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Jak działa
CYFRA+
Multiroom

Możliwość odbioru programów kodowanych
ograniczona jest zazwyczaj do jednego dekode-
ra, w którym zainstalowana jest karta, najczę-
ściej nazywana kartą abonamentową, lub kodo-
wą (mam na myśli urządzenia konsumenckie, ar-
tykuł nie dotyczy profesjonalnego kodowania
stosowanego w systemach przesyłowych). Kar-
ta ta informuje odbiornik o uprawnieniach jakie
posiada jej użytkownik. Uprawnienia wysyłane
są przez nadawcę, który określa co i kiedy abo-
nent może oglądać. Karty mogą stanowić ele-
ment niezależny, działający w każdym dekode-
rze swojego systemu kodowania, ale w niektó-
rych przypadkach są one „parowane” z konkret-
nym urządzeniem (dekoderem, lub modułem CI)
i wówczas ich użycie na innym sprzęcie jest w
zasadzie niemożliwe. Ograniczenie odbioru do
jednego dekodera niesie ze sobą oczywisty dys-
komfort, uniemożliwia bowiem domownikom
odbiór różnych programów kodowanych w tym
samym czasie, nawet jeśli w mieszkaniu zainsta-
lowanych jest kilka odbiorników satelitarnych.

Rozwi¹zanie zastosowane oficjalnie i z powodzeniem przez platformy
w swoich dekoderach typu PVR, daje mo¿liwoœæ ogl¹dania jednego i nagry-
wania innego programu w tym samym czasie. Nie trzeba przy tym instalo-
waæ ¿adnych dodatkowych urz¹dzeñ, poza odpowiedni¹ instalacj¹ anteno-
w¹. W takim wypadku ograniczenia zwi¹zane z ewentualnym parowaniem
karty z dekoderem nie maj¹ znaczenia. Jest to ju¿ jakiœ krok w kierunku
rozszerzenia mo¿liwoœci odbioru, ale nie rozwi¹zuje kwestii zasadniczej,
czyli niezale¿nego odbioru programów na dwóch (lub wiêcej) telewizorach.

Poniewa¿ rynek nie znosi pró¿ni, najpierw za spraw¹ amatorskich, a
póŸniej wytwarzanych niemal na skalê przemys³ow¹ konstrukcji, uda³o siê
ten problem w pewnym stopniu rozwi¹zaæ. Choæ splittery, bo tak nazywaj¹
siê te urz¹dzenia, nie umo¿liwiaj¹ podzia³u uprawnieñ dla wszystkich plat-
form (tutaj parowanie kart ma na razie znaczenie kluczowe), dziêki wspar-
ciu dla Cyfry+ uzyska³y du¿¹ popularnoœæ. Przewodowe s¹ mniej wygodne
w instalacji (kable) i przy nieostro¿nej eksploatacji mog¹ przyczyniæ siê do
uszkodzenia dekodera, s¹ za to bardzo tanie, bezprzewodowe pozbawione
s¹ takich wad, ³atwo siê je instaluje, ale s¹ z kolei znacznie dro¿sze.

Stosowanie splitterów wzbudza kontrowersje. I to nie tylko dlatego,
¿e mo¿na je wykorzystaæ do rozszerzenia uprawnieñ do odbioru poza go-
spodarstwo domowe. Spotka³em siê bowiem z oficjalnym stwierdzeniem,
¿e nawet podzia³ w ramach jednego gospodarstwa wykracza poza zgodê
udzielon¹ w abonamencie. Nie wydaje mi siê jednak, aby platformy cy-
frowe mia³y mo¿liwoœæ zablokowania produkcji i sprzeda¿y splitterów,
choæ pojawia³y siê sygna³y, ¿e uczyni¹ to na drodze technicznej, poprzez
modyfikacjê systemu kodowania, która uniemo¿liwi korzystanie z tych
urz¹dzeñ. Na razie jednak, poza chwilowymi i doœæ szybko rozwi¹zywa-
nymi problemami, wiêkszych k³opotów nie by³o. Nie wiadomo zreszt¹,
czy na pewno le¿a³oby to w interesie nadawców, poniewa¿ niewykluczo-

ne, ¿e splittery przyczyniaj¹ siê w pewnym stopniu do wzrostu popular-
noœci szczególnie dro¿szych pakietów.

Bior¹c to pod uwagê, mo¿na by³o oczekiwaæ, ¿e prêdzej czy póŸniej
Cyfra+ (bo g³ównie tej platformy dotyczy ta kwestia) sama zajmie siê
dystrybucj¹ podobnych urz¹dzeñ i spróbuje przej¹æ przynajmniej czêœæ
tego rynku, udostêpniaj¹c urz¹dzenia, które bêd¹ ponadto dawa³y gwa-
rancjê, ¿e ¿adne zawirowania po stronie nadawczej nie bêd¹ skutkowaæ
utrudnieniami odbioru. I rzeczywiœcie, od kilku tygodni, w oficjalnej dys-
trybucji znajduje siê zestaw CYFRA+ MULTIROOM, bêd¹cy oficjaln¹
odpowiedzi¹ platformy na zapotrzebowanie rynku.

Zestaw tworz¹ dwa modu³y, przypominaj¹ce karty splitterów bez-
przewodowych. Ka¿dy z nich zapakowany jest w ma³e, tekturowe pude³-
ko o kolorze odpowiadaj¹cym rodzajowi modu³u. Naklejkami w takich
samych kolorach oznaczone s¹ te¿ modu³y. 

W pude³ku z modu³em g³ównym znajduje siê jednokartkowa instrukcja
instalacji i obs³ugi, jest ona te¿ zamieszczona na stronie internetowej Cy-
fry+ pod adresem http://www.cyfraplus.pl/_abo_multiroom-szczegoly.html

P³ytka drukowana modu³u jest obustronnie lakierowana na czarno.
Brzegi s¹ starannie wykoñczone, zaokr¹glenia delikatne, idealnie naœla-
duj¹ kszta³t oryginalnej karty. Obudowa elektroniki sprawia solidne wra-
¿enie, choæ nie próbowa³em jej wytrzyma³oœci mechanicznej, która w co-
dziennej praktyce mo¿e okazaæ siê istotna. Modu³ jest bowiem doœæ ciê¿-

Po kolorze pudełka można poznać, który moduł jest w środku.

Moduły zostały oznaczone kolorami: czerwony to moduł główny,
granatowy to moduł dodatkowy.
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ki, wa¿y oko³o 100 gramów i przy upadku z ponad metrowej wysokoœci
mo¿e siê rozbiæ. Po jednej stronie plastikowej obudowy znajduje siê dio-
da sygnalizacyjna i przycisk, po przeciwnej jest kolorowa naklejka infor-
muj¹ca o rodzaju modu³u, oraz jego numer.

Kontakty karty kodowej umieszczono po obydwóch stronach, dziêki
czemu modu³ mo¿e byæ w³o¿ony do czytnika w dowolny sposób. Nie cho-
dzi tylko o to, aby nie zastanawiaæ siê, jak w konkretnym odbiorniku za-
instalowane s¹ styki czytnika, równie wa¿ne jest bowiem to, ¿e na obudo-
wie ka¿dego modu³u umieszczono diodê, która œwieci lub miga, a to mo-
¿e przeszkadzaæ. Dziêki podwójnym stykom modu³ mo¿na odwróciæ dio-
d¹ do do³u, przez co nie bêdzie tak widoczna.

Choæ CYFRA+ MULTIROOM przypomina splitter bezprzewodowy,
dzia³a na zupe³nie innej zasadzie. Modu³ g³ówny zastêpuje kartê abona-
mentow¹, która w tym wypadku jest zbêdna. To modu³ uzyskuje upraw-
nienia bezpoœrednio z satelity. Po zakupie, w celu pierwszej aktywacji wy-
starczy w³o¿yæ go do czytnika i ustawiæ odbiór na TVP 1, lub Canal+. Po-
dobnie jak to ma miejsce w przypadku karty, obraz powinien pojawiæ siê
do godziny. W kolejnych miesi¹cach modu³ przyjmuje uprawnienia tak
samo jak karta, a wiêc w zasadne staje siê bezobs³ugowy. Stan uprawnieñ
mo¿na sprawdziæ w menu odbiornika, lub modu³u Common Interface,
identycznie jak w przypadku zwyk³ej karty abonamentowej.

Modu³ dodatkowy funkcjonuje bez wzglêdu na odleg³oœæ od modu³u
g³ównego i nie musi siê z nim komunikowaæ w czasie pracy (oczywiœcie mu-
si byæ aktywny). Jednak aby nie móg³ pos³u¿yæ jako alternatywna karta dla
drugiego gospodarstwa (a w ka¿dym razie aby by³o to wystarczaj¹co niewy-

godne), jego czas pracy zosta³ ograniczony do szeœciu godzin. Po ich up³y-
wie musi byæ ponownie aktywowany. W tym celu nale¿y zbli¿yæ go do mo-
du³u g³ównego na odleg³oœæ oko³o dziesiêciu centymetrów i nacisn¹æ przy-
cisk, diody na obydwóch modu³ach zaczn¹ mrugaæ, a proces aktywacji po-
trwa oko³o trzech sekund. Pomyœlne zakoñczenie operacji sygnalizowane
jest trwaj¹cym oko³o sekundy, zielonym b³yskiem obydwóch diod. Istotne
jest to, ¿e aktywacja musi nastêpowaæ co szeœæ godzin pracy, a nie co szeœæ
godzin w ogóle. Zatem jeœli modu³ nie bêdzie pracowa³, jego czas nie bê-
dzie odliczany. Teoretycznie wiêc, jeœli zostanie wy³¹czony odbiornik w któ-
rym modu³ dodatkowy jest w³o¿ony, odliczanie czasu powinno siê zatrzy-
maæ. Lecz zale¿y to od konkretnego modelu. Wiele dekoderów skonstru-
owano bowiem tak, ¿e nawet w trybie standby czytnik karty (w niektórych
odbiornikach modu³ CI) ci¹gle pracuje i w takim wypadku, czas pracy mo-
du³u Multiroom bêdzie odliczany bez przerwy. Rad¹ na to jest od³¹czenie
zasilania, lub wyjêcie modu³u z czytnika (wystarczy go trochê wysun¹æ).

W czasie normalnej pracy dioda modu³u g³ównego miga na czerwo-
no, natomiast dioda modu³u dodatkowego œwieci na zielono (ci¹gle). Je-
œli pozosta³y czas aktywnoœci zejdzie poni¿ej godziny, dioda w module
dodatkowym zaczyna migaæ (nadal na zielono), a po wyczerpaniu siê cza-
su aktywnoœci, zaœwieci na czerwono. To sygna³ aby dokonaæ ponownej
aktywacji. W trakcie jej trwania modu³ g³ówny musi pracowaæ. Modu³
dodatkowy mo¿na „do³adowaæ”, nawet kiedy okres aktywnoœci jeszcze
nie dobieg³ koñca. Po prostu nie trzeba czekaæ a¿ siê ca³kowicie „roz³a-
duje”, lecz w ka¿dej chwili mo¿na przed³u¿yæ czas pracy o kolejne 6 go-
dzin, które liczone s¹ zawsze od momentu aktywacji. To wa¿ne, bo wy-
obra¿am sobie reakcjê widza, który w najciekawszym momencie filmu,
czy pasjonuj¹cego meczu, musia³by biegaæ do drugiego pokoju aby akty-
wowaæ kartê. Mo¿liwoœæ „do³adowania” zapobiega takim sytuacjom, a
tak¿e umo¿liwia zaprogramowanie nagrañ na pe³ny czas aktywnoœci.
Stan modu³u dodatkowego mo¿na sprawdziæ kieruj¹c siê wskazaniami
diody po naciœniêciu przycisku, nawet wówczas gdy modu³ nie jest
umieszczony w czytniku dekodera. Lecz jeœli modu³ dodatkowy nie bê-
dzie u¿ywany przez kilka dni, wbudowany akumulator mo¿e siê roz³ado-
waæ i nie bêdzie mo¿liwe nie tylko sprawdzenie stanu modu³u, ale te¿ do-
konanie ponownej aktywacji. To w³aœnie dziêki akumulatorowi mo¿na jej
dokonywaæ poprzez zbli¿enie do modu³u g³ównego, be¿ potrzeby pod³¹-
czania. W³o¿enie modu³u dodatkowego na kilkanaœcie minut do czytni-
ka w³¹czonego dekodera pod³aduje akumulator i za³atwi problem.

W czasie testów obydwa obydwa modu³y spisywa³y siê bez proble-
mów. Aktywacji dokona³em w module PowerCam, bezb³êdnie pracowa-
³y te¿ w module Aston 2 i wbudowanym czytniku Dreamboxa oraz, co
oczywiste, w odbiornikach Cyfry+. Nie by³o te¿ k³opotów z wiêkszoœci¹
starszych, ale popularnych ze wzglêdu na cenê modu³ów takich jak wcze-
œniejsze wersje Astonów, czy ZetaCam Blue (oczywiœcie w wypadku tych
modu³ów mówimy tylko o kana³ach SD).

Ze wzglêdu na czasowe ograniczenie pracy modu³u dodatkowego,
nadawca zaleca umieszczenie modu³u g³ównego w czêœciej u¿ywanym de-
koderze, tak aby to ograniczenie by³o mniej uci¹¿liwe. Choæ rozumiem
motywy jakie kierowa³y jego wprowadzeniem, to s¹dzê, ¿e bez wiêkszego
ryzyka mo¿na by³oby wyd³u¿yæ czas pracy. Poza tym, warto pomyœleæ o
innym sposobie aktywacji, tak aby unikn¹æ wyjmowania ca³ego modu³u.
Obawiam siê bowiem o stan styków w czytniku dekodera, po kilkuset-
krotnym wyjêciu i w³o¿eniu modu³u dodatkowego.

Aby korzystaæ z Cyfra+ Multiroom nale¿y mieæ odpowiedni¹ insta-
lacjê, sk³adaj¹c¹ siê z dwóch kompletnych zestawów odbiorczych, od an-
teny poczynaj¹c, na dekoderze z mo¿liwoœci¹ dekodowania programów
kodowanych w systemie Mediaguard koñcz¹c. Oczywiœcie jeœli chodzi o
antenê, to mo¿liwe s¹ wszelkie rozwi¹zania dostarczaj¹ce dwóch nieza-
le¿nych sygna³ów, od oddzielnych anten, poprzez podwójne konwertery
typu twin, a¿ po instalacje oparte na multiswitchach.

Opracowanie Z. Marchewka. Ilustracje autora

Włożony do czytnika dekodera moduł wystaje na zewnątrz. W zależ-
ności od konstrukcji odbiornika, może okazać się potrzebne zdjęcie klap-
ki zakrywającej szczelinę czytnika.

Rozwiązaniem problemu wystającego modułu może być swego ro-
dzaju „przedłużacz”, umożliwiający wyciągnięcie modułu na zewnątrz i
zamknięcie klapki osłaniającej szczelinę czytnika w większości dekode-
rów. Ale uwaga! Korzystanie z takiego przedłużacza wymaga bardzo
ostrożnego postępowania. W żadnym wypadku nie wolno wkładać, lub
wyjmować modułu (to samo odnosi się do karty abonamentowej, lub
karty innego splittera) z zewnętrznego czytnika, jeśli karta przedłużacza
jest umieszczona w dekoderze. To ważne, bo nieprzestrzeganie tych za-
sad może uszkodzić dekoder lub moduł. Koszt zakupu takiego przedłuża-
cza nie powinien przekroczyć około 20-40 zł.
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