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Rynek odbiorników cyfrowej telewizji satelitarnej mo¿na podzieliæ na
dwie g³ówne grupy: pierwsz¹ stanowi¹ dekodery konstruowane na potrze-
by platform cyfrowych, drug¹ odbiorniki niezale¿ne, które te¿ mo¿na wyko-
rzystaæ do odbioru platform, ale tylko tych, które udostêpniaj¹ karty abona-
mentowe lub komplety sk³adaj¹ce siê z karty i modu³u dostêpu warunkowe-
go CI. Odbiorniki z pierwszej grupy to czêsto urz¹dzenia bardzo zaawanso-
wane technicznie (coraz czêœciej s¹ to odbiorniki dwug³owicowe HDTV,
z twardym dyskiem), jednak z licznymi ograniczeniami od strony softwa-
re’owej, czêsto z opcjami bez sensu, uniemo¿liwiaj¹ce wiêkszoœæ swobod-
nych dzia³añ ze strony u¿ytkownika, takich jak swobodne programowanie
transponderów, pe³na edycja listy, o mo¿liwoœci archiwizacji nagrañ czy od-
bioru innych platform kodowanych nie wspominaj¹c. Zaawansowanie tech-
niczne umo¿liwia z kolei korzystanie z takich mo¿liwoœci jak nagrywanie i
ogl¹danie ró¿nych programów w tym samym czasie czy us³ugi typu wypo¿y-
czalnia filmów (filmy wczeœniej nagrywane na dysk dekodera u¿ytkownika).
Poniewa¿ sprzêt taki jest dotowany przez platformy, ceny s¹ z regu³y mo¿-
liwe do zaakceptowania przez wiêkszoœæ abonentów. 

Odbiorniki niezale¿ne pozbawione s¹ z regu³y wymienionych wczeœniej
ograniczeñ. Mo¿na swobodnie programowaæ, edytowaæ listy kana³ów, od-
bieraæ kilka platform, nagrywaæ lub archiwizowaæ nagrania. Niestety, s¹
znacznie dro¿sze, wiêc ¿eby mieæ szansê wejœcia na rynek, firmy staraj¹ siê
uzyskaæ ni¿sz¹ cenê kosztem obni¿onej funkcjonalnoœci. Ka¿dy element ma
tutaj znaczenie, st¹d te¿ najbardziej popularne odbiorniki maj¹ tylko jedn¹
g³owicê, jeden czytnik kart abonamentowych, czasem jeszcze gniazdo dla
modu³u CI. Funkcjê nagrywania implementuje siê jako USB PVR Ready,
co oznacza, ¿e nagrywaæ mo¿na, jeœli do portu USB pod³¹czy siê noœnik ze-
wnêtrzny. Jako szczególn¹ grupê mo¿na okreœliæ odbiorniki pracuj¹ce w
oparciu o system operacyjny Linux. Kiedyœ by³y to odbiorniki ze stajni
Dream Multimedia, dzisiaj asortyment takiego sprzêtu szybko siê rozszerza
i coraz wiêcej producentów tworzy w³asne opracowania (czasem bardzo po-
dobne do rozwi¹zañ konkurencji, ale to zupe³nie inny temat).

Cech¹ wspóln¹ odbiorników z systemem Linux jest otwartoœæ progra-
mowa umo¿liwiaj¹ca modyfikacjê istniej¹cych, a nawet implementacjê no-
wych funkcjonalnoœci. Ale nie tylko. Spotykane rozwi¹zania umo¿liwiaj¹
te¿ rozbudowê sprzêtow¹, a Linux implementacjê odpowiednich sterowni-
ków. Dziêki temu mo¿na wzbogaciæ odbiornik o dodatkowe funkcje do-
tychczas niedostêpne albo dostêpne tylko w dro¿szych modelach. 

Przyk³adem takiej rozbudowy bêdzie wyposa¿enie odbiornika w dodat-
kowy czytnik (a nawet kilka) kart abonamentowych (aby rozwiaæ wszelkie
w¹tpliwoœci, zaznaczam, ¿e chodzi wy³¹cznie o legalny odbiór za pomoc¹
op³aconych kart abonamentowych). Nadaj¹ siê do tego przede wszystkim
odbiorniki pracuj¹ce pod kontrol¹ systemu Enigma, bo takie implementa-
cje s¹ gotowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby mo¿liwoœæ dobudowania
dodatkowego czytnika sta³a siê udzia³em posiadaczy tak¿e innego sprzêtu,
o ile ktoœ napisa³by stosowne sterowniki. Choæ jest jeden warunek: odbior-
nik, który ma byæ rozbudowany, musi byæ wyposa¿ony przynajmniej w jeden
port USB, a jeœli czytników mia³oby byæ wiêcej, odbiornik musi te¿ potrafiæ
obs³u¿yæ huba USB. O dodatkowy czytnik mo¿na te¿ rozbudowaæ wiêk-
szoœæ kart komputerowych DVB-S (lub DVB-S2).

Z mo¿liwoœci do³¹czenia dodatkowego czytnika chêtnie skorzystaj¹ za-
pewne u¿ytkownicy odbiorników z jednym takim elementem (na przyk³ad
DM800 HD), ale taka opcja mo¿e siê przydaæ tak¿e posiadaczom rozbudo-
wanego DM8000 HD. S¹ w nim tylko dwa czytniki, a zapotrzebowanie sta-
je siê coraz wiêksze. Ju¿ dzisiaj mo¿na u nas mieæ przecie¿ legalnie kilka
kart (Cyfra+, TnK, MTV Unlimited, ró¿ne pakiety erotyczne), a nie ma siê
te¿ co oszukiwaæ, czy siê to komuœ podoba, czy nie, w zjednoczonej Euro-
pie ludzie wymieniaj¹ siê kartami ró¿nych platform, ze znajomymi i rodzi-
n¹ za granic¹. I jest to ju¿ zjawisko powszechne i nie do opanowania. Wy-
daje siê, ¿e trzeba raczej zmieniæ g³upie prawo stosuj¹ce w tym zakresie ró¿-

ne ograniczenia, ni¿ z tym walczyæ. Jak wspólna Europa, to wspólna nie tyl-
ko z nazwy. W ka¿dym razie zapotrzebowanie jest coraz wiêksze i wcale nie
obni¿a go dostêpnoœæ gniazd dla modu³ów CI. Tam, gdzie ich zastosowanie
jest nieuniknione (np. karta sparowana z modu³em), sprawa wydaje siê
oczywista (nie dyskutujemy tu o rozwi¹zaniach nieautoryzowanych). Ale
tam, gdzie to jest mo¿liwe, chêtniej siêga siê po mo¿liwoœæ skorzystania z
czytnika. Zapewnia on nie tylko wiêksz¹ stabilnoœæ, ale czêsto tak¿e niedo-
stêpn¹ dla wiêkszoœci modu³ów konsumenckich wielostrumieniowoœæ. 

Instalacja dodatkowego czytnika kart kodowych w odbiornikach
Dreambox by³a mo¿liwa ju¿ wczeœniej, a do tego celu móg³ pos³u¿yæ pro-
gramator Phoenix. Jednak nie ka¿dy Phoenix chcia³ pracowaæ, konfiguracja
nie by³a prosta, a jeszcze do niedawna wiêkszoœæ takich urz¹dzeñ wymaga-
³a dodatkowego zasilania.

Swoj¹ propozycjê rozwi¹zania tego problemu przedstawi³a firma Argo-
lis, która skonstruowa³a kompletny czytnik zewnêtrzny, o nazwie SMARGO
READER PLUS.  

Jest to niewielkie urz¹dzenie ze szczelin¹ na kartê abonamentow¹ z bo-
ku i interfejsem USB. Niewielkie wymiary i niska waga, a tak¿e minimalny
pobór pr¹du umo¿liwiaj¹ pod³¹czenie czytnika bezpoœrednio do portu w
USB w odbiorniku, choæ lepiej uczyniæ to przez krótki przed³u¿acz (chodzi
o wygodê i bezpieczeñstwo takiej instalacji, w³o¿ony do gniazd USB w od-
biorniku czytnik mo¿na przez nieuwagê wy³amaæ). Jeœli czytników ma byæ
wiêcej, a wolnych portów ju¿ nie ma, nale¿y zastosowaæ huba USB. Ale na
ten temat trochê póŸniej.

Czytnik zosta³ wyposa¿ony w prosty panel konfiguracyjny, który umo¿-
liwia ustawienie parametrów komunikacji i obs³ugê kart ró¿nych nadaw-
ców. System odbiornika wymaga zainstalowania sterowników do obs³ugi
portu USB i chipsetu FTDI (o ile takie nie s¹ ju¿ zainstalowane), oraz
wprowadzenia odpowiednich ustawieñ w plikach konfiguracyjnych obs³u-
guj¹cego czytnik (lub czytniki) oprogramowania.

Jeœli czytnik bêdzie jeden, mo¿na punkt zwi¹zany z wyborem huba po-
min¹æ. Poniewa¿ jednak wiele osób korzysta z portu USB do realizacji in-
nych zadañ (na przyk³ad multiboot USB, nagrywanie, odtwarzanie multi-
mediów), huba mimo wszystko warto zainstalowaæ. I tu pojawi³y siê pierw-
sze problemy. Tak banalny wydawa³o siê na pocz¹tku zakup okaza³ siê jed-
nak nie lada wyzwaniem.

Pierwsza sprawa to zasilanie. Z przeprowadzonych doœwiadczeñ wyni-
ka, ¿e przy zastosowaniu wiêkszoœci hubów pasywnych, wiêcej ni¿ jeden
czytnik Smargo nie dzia³a prawid³owo. Nawet jeœli zosta³ rozpoznany przez
system odbiornika, programy nie by³y dekodowane. Zdarzy³y siê co prawda
dwa wyj¹tki, ale mimo to nie polecam takiego rozwi¹zania. Zastosowanie
huba aktywnego rozwi¹zuje problem, a poza tym pozwoli unikn¹æ przeci¹-
¿enia portu w Dremaboxie.

Kolejn¹ spraw¹ jest konstrukcja mechaniczna. Czytnik powinien trzymaæ
siê w gnieŸdzie mocno i pewnie. Niestety, niektóre huby maj¹ gniazda
niespe³niaj¹ce tego warunku. Wtyk kabla jeszcze jakoœ siê w nich trzyma, ale

Smargo – zewnętrzny
czytnik kart kodowych

Czytnik Smargo



TECHNIKA

06.10 • TV-Sat Magazyn 9

spory czytnik z kart¹ kiwa siê na wszystkie strony. A przez to po³¹czenie elek-
trycznie mo¿e z czasem okazaæ siê zawodne. Mo¿na wykorzystaæ krótki
przed³u¿acz, ale pojawi siê wtedy pl¹tanina kabli, a wiêcej wtyków, to wiêcej
mo¿liwoœci awarii, wiêc raczej nale¿a³oby tego unikaæ. Wiêkszoœæ hubów ma
gniazda po³o¿one poziomo obok siebie. Zwa¿ywszy na niewielkie ich rozmia-
ry (hubów), taka konstrukcja uniemo¿liwia w³o¿enie wiêcej ni¿ jednego, cza-
sem dwóch czytników. Ka¿dy z nich zas³oni skutecznie jedno, a w niektórych
konstrukcjach nawet dwa s¹siednie gniazda. Taki sposób monta¿u wynika za-
pewne z wygody producentów, ale z wygod¹ u¿ytkowników nie ma wiele
wspólnego. Jeœli chodzi o huby z gniazdami u³o¿onymi pionowo, to jest ich
znacznie mniej, a gniazda s¹ czêsto tak blisko siebie, ¿e nie ma szans na wy-
korzystanie wszystkich portów (w s¹siednim gnieŸdzie obok czytnika nie mie-
œci siê nawet przeciêtny pendrive). To irytuj¹ce, bo czytniki wcale nie s¹ gru-
be, ale brak wyobraŸni konstruktorów nie jest tak rzadko spotykany (czytaj¹c
recenzje laptopów, wielokrotnie spotyka³em siê z narzekaniami ich autorów
na tak bezsensownie umieszczone porty, ¿e nie da siê ich w pe³ni wykorzy-
staæ). Wa¿na jest te¿ jest stabilnoœæ huba z w³o¿onymi do gniazd czytnikami.
Dobrze by³oby, aby hub mia³ podstawkê, która utrzyma go w sta³ej pozycji i
uchroni przed przewracaniem siê. 

Spoœród rozwi¹zañ, jakie uda³o mi siê znaleŸæ, preferujê huba z p³asko
umieszczonymi portami, tak aby czytniki „sta³y” w nich pionowo, tak jak w
hubie nr 3. Rozwi¹zanie z hubem nr 2 jest bardzo eleganckie, ale czytniki
pod w³asnym (i karty) ciê¿arem mog¹ z czasem lekko opadaæ i obawiam siê,
czy wówczas gniazda nie poluzuj¹ siê nadmiernie. I wreszcie ostatnia, ale
chyba najwa¿niejsza sprawa. Na nic ³adna prezentacja i wygodna instalacja,
jeœli hub stwarza niebezpieczeñstwo uszkodzenia pod³¹czonego urz¹dzenia.
A tak, niestety, czasem siê dzieje z urz¹dzeniami no name. Oczywiœcie nie
zawsze, ale tutaj wybór i decyzja s¹ najtrudniejsze. Wa¿ne s¹ takie cechy, jak
zabezpieczenie przeciwprzepiêciowe magistrali, zabezpieczenie ka¿dego
portu, a tak¿e odpowiedniej jakoœci zasilacz.

Instalacjê nale¿y rozpocz¹æ od konfiguracji samego czytnika. To opera-
cja, któr¹ robi siê w³aœciwie tylko raz, o ile bêdzie on pracowa³ w tym samym
odbiorniku i z t¹ sam¹ kart¹. Ewentualne zmiany mog¹ spowodowaæ ko-
niecznoœæ przeprowadzenia korekty ustawieñ. Aby tego dokonaæ, trzeba
pod³¹czyæ czytnik do portu USB w komputerze. Pojawi siê proœba o sterow-
niki dla systemu Windows (o ile korzystamy z komputera pod kontrol¹ te-
go systemu operacyjnego). Mo¿na je znaleŸæ w Internecie. Po zainstalowa-
niu sterowników czytnik bêdzie widoczny dla aplikacji bêd¹cej graficznym
interfejsem konfiguracyjnym i mo¿na przyst¹piæ do dzia³ania. Ale uwaga: w
czasie konfiguracji w czytniku nie mo¿e byæ karty! Chocia¿ wydaje siê, ¿e
ustawienie trybu Dreambox jest odpowiednie dla tego odbiornika, nieko-
niecznie tak jest. W niektórych wersjach systemu Enigma, mo¿e byæ ko-
nieczna zmiana ustawienia Kernel na Normal. 

Jedn¹ z wa¿niejszych opcji jest mo¿liwoœæ powrotu do ustawieñ do-
myœlnych (Use default settings w menu Misc). Jeœli u¿ytkownik nie jest pew-
ny, w jaki sposób zmiana ustawieñ mo¿e wp³yn¹æ na pracê karty, nie radzê
zmieniaæ niczego samodzielnie. Lepiej pozostawiæ Autoswitch, czytnik sam
ustali odpowiednie parametry transmisji i w znakomitej wiêkszoœci przy-
padków bêdzie to wystarczaj¹ce dla jego prawid³owej pracy. Zmiana na Fi-

Hub nr 1, aktywny, dobrej jakości, ale jego konstrukcja uniemożliwia
bezpośrednie podłączenie więcej niż dwóch czytników. W takim przy-
padku i tak jedna karta zachodzi za drugą.

Hub nr 2. Gniazda tego huba pewnie trzymają wtyki czytników.
Podstawka gwarantuje odpowiednią stabilność, a zasilacz zapewnia
wystarczającą wydajność. Niestety, porty są tak blisko siebie, że nie da
się wykorzystać wszystkich.

Hub nr 3. Czytniki „na stojąco” są bardziej stabilne, jest wystarcza-
jąco dużo miejsca między portami, niestety, w ulotce tego huba nie ma
informacji na temat ochrony przeciwprzepięciowej portów.

Panel konfiguracyjny umożliwia ustawienie trybu pracy dla różnych
odbiorników (Normal albo Dreambox).

Ci¹g dalszy na str. 10
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xed, spowoduje pojawienie siê dodatkowego okna z wyborem czêstotliwo-
œci i tutaj nieuwa¿na zmiana ustawieñ mo¿e byæ niebezpieczna dla obs³u-
giwanej karty. Akceptacja klawiszem Apply, powoduje przes³anie ustawieñ
do czytnika.  

Czytnik ustawiony, pora na instalacjê w odbiorniku. Na pocz¹tku nale-
¿y przeprowadziæ instalacjê sterowników USB i FTDI. U¿ytkownicy kom-
pilacji Gemini maj¹ problem z g³owy, sterowniki s¹ ju¿ zainstalowane, trze-
ba tylko uaktywniæ sterownik FTDI. Mo¿na tego dokonaæ z poziomu Blue
Panel / Ustawienia / Kernel Modules. 

Jeœli kompilacja Enigmy nie zawiera tych sterowników, mo¿na je
œci¹gn¹æ z Internetu i doinstalowaæ. S¹ to z regu³y gotowe pliki, do prze-
kopiowania do katalogu tmp i prostej instalacji z poziomu interfejsu u¿yt-
kownika.

Ostatnim etapem jest zamieszczenie wpisów w pliku konfiguracyjnym
oprogramowania czytnika. W kompilacjach opartych na kernelu 1.5 sk³ad-
nia wygl¹da tak: SERIAL READER: /dev/usb/tts/0 smartreader+. Przy
jednym czytniku, jeœli czytników ma byæ wiêcej, wystarczy dopisaæ kolejne
linijki, uwzglêdniaj¹c kolejne porty: przy drugim czytniku bêdzie to zapis
SERIAL READER: /dev/usb/tts/1 smartreader+, przy trzecim SERIAL
READER: /dev/usb/tts/2 smartreader+ itd. W wersji kernela 1.6 sukce-
sem zakoñczy³a siê zmiana wpisów na sk³adniê SERIAL READER:

/dev/ttyUSB0. Tak¿e w tym wypadku kolejne czytniki oznaczaj¹ koniecz-
noœæ dopisania kolejnych linijek z uwzglêdnieniem zmiany cyfry na koñcu.

Tak skonfigurowany czytnik powinien dzia³aæ od razu. Testuj¹c nawet
trzy czytniki jednoczeœnie, mo¿na potwierdziæ, ¿e dzia³a³y bez najmniej-
szych problemów, stabilnie i, co najwa¿niejsze, równie szybko jak czytnik
wbudowany. Czytniki Smargo mo¿na zastosowaæ tak¿e w starszych odbior-
nikach z Enigm¹ 1. Choæ w tym wypadku instalacja by³a nieco bardziej k³o-
potliwa (chodzi o zainstalowanie i konfiguracjê sterowników), to da siê to
zrobiæ i posiadacze jednoczytnikowych maluchów nie musz¹ byæ skazani na
wachlowanie kartami, jeœli maj¹ ich wiêcej.

Kilkutygodniowe testy z kartami Cyfry+, TnK i MTV dowiod³y, ¿e jest
to idealne rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce sprzêtowe rozszerzenie odbiorników
pracuj¹cych na Linuxie i wyposa¿onych w port USB o dodatkowy czytnik
(czytniki) kart abonamentowych. 

Niestety, tak ³atwo nie posz³o z rozbudow¹ karty komputerowej
DVB-S. Moim zdaniem nie jest to jednak wina samego czytnika, a odpo-
wiedzialnego za jego obs³ugê oprogramowania. O ile obs³uga karty Cy-
fry+ odbywa³a siê p³ynnie, o tyle karta TnK sprawi³a znacznie wiêcej pro-
blemów. Zapewne precyzyjne dobranie parametrów za³atwi³oby sprawê.

Mimo i¿ nie znalaz³em polskiego dystrybutora tych urz¹dzeñ, warto na-
szym Czytelnikom przedstawiæ ten interesuj¹cy i przydatny gad¿et. Tym
bardziej ¿e nie ma ¿adnego problemu z ich zakupem w innych krajach Unii
Europejskiej, na przyk³ad w Niemczech. Koszt w tamtejszych sklepach in-
ternetowych waha siê od 29 do 35 euro za sztukê. Trzeba do tego doliczyæ
koszty wysy³ki, przy zakupie kilku bêdzie taniej. W przypadku takiego zaku-
pu uzyskuje siê dodatkowo dwuletni¹ gwarancjê.

Opracowa³ Zdzis³aw Marchewka
Ilustracje autora

Zestawienie aktualnie dołączonych urządzeń. Pierwsze od góry to
testowany czytnik Smargo Cardreader Plus fimy Argolis. Brak podobnej
identyfikacji drugiego czytnika wskazuje, że być może nie jest to orygi-
nalny produkt tej firmy. 

Komunikat o wykryciu nowego urządzenia USB potwierdza prawi-
dłową instalację sterowników. 

Wśród załadowanych modułów widać sterownik chipsetu FTDI, na
którym zbudowany jest czytnik.

Smargo ma własny system. Obecnie (od wersji 1.02) zmiana firm-
ware może się odbywać pod kontrolą systemu Windows. Wcześniej by-
ło to możliwe tylko pod Linuxem. Aktualizacja (obecnie jest dostępna
wersja 1.04) trwa kilkadziesiąt sekund, ważne, aby w tym czasie nie
odłączyć czytnika od portu, ani nie wyłączyć komputera.
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