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Υπάρχουν Ακόμα
Εργατικοί 
Κατασκευαστές

Αναβάθμιση Λογισμικού 

Nanoxx 9500HD

Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού TELE-satellite είχαμε παρουσιάσει τον νέο NanoXX 
9500HD. Είχαμε μείνει τόσο εντυπωσιασμένοι από την λειτουργία του και τα χαρακτηριστικά του 
που πραγματικά δεν βρήκαμε τίποτα αρνητικό να πούμε. Κάποιοι κατασκευαστές ίσως χρησιμο-
ποιούσαν αυτή την αναφορά δοκιμής σαν δικαιολογία για να πάνε διακοπές, αλλά όχι η NanoXX. 
Παρά τους υψηλούς επαίνους που έλαβε ο 9500HD, οι προγραμματιστές συνεχίζουν να εργάζο-
νται κάτω από μεγάλη πίεση για να ενσωματώσουν νέες λειτουργίες στην συσκευή και λίγο πριν 
από την τρέχουσα έκδοση λάβαμε την επιβεβαίωση ότι θα υπάρχει αναβάθμιση του λογισμικού.

Το νέο λογισμικό είναι εύκολο στην εγκατά-
σταση: εάν ο δέκτης είναι συνδεδεμένος με το 
Ίντερνετ νέσω δικτύου, το μόνο που χρειάζε-
ται είναι το πάτημα ενός κουμπιού. Μπορείτε 
επίσης να κατεβάσετε το νέο λογισμικό, να το 
μεταφέρεται με μια εξωτερική μνήμη USB και 
να ξεκινήσετε την αναβάθμιση του δέκτη.

Μετά την φόρτωση της νέας έκδοσης λογισμι-
κού 02.0.200 χωρίς κανένα πρόβλημα, ψάξαμε 
να βρούμε τις αλλαγές. Τώρα πλέον υπάρχει 
δυνατότητα ταυτόχρονης εγγραφής δύο προ-
γραμμάτων ενώ μπορείτε να παρακολουθείτε 
ένα τρίτο πρόγραμμα που είναι αποθηκευμένο 
στο σκληρό δίσκο ή μπορείτε να εγγράφεται 
δύο προγράμματα και να παρακολουθείτε ένα 
τρίτο ζωντανό πρόγραμμα το οποίο μπορείτε 
να είναι χρονικά μετατοπισμένο εφόσον και τα 
τρία προγράμματα βρίσκονται στον ίδιο αναμε-
ταδότη. Όλα αυτά λειτούργησαν σωστά ακόμα 
και με προγράμματα HD. Η ταχύτητα της σύν-
δεσης USB 2.0 ήταν παραπάνω από αρκετή για 
αυτή την λειτουργία.

Ακόμη και οι τηλεθεατές που έχουν πρό-
βλημα ακοής θα λατρέ-
ψουν το γεγονός πως 
ο κατασκευαστής ανα-
βάθμισε την διαδικασία 
εγγραφής έτσι ώστε 
πλέον εγγράφονται 
αυτόματα το teletext, οι 
υπότιτλοι teletext και οι 
υπότιτλοι DVB και μπο-
ρούν να ανακληθούν 
από το σκληρό δίσκο για 
αναπαραγωγή.

Και η λειτουργία αναπαραγωγής έχει μερικές 
αλλαγές· ο NanoXX 9500HD θυμάται το σημείο 

που σταμάτησε η αναπαραγωγή, έτσι όταν 
ξεκινά ξανά, βρίσκεται στο σημείο που την 
είχατε αφήσει. Προστέθηκε επίσης μια επιπλέον 
λειτουργία  που σας επιτρέπει να παρακάμψετε 
τα ενοχλητικά διαφημιστικά διαλείμματα με το 
πάτημα ενός κουμπιού.

Για να βοηθήσει έτσι ώστε να μην χάσετε την 
αρχή ή το τέλος της εγγραφής του αγαπημένου 
σας προγράμματος, η Nanoxx συμπεριέλαβε 
την δυνατότητα προσθήκης επιπλέον χρόνου 
εγγραφής στην αρχή και στο τέλος του προ-
γράμματος έτσι ώστε η εγγραφή σας να επε-
κταθεί αυτόματα.

Και επειδή μιλάμε για αυτό το θέμα, η τελευ-
ταία αναβάθμιση σας επιτρέπει να προγραμ-
ματίσετε άμεσα τον χρονοδιακόπτη εγγραφής 
για εκείνα τα προαιρετικά κανάλια όπως το 
Γερμανικό συνδρομητικό κανάλι Premiere. 
Για να ολοκληρώσουμε, οι χρήστες μπορούν 
πλέον να ρυθμίσουν χειροκίνητα το μήκος της 
μνήμης χρονικής μετατόπισης σε όσο θέλουν. 
Ο κατασκευαστής εργάστηκε πάνω στην μικρή 
λίστα λαθών· πέρα από την διόρθωση του προ-

βλήματος υποστήριξης σκληρών δίσκων με 
χωρητικότητα μεγαλύτερη από 300GB, διορ-
θώθηκε και ένα πρόβλημα με τον χρονοδια-

κόπτη, ένα πρόβλημα 
με τον κατάλογο κανα-
λιών διευθετήθηκε 
και η λειτουργία του 
Alphacrypt CI βελτιώ-
θηκε. Άλλαξαν επίσης 
μερικές καταχωρήσεις 
στα μενού και προστέ-
θηκαν διάφορα κου-
μπιά λειτουργιών.

Συνολικά, αυτή ήταν 
μια αρκετά εντυπωσι-
ακή αναβάθμιση και, 
πάνω από όλα, απο-
δείχτηκε ότι υπάρχουν 
κατασκευαστές που 
μετά από την αγορά 
των προϊόντων τους 

Δύο Ταυτόχρονες Εγγραφές (ακόμα και HD) 

Τερματισμός μιας Εγγραφής 

Ρύθμιση ενός Σελιδοδείκτη 

Επιλογές Αναπαραγωγής 
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δεν σας αφήνουν μόνους σας. Αντιθέτως προ-
σπαθούν με τον τρόπο τους να συνεχίζουν να 
βελτιώνουν το προϊόν που μόλις αγοράσατε. 
Μας εξέπληξε θετικά το γεγονός της διευθέ-
τησης του προβλήματος διαμόρφωσης του 
δίσκου σε Windows FAT32 που παρουσιάστηκε 
στην πρώτη έκδοση. Η NanoXX εν τω μεταξύ 
τοποθέτησε ένα μικρό on-line εργαλείο που 
σας επιτρέπει να αγοράσετε σκληρούς δίσκους 
με το μέγεθος που επιθυμείτε και να τους ρυθ-
μίσετε σε FAT32 παρά τους περιορισμούς που 
θέτουν τα MS Windows.

Και αν, μετά από όλα αυτά, σκέφτεστε ότι 
ο κατασκευαστής θα σταματήσει εδώ, προ-
φανώς κάνετε λάθος. Ο κατασκευαστής μας 
αποκάλυψε ότι θα υπάρξει μελλοντικά μια 
αναβάθμιση του NanoXX 9500 HD που θα 
τον μετατρέψει σε μια πλήρως λειτουργική 
συσκευή IP PVR. Περιμένουμε να δούμε τι μας 
επιφυλάσσει το μέλλον.


