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EASY BLINDSCAN jest programem darmowym, ale dostêpna jest te¿
wersja Pro, która, jak nietrudno siê domyœliæ, jest p³atna. W odró¿nieniu do
wersji darmowej pozwala miêdzy innymi na ustawienie minimalnej wartoœci
Symbol Rate na poziomie 100, ale to oczywiœcie nie jedyna ró¿nica. Zwiêkszo-
na funkcjonalnoœæ kosztuje 21 Euro, ale poniewa¿ program ma status share-
ware, mo¿na go bezp³atnie wypróbowaæ. Dziêki tworzonym raportom, w ka¿-
dej chwili mo¿na wróciæ do analizy wczeœniej wykonanych skanowañ.

Easy BlindScan (zarówno darmowy jak i shareware) umo¿liwiaj¹ pod-
gl¹d znalezionych przekazów za pomoc¹ zewnêtrznego odtwarzacza. Mo¿e
nim byæ na przyk³ad darmowy VLC (VideoLAN Media Player), ale nie tyl-
ko, z pozytywnym skutkiem sprawdzi³em te¿ miêdzy innymi Classic Media
Playera. Po skonfigurowaniu playera VLC (mo¿na dokonaæ konfiguracji
automatycznej z poziomu Easy BlindScan’a) i klikniêciu na znaleziony
przekaz, pojawia siê odbiór. Podgl¹d przekazów SCPC startuje od razu, na-
tomiast jeœli mamy do czynienia z multipleksem, serwis do podgl¹dania (lub
ods³uchania, bo dotyczy to te¿ stacji radiowych) trzeba wybraæ z listy. Wy-
bór w VLC trochê utrudnia brak oznaczenia programów kodowanych, z ko-
lei Media Player Classis identyfikuje tylko serwisy niekodowane. Mo¿na
prze³¹czaæ siê miêdzy œcie¿kami audio (jeœli jest ich wiêcej), a tak¿e miêdzy
kana³ami (lewy, prawy, mono, stereo). 

W funkcjê BlindScan wyposa¿ono PROGDVB, jeden z najstarszych
programów do obs³ugi tunerów – kart DVB-S. Jej implementacja w takim
programie, u³atwia przegl¹danie efektów skanowania. Sukcesywnie znale-
zione sygna³y s¹ od razu skanowane, a serwisy zapisywane na liœcie kana³ów.

Nie trzeba siê wiêc posi³kowaæ zewnêtrznym programem. Mimo to niezbyt
chêtnie korzystam z ProgDVB, program jest wolny, „ociê¿a³y” i z opóŸnie-
niem reaguje na polecenia. Ale byæ mo¿e to tylko moje, subiektywne wra-
¿enia, inni u¿ytkownicy mog¹ byæ zadowoleni. ProgDVB wystêpuje w
dwóch wersjach, darmowej o ograniczonych mo¿liwoœciach (nie ma na
przyk³ad mo¿liwoœci nagrywania) i profesjonalnej, p³atnej (shareware) z
mo¿liwoœci¹ bezp³atnego wypróbowania. Obydwie wspieraj¹ „skanowanie
w ciemno”. 

TBS 6925
czyli odbiornik dla DX-era cz. III

Okno wyników wersji Pro nie różni się w zasadzie zawartością od
raportu wersji darmowej, z tym jednak, że poszczególne rekordy doda-
wane są na bieżąco w trakcie skanowania, natomiast w wersji freewa-
re raport tworzony jest po zakończeniu operacji.

RF Scan dla satelity Intelsat 904 wykonany przez EBS Pro w wersji
5.0.1.5. Wykres praktycznie nie różni się od wykreślonego przez pro-
gram CrazyScan.

Signal Analyzer (jeden z modułów EBS Pro) umożliwia odczyt para-
metrów przekazu.

W zakładce Informacje o mediach odtwarzacza VLC można spraw-
dzić parametry odbieranych strumieni: PID,y (są oznaczone jako Orygi-
nalny Identyfikator), kodek, rozdzielczość, w przypadku ścieżek audio
częstotliwość próbkowania itd.

Dokoñczenie na str. 13
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Od 3 lutego abonenci CYFRY+ wyposa¿eni w dekodery PACE PVR
mog¹ korzystaæ z internetowych serwisów radiowych MOJE POLSKIE RA-
DIO i TUBA.FM, oraz przegl¹daæ swoje konto w ICA (Internetowym Cen-
trum Abonentów), na ekranie telewizora. Aby by³o to mo¿liwe, trzeba zak-
tualizowaæ oprogramowanie dekodera, choæ nie powinno byæ z tym proble-
mów, bo dekoder przy starcie sprawdza dostêpnoœæ nowej wersji oprogra-
mowania i jeœli tak¹ znajdzie, na ekranie pojawia siê stosowny komunikat.
Jest zatem ma³o prawdopodobne, ¿eby regularnie u¿ytkowany dekoder
mia³ starsz¹ wersjê systemu. Ale jeœli chcemy siê przekonaæ, czy jest on go-
towy do obs³ugi nowych mo¿liwoœci, w Menu / Parametry Techniczne / Wer-
sja Oprogramowania mo¿na sprawdziæ co „siedzi w œrodku”. 

Jeœli jednak aktualizacja oka¿e siê potrzebna, mo¿na tego dokonaæ w
Menu / Aktualizacja Oprogramowania Dekodera. 

Aktualizacja do widocznej na ilustracji wersji systemu trwa³a oko³o 10
minut (od zainicjowania, do pojawienia siê obrazu). Po restarcie skanowa-
nie pasma i gotowe. W „nowym” menu nie ma ¿adnej opcji konfiguracji po-
³¹czenia sieciowego. Nie mo¿na odczytaæ adresu MAC, nie ma mo¿liwoœci
wy³¹czenia DHCP, a adres IP widoczny jest dopiero na ekranie g³ównym
menu serwisów internetowych (w dolnym lewym rogu). Po prostu menu sie-
ciowe nie istnieje. Pe³na automatyka, ale przyda³oby siê jednak jakieœ me-
nu z diagnostyk¹ sieci.

Oczywiœcie, aby skorzystaæ z nowych mo¿liwoœci dekoder musi byæ po-
³¹czony z Internetem. Najproœciej dokonaæ tego poprzez pod³¹czenie deko-
dera do routera, tworz¹cego domow¹ sieæ. To rozwi¹zanie optymalne, ³atwe

w konfiguracji i z regu³y nie stwarzaj¹ce ¿adnych problemów, nawet mniej
zaawansowanym u¿ytkownikom. Przy w³¹czonym serwerze DHCP, przy-
dzielenie adresu IP nastêpuje automatycznie i u¿ytkownik nie musi niczego
wiêcej konfigurowaæ. 

Czasem (dotyczy to przede wszystkim niektórych kablówek i operato-
rów bezprzewodowych), iloœæ adresów IP ograniczona jest do jednego (co
nie jest jeszcze niczym niezwyk³ym), ale jednoczeœnie utrudnione, lub wrêcz
niemo¿liwe jest korzystanie z routera. Oczywiœcie chodzi wówczas o pieni¹-
dze, czyli op³atê za ka¿dy dodatkowy adres IP. Na szczêœcie takie praktyki
spotyka siê coraz rzadziej. Ale jeœli taka sytuacja ma miejsce, mo¿na spró-
bowaæ zastosowaæ router z klonowaniem adresu MAC, a jeœli to nie pomo-
¿e (wiele zale¿y od metody uwierzytelnienia u¿ytkownika), trzeba wyst¹piæ
do operatora o dodatkowy adres IP dla naszego dekodera. Niektóre mode-
my kablowe maj¹ dwa wyjœcia Ethernet, wtedy po przyznaniu drugiego ad-
resu IP, nie trzeba dodatkowych urz¹dzeñ. W przypadku jednego wyjœcia
konieczny mo¿e siê okazaæ switch. 

Ale co zrobiæ, jeœli jedynym dostêpnym w danej okolicy Ÿród³em Inter-
netu, jest sieæ GSM, czyli mamy do dyspozycji tylko Internet komórkowy?
Na to tak¿e jest rada. Modem USB z kart¹ GSM mo¿na pod³¹czyæ do ro-
utera obs³uguj¹cego takie modemy. Nie s¹ to ju¿ dzisiaj urz¹dzeni drogie,
router z portem USB kosztuj¹ oko³o 100 – 120 z³. Jednorazowa konfigura-
cja i dostêp dekodera do Internetu mamy zapewniony.

Internetowe serwisy Cyfry+
w dekoderach Pace PVR

Wersja systemu wyposażona w obsługę serwisów ICA, MOJE POL-
SKIE RADIO i TUBA.FM.

Menu aktualizacji systemu odbiornika

Do połączenia dekodera z routerem służy port ETHERNET (gniazdo
RJ-45) na tylnym panelu.

Schemat instalacji sieciowej z wykorzystaniem routera.
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Dekoder pod³¹czony, sieæ dzia³a bez zarzutu, mo¿na przyst¹piæ do ko-
rzystania z nowych funkcji internetowych. W tym celu na pilocie zdalnego
sterowania nale¿y nacisn¹æ klawisz SERW. 

MOJE POLSKIE RADIO zawiera niemal 100 kana³ów tematycznych i
nie s¹ to tylko kana³y muzyczne, ale jest tak¿e spora grupa (36) kana³ów w
kategorii S³owo. S¹ te¿ do dyspozycji cztery programy Polskiego Radia: Je-
dynkê, Dwójkê, Trójkê i Czwórkê. Przez wiele lat w ofercie Cyfry+ dostêp-
ne by³y pakiety tematycznych stacji radiowych, jednak dystrybucja satelitar-
na okaza³a siê zbyt droga i przy w³aœciwym dla tego rodzaju us³ug zaintere-
sowaniu, nie by³o sensu kontynuacji takiego sposobu dystrybucji. Z pomo-
c¹ przyszed³ Internet i integracja obs³ugi internetowych serwisów przez de-
kodery platformy. Z punktu widzenia u¿ytkownika w zasadzie niewiele siê
zmienia (pomijam koniecznoœæ posiadania ³¹cza internetowego i wykona-
nia odpowiedniej instalacji, bo dzisiaj nie jest to ju¿ nic nadzwyczajnego),
jeœli nie liczyæ bogatszej oferty i mimo wszystko ni¿szej ceny. A zwolnione
po satelitarnym przekazie miejsce mo¿na by³o przeznaczyæ na poprawê ja-
koœci retransmitowanych programów (ewentualnie uruchomienie nowych).

Konfiguracja us³ugi nie pozwala na obserwacjê na wyœwietlaczu nazwy
serwisu, ani nawet na minimaln¹ nawigacjê (wyœwietlacz pokazuje napis 547
Serwisy internetowe). Mo¿na tego dokonaæ jedynie na ekranie. Trochê
szkoda, bo mimo i¿ odtwarzaniu muzyki towarzysz¹ informacje (ok³adki
p³yt, tytu³y, wykonawcy), to jednak radia mo¿na by s³uchaæ bez w³¹czania
pobieraj¹cego sporo pr¹du, czêsto wielkiego ekranu.

Nie ma opcji pozwalaj¹cej podgl¹dn¹æ parametry odtwarzanych stru-
mieni. Zapewne wszystkich abonentów to nie zainteresuje, ale by³by to mi-
³y dodatek dla tych, którzy zwracaj¹ na takie rzeczy uwagê. Przyda³by siê te¿
wskaŸnik czasu trwania nagrania.

Jeœli chodzi o kolejnoœæ stacji, to nasuwa siê pomys³, aby przesun¹æ sta-
cje Polskiego Radia (1-4) na pocz¹tek listy. Mo¿na co prawda przechodziæ
z pierwszej od razu do ostatniej strony (klawisze „ty³”), ale chyba lepiej by-
³oby, aby stacje te by³y jednak na pocz¹tku.

Internetowy charakter emisji pozwala na ³atwiejsz¹ personalizacjê. Re-
alizuje to w pewnym sensie serwis radiowy TUBA.FM. Tutaj u¿ytkownik
ma wiêcej do powiedzenia czego chce s³uchaæ, mo¿e siê poruszaæ w katego-
riach Najnowsze, Radia Tuby, Gatunki i Artyœci. Wœród tradycyjnych stacji
radiowych dostêpnych z poziomu Tuby s¹ miêdzy innymi Radio Z³ote Prze-
boje, TokFM, czy RoxyFM, s¹ propozycje dla mi³oœników Jazzu (Radio
Smooth Jazz), czy mi³oœników naszego wielkiego kompozytora (Chopin).

Czytelnicy, którzy nie mog¹ ¿yæ bez tradycyjnego Internetu, mog¹ z ser-
wisem Tuba.Fm zapoznaæ siê na jego stronie internetowej http://fm.tuba.pl/.

Liczê, ¿e kolejnym etapem rozwoju serwisów radiowych bêdzie poja-
wienie siê serwisu otwartego, w którym u¿ytkownik bêdzie móg³ sam defi-
niowaæ swoje stacje radiowe.

Internetowe radio to rozrywka, ale wœród nowoœci jest serwis praktycz-
no – u¿ytkowy. To ICA, czy dostêp do Internetowego Centrum Abonentów.
Aby zacz¹æ z niego korzystaæ nie trzeba wczeœniej zak³adaæ konta w ICA.
Tak przynajmniej twierdzi przedstawiciel Cyfry+ z którym rozmawia³em na
ten temat. Sam nie mog³em tego potwierdziæ, bowiem konto w ICA ju¿
mia³em za³o¿one wczeœniej (nawiasem mówi¹c jest to operacja, która zaj-
muje kilkadziesi¹t sekund i polega na wpisaniu numeru PESEL, numeru
abonenta adresu email i wymyœleniu has³a).

Aby wejœæ na swoje konto za pomoc¹ dekodera, nie trzeba wprowadzaæ
¿adnych danych. Dekoder wykorzystuj¹c dane karty abonamentowej w
czytniku, sam loguje siê do w³aœciwego konta. 

Jedn¹ z bardziej praktycznych funkcji jest reaktywacja karty. Dotych-
czas mo¿na j¹ by³o wykonaæ dzwoni¹c do Telefonicznego Centrum Abo-
nentów, albo z poziomu ICA, ale za pomoc¹ komputera, Od teraz reakty-
wacji mo¿na dokonaæ ³atwo, bezpoœrednio z poziomu dekodera.

Na razie nowa funkcjonalnoœæ otrzymali posiadacze dekoderów PACE
PVR. Wkrótce siê przekonamy, czy obejmie ona tak¿e posiadacze Philip-
sów HD.

Zdzis³aw Marchewka
Ilustracje autora

Menu główne serwisów internetowych Dwa pierwsze widoczne na
ekranie serwisy to internetowe radio.

Ekran serwisu Moje Polskie Radio

Strona główna Tuby.FM

Menu główne Internetowego Centrum Abonentów na ekranie tele-
wizora.
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Prezentacja wykupionej oferty abonamentowej.

Z poziomu dekodera można też sprawdzić swoje płatności...

...oraz posiadany sprzęt.

Naciśnięcie kilku klawiszy pilota i reaktywacja gotowa.

Proces skanowania pe³nego pasma w obydwóch polaryzacjach trwa d³u-
go. Ale mo¿na to robiæ etapami, definiuj¹c zakresy czêstotliwoœci do przeszu-
kania, co znacznie skraca czas. Mo¿na okreœliæ odcinki pasma wed³ug w³a-
snych kryteriów, uwzglêdniæ tylko zakresy czêstotliwoœci i polaryzacji obs³ugi-
wanych przez wybranego i nie traciæ czasu na te, które na danej pozycji nie s¹
u¿ywane. Serwisy wyszukane w poszczególnych odcinkach pasma bêd¹ po ko-
lei dodawane do listy. 

Dziêkujê firmie Recreo http://recreo.info z Katowic, za wypo¿yczenie
odbiorników – kart DVB-S2.

Zdzis³aw Marchewka
Ilustracje autora

Okno konfiguracyjne „Szukania w ciemno” w programie ProgDVB.

W oknie „Skanowania w ciemno” ProgDVB można obserwować po-
stęp, pojawiają się sukcesywnie znalezione serwisy, widać jakość i po-
ziom znalezionych sygnałów.

Po zakończonej operacji serwisy pojawiają się na liście kanałów (po
lewej stronie, podział na transpondery) i od razu można je przeglądać.

TBS 6925
czyli odbiornik dla DX-era cz. III
Ci¹g dalszy ze str. 10


