawione w ró¿nych kierunkach, ale w wielu przypadkach ich stosowanie oka¿e siê jeszcze bardziej atrakcyjne, ni¿ w przypadku
telewizji analogowej. Wszystko dziêki dobrej jakoœci odbieranych programów nawet z wiêkszych odleg³oœci (o ile oczywiœcie ten odbiór uda siê uzy-
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skaæ) i wiêkszej iloœci programów z innych regionów, a w strefie przygranicznej, która dla telewizji cyfrowej poszerzy³a siê do niemal stu, a w niektórych wypadkach znacznie ponad sto kilometrów, mo¿liwoœci darmowego
odbioru pakietu kilku, czy nawet kilkunastu kana³ów nadawanych przez naszych s¹siadów. Tak wiêc rozwi¹zanie Cyfrowego Polsatu idzie temu zdecydowanie naprzeciw.

Pilot typowy, lekki, bez baterii 73 2 g, z bateriami ciężar wzrasta do
niecałych 100 g. Układ klasyczny, z centralnie umieszczoną rozetką (OK
i klawisze kursorów), a więc optymalny. Mimo prostoty wygody w użyciu, pozwala na obsługę wielu (choć nie wszystkich) funkcji bez konieczności przemieszczania go w dłoni.

Na razie, wykorzystanie wbudowanej anteny mo¿liwe jest tylko w kilku
lokalizacjach, i to bardzo blisko nadajnika. Tym bardziej, ¿e jeszcze nie
wszystkie stacje nadawcze pracuj¹ z moc¹ docelow¹. Mimo to jednak ju¿ samo zaimplementowanie takiej mo¿liwoœci zas³uguje na uwagê.
Przy wyborze Ÿróde³ skanowania trzeba pamiêtaæ, ¿e zaznaczenie ka¿dej anteny wyd³u¿a proces przeszukiwania. To oczywiste, dlatego jeœli korzystamy tylko z jednego wejœcia, nale¿y tylko przy nim ustawiæ TAK. Przeszukanie pe³nego pasma dla jednego wejœcia trwa nieco ponad dwie minuty, w³¹czenie ka¿dego nastêpnego, sumuje czasy. Przy dwóch aktywnych
Ÿród³ach by³y to 4 minuty i 55 sekund, a przy wszystkich trzech ponad szeœæ.
Obecnie prowadzone s¹ prace nad optymalizacj¹ procesu przeszukiwania i
jego przyspieszenia. Nie trafi³em na mo¿liwoœæ w³¹czenia zasilania wzmacniacza antenowego bezpoœrednio z g³owicy odbiornika.
Testowany odbiornik mia³ bardzo wczesn¹ wersjê oprogramowania systemowego, dlatego zapewne sporo zmieni siê w kolejnych ods³onach. Trudno przewidzieæ, czy pojawi siê menu programowania rêcznego, bardzo czê-

Od momentu w³¹czenia zasilania do chwili pojawienia siê obrazu mijaj¹ 22 – 23 sekundy. Uruchomienie z trybu StandBy trwa nieca³e dwie sekundy. Nie zmienia to zatem poboru mocy, który w trakcie odbioru wynosi oko³o 8-10 W, a w trybie StandBy 7-9 W.
Po pierwszym w³¹czeniu odbiornika (lub po resecie do ustawieñ fabrycznych) pojawia siê ekran instalacyjny. Jest to menu „Automatycznej instalacji kana³ów tv naziemnej”, czyli inaczej automatycznego skanowania.
Ekran ten mo¿na te¿ wywo³aæ podczas normalnej eksploatacji, po wejœciu
do Menu / Ustawienia / Instalacja.

W menu „Automatycznej instalacji kanałów tv naziemnej” należy
wybrać źródło, czyli antenę pierwszą, antenę drugą i co jest kolejnym zaskoczeniem, antenę wewnętrzną. Jest to po prostu mała antena wbudowana w środku odbiornika. Być może, ze względu na pewną niejednoznaczność i kojarzenie nazwy „antena wewnętrzna” z anteną instalowaną w budynku, to określenie w menu ulegnie zmianie na antenę „wbudowaną”, co już raczej wątpliwości budzić nie powinno.

Podczas skanowania automatycznego nie widać przeszukiwanych
częstotliwości, a jedynie pasek postępu. Pojawia się ilość znalezionych
kanałów, lecz do momentu zapisania listy nie można podglądnąć jakie.

Wynik skanowania przy dwóch antenach ustawionych w różnych
kierunkach. Jedna antena odbierała sygnały z nadajnika Skrzyczne
(pierwszy i drugi polski multipleks), z czeskiego nadajnika Frydek Mistek, choć tak naprawdę jest na Lysej Horze (pierwszy i drugi czeski multipleks),oraz czeskiego nadajnika Ostrava (też pierwszy i drugi czeski
multipleks), natomiast druga antena z nadajnika Kosztowy koło Katowic
(drugi i trzeci polski multipleks). Jeśli do tego doliczyć 8 kanałów wyszukanych z anteny wewnętrznej (drugi polski multipleks), nie dziwi imponująca liczba 57 znalezionych kanałów telewizji cyfrowej telewizji naziemnej. Tyle było kanałów znalezionych, natomiast ostatecznie odbiornik zainstalował 33 kanały, w tym 26 kanałów telewizyjnych i 7 stacji
radiowych (Czesi w ramach pierwszego multipleksu nadają też stacje
radiowe).

Można załadować do pamięci dane z innych multipleksów, a następnie przeglądać informacje o programach nie zmieniając kanału. Na ilustracji widać, jak podczas oglądania Polsat Sport News, można zapoznać się z repertuarem TVP Historia z innego multipleksu. Przy okazji widać też, że odbiornik radzi sobie bez trudu na najdłuższymi nawet opisami. Prawidłowo wyświetlane są polskie czcionki.
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Podobnie jest z czeskimi, choć czasem pojawiają się drobne przekłamania.

Z poziomu Menu głównego uzyskuje się dostęp do Ustawień, można
też wejść do listy kanałów i EPG.

Wycinek programu dziennego.
sto bowiem w strategiach rozwojowych sprzêtu dostarczanego przez platformy, stosuje siê maksymalne uproszczenie obs³ugi, po³¹czone z w miarê
jak najwiêksz¹ automatyzacj¹ (po prostu im mniej opcji, tym mniejszy problem na infoliniach, a to wielkie platformy musz¹ braæ pod uwagê). Ale powstanie coœ w rodzaju menu diagnostycznego, w którym pojawi siê na wzór
odbiorników satelitarnych, wskaŸnik sygna³u u³atwiaj¹cy ustawienie anteny.
EPG i informacje o programach z wybranego mulitipleksu, pojawiaj¹
siê w chwilê po w³¹czeniu jednego z obecnych w nim kana³ów. Potem dane
dostêpne s¹ do momentu wy³¹czenia odbiornika.
Funkcjonalnoœci¹ niespotykan¹ w innych set top boxach DVB-T jest
mo¿liwoœæ przegl¹dania darmowych zasobów internetowego serwisu IPLA.
Oczywiœcie warunkiem jest zapewnienie odbiornikowi dostêpu do Internetu, na przyk³ad poprzez pod³¹czenie go do sieci domowej. Jeœli odbiornik,

Graficzne EPG można przeglądać na tydzień do przodu (o ile takie informacje są nadawane). Przy przeglądaniu poszczególnych dni, dane są
na bieżąco ładowane. Przyspiesza to start usługi, ale w takcie przeglądania kolejnych dni na innych multipleksach, trzeba na chwilę włączyć
jeden z kanałów (z tego multipleksu), aby „doładować” informacje.

10

TV-Sat Magazyn • 04.12

Aktywne są obydwa wyjścia video jednocześnie. Widać to w menu
ustawień obrazu i dźwięku. Można niezależnie ustawić rozdzielczość obrazu na cyfrowym wyjściu HDMI, a na wyjściu EuroScart cały czas dostępny jest sygnał composite, lub RGB (ten wybór także leży pod stronie
użytkownika).

„Kalibracja ekranu”, to niezbyt często spotykana funkcja, pozwala
użytkownikowi ustalić położenie grafiki na ekranie.
nie mo¿e uzyskaæ dostêpu do serwera, mimo i¿ wszystkie po³¹czenia i sieæ
s¹ skonfigurowane prawid³owo, a dostêp do Internetu jest aktywny, zazwyczaj wystarcza wy³¹czenie i ponowne w³¹czenie routera i odbiornika. Po restarcie nie powinno ju¿ byæ problemów z nawi¹zaniem ³¹cznoœci.
Niew¹tpliwie bezpoœredni dostêp do IPLI na ekranie telewizora bez
koniecznoœci uruchamiania komputera, (po naciœniêciu kilku klawiszy pilota), bêdzie interesuj¹cym i wartoœciowym wzbogaceniem oferty naziemnej
telewizji cyfrowej. Gdyby jeszcze uda³o siê wprowadziæ mo¿liwoœæ odbioru
dostêpnych w IPLI kana³ów telewizyjnych na ¿ywo, jak choæby nieobecnego w DVB-T Polsatu News... Ale mo¿e za bardzo wybiegamy w przysz³oœæ.
Prace nad odbiornikiem i jego oprogramowaniem trwaj¹. Dlatego w
trakcie testów czêœæ funkcji nie by³a jeszcze aktywna. Na przyk³ad nagrywanie, choæ na pilocie s¹ odpowiednie przyciski (zapis, oraz odtwarzanie), ich
naciskanie nie wywo³ywa³o ¿adnej reakcji.
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Sieć można skonfigurować automatycznie, lub ręcznie. W pierwszym wypadku DHCP ustawi adresy sieciowe (można je podglądnąć w
specjalnym oknie), w drugim pojawia się okno, w którym trzeba samodzielnie wpisać wszystkie adresy.

Parametry połączenia sieciowego można sprawdzić w Menu / Ustawienia / Sieć / Szczegóły (zielony klawisz).

Wejście do serwisu IPLA (Menu główne / IPLA) otwiera dostęp do
biblioteki newsów, programów rozrywkowych, relacji z wydarzeń sportowych, muzycznych, dla dzieci i kompletu odcinków prezentowanych
na antenie Polsatu seriali, od najstarszych, sprzed kilku lat, do tych najświeższych.
Aktualizacji oprogramowania systemowego bêdzie mo¿na dokonaæ
przez port USB, niewykluczone te¿ ¿e pojawi siê taka mo¿liwoœæ „z powietrza”.
Menu ekranowe w dwóch jêzykach, polskim i angielskim. To wystarczy,
poniewa¿ jest to odbiornik dedykowany na rynek polski i raczej nie ma potrzeby, aby menu by³o dostêpne jeszcze w innych jêzykach.
Nie wiadomo jaka bêdzie cena, ale jeœli mieœciæ siê bêdzie w granicach
w³aœciwych dla tej kategorii sprzêtu, mo¿na siê spodziewaæ ¿e wymienione
wczeœniej cechy, takie jak mo¿liwoœæ pod³¹czenia dwóch anten, oraz dostêp
do IPLI, mog¹ byæ istotnymi czynnikami decyduj¹cymi o wyborze tego
urz¹dzenia przy zakupie.

Kategoria Sport to zapis transmisji wielu wydarzeń sportowych prezentowanych na antenach Polsatu Sport.

W kategorii Serial dostępne są pełne sezony kilkudziesięciu tytułów (na
ekranie widać dwanaście tytułów, po przewinięciu naliczyłem ich aż 38).

Listy kanałów edytować się nie da, ale można stworzyć listę ulubionych według własnej kolejności. W przypadku odbioru naziemnego, kiedy mamy do czynienia maksymalnie z kilkudziesięcioma zaledwie programami (w porównaniu z odbiorem satelitarnym to niewiele), nie jest to
specjalny problem, te kilkadziesiąt kanałów można ustawić w kilkanaście minut.
Mo¿na te¿ za³o¿yæ, ¿e T-HD 1000 wyznaczy nowe standardy dla tego typu urz¹dzeñ, z których byæ mo¿e wzorce ju¿ nied³ugo zaczn¹ czerpaæ inne
firmy. No có¿, konkurencja czyni cuda, a konsumenci tylko na tym korzystaj¹.
Wed³ug ostatnich informacji, w chwili, kiedy oddawaliœmy te materia³y
do druku, fabryka Cyfrowy Polsat Technology zainaugurowa³a produkcjê
nowego odbiornika.
Opracowa³ Z. Marchewka
Ilustracje autora
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