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کارت گذاشتن اشتراک  به

اين  به  SmartWi دانمارکی شرکت
به توجه کرده و پيچيده شرايط مشکل و
هوشمندانه حال، عين در و ساده حلی راه
کارت است. افته ي دست مشکل اين برای
دستگاه يک در پولی تلويزيون هوشمند
يک حال، عين در که بيرونی- خوان کارت
گيرد. می قرار نيز هست- راديويی فرستنده
هريک که مخصوصی کارتهای سپس
در هستند، نيز گيرنده آنتن يک دارای
ريسيورهای کارت هريک از های شکاف
که هنگامی شوند. می داده قرار منزل
يک کانال تماشای قصد از کاربران، يکی
رمز مورد ريسيور باشد، داشته کارتی را
اصلی هوشمند کارت طريق از را نياز
خارجی، درخواست خوان در کارت موجود
رمز کارت خوان، هنگام، در اين کند. می
کننده درخواست کارت  به  را نظر مورد
کانال مورد نظر، تصاوير ارسال کرده و
می بندد. نقش تلويزيون روی صفحه بر
واقعًا اما شايد، رسد؟ می نظر به پيچيده
انيه ث ميلی چند ظرف آنهم و خوبی به

انجام می گيرد.
کارت دو يا يک با  تنها  سيستم اين
هفت کارت گيرنده با نمی کند؛ بلکه کار
توانند آنها می  تای  – که چهار  مختلف
سازنده کند. می کار باشند- فعال همزمان
 ISO 7816 اندارد است ا سيستم ب سازگاری
حداقل که می کند ادعا کرده و تضمين را
15 متر  بسته، فضای در سيستم اين برد
در سيستم اين برد ميزان به سازنده است.
ما حدس اما نکرده، ای اشاره فضای باز

متر و پنجاه بيش از يکصد که به زنيم می
شود. بالغ هم

سيستم را اين پيش چندی ستاليت تله
اين مدت، شرکت در اما معرفی کرده بود؛
به  بلکه ننشست، بيکار  SmartWi
سيستم اين بيشتر هرچه بهبود و توسعه
چه هم زمان همان در حتی بود. مشغول
موجی از شرکت، خود چه و ستاليت تله
و خوانندگان تشويقات  و  مثبت نظرات
نسخه اين در کردند. دريافت را کاربران
گيرنده/ بهبود واحد شاهد ،8 شماره جديد
يک  PCB و آنتن يک کارتها، فرستنده
پالستيک از اضافی حفاظتی پوشش
حساس الکترونيکی روی اجزای بر سياه
از استفاده يمن به انه خوشبخت هستيم.
عمًال امواج، تداخل بحث جديد، آنتن
گونه هيچ و است گذشته به مربوط چيزی

شود. با ريسيور مشاهده نمی تداخلی
سيستم، کنترل اين بيرونی واحد ظاهر
داخل در اما مانده. باقی تغيير بدون
شده اعمال زيادی اصالحات دستگاه،
با جديد دستگاه اول، درجه در است.
ثانی،  در و بوده سازگار  USB 2.0
سيستم، دريافت و ارسال  های قابليت
قبلی، مدل اند.همچون افته ي بهبود بسيار
پورت از  دستگاه نياز مورد برق بازهم 
اين  ا ب شود؛ می تامين  کامپيوتر  USB
اضافه خارجی تغذيه سيستم يک وجود،

است. شده گرفته نظر در نيز
جديد سيستم هم، مستقيم مقايسه در
دريافت های  کارت از شده، اصالح  و

 SmartWi
سيم بی

برخالف و  برد می بهره  تری مستحکم 
و ظاهری ظريف دارای که کارتهای قبلی
عمر ماندگاری و بابت از شکننده بودند،
شوند. نمی کاربر نگرانی باعث خود مفيد
بسيار دستگاه، ساخت چشمگير کيفيت
طيف است. سازنده نواز و چشم اثيرگذار ت
وب روی بر را افزارها نرم از ای گسترده
www.smartwi. آدرس به خود  سايت
از  که گذارد می کاربران اختيار در  net
و افزار واحد کنترل های جديد نرم نسخه
نسخه تا کامپيوتر کاربردی های برنامه يا
را سيستم راهنمای دفترچه  الکترونيکی
حتی سايت، وب در اين گيرد. می بر در
در نيز کاربران بحث ويژه انجمن يک
شرکت تکنسين يک  و شده  گرفته نظر
های راهنمايی ارائه برای همواره نيز
حضور سايت وب روی  بر تخصصی،

دارد.

روزمره استفاده
دستگاه از بتوان اينکه از قبل
افزار  نرم ايد ب کرد، استفاده  SmartWi
سازنده بررویآننصبنمود. نيازرا مورد
مختلف دو نوع خود، وب سايت طريق از

رمزگذاری های سيستم که افزار نرم از
 Irdeto، Viaccess، Conax،
و ،Cryptoworks، Nagravision
يبانی می  پشت Seca Mediaguard را 
قرار می دهد. کاربران اختيار کنند، را در
مشابهيکقوطیسيگار کنترل، واحد ابعاد
ارتباط  USB جهت رابط يک شامل و بوده
برای پالگ يک شخصی، کامپيوتر با
 LED يک خارجی، تغذيه  منبع  اتصال
دستگاه، کاری وضعيت دادن نشان برای
يعنی دستگاه، اصلی هسته بته، ال صد و
 SmartWi دستگاه می شود. خوان کارت
بصورت و سادگی به توان می را
کرد.  اندازی راه و نصب  Plug&Play
و دستگاه اندازي راه و نصب ترتيب، بدين
کاربردی برنامه های و اجرای بازکردن ا ي

است. پذير امکان سهولت به آن،
انيه چند ث تنها افزار نرم روز رسانی به
عبارتست بعدی مرحله و کشد می طول
از هريک سازی کارت های شخصی از
مراحل مهمترين يکی از که – ريسيورها

اينکار، انجام  بدون  چراکه  است-  کار
کنترل دستگاه برد محدوده در که هرکسی
قرار داشته باشد، می تواند بصورت غير
ابد. ي دست کارتی های کانال اين به مجاز
و تئوری- نظر  از  اقل –ال  موضوع اين
مجاز، غير  کاربران اين آنکه فرض  با
از دور کنند، استفاده مشابه تجهيزات از
بدون   SmartWi دستگاه نيست. ذهن
يک شبيه کارت ها، کامًال سازی شخصی
دارای  که است  WLAN سيم بی  شبکه 
سازی شخصی برای نباشد.  ورود رمز
چند برای را هريک کافيست کارتها،
بتوانند ا ت کنيد کنترل دستگاه وارد انيه ث
کنند. بدل و شناسايی را با هم رد اطالعات
سيستم دو که آنست اينکار  ديگر فايده
پيدا  تداخل يکديگر SmartWi با مختلف

کرد. نخواهند
يا و رمزگذاری سيستم که حالتی در
صحيح که کد باشند آن ريسيورها نيازمند
باشد، اين کد  موجود ATR بر روی کارت
اصلی کارت روی از کنترل واحد توسط
فعال، کارت های  يه  کل به  و خوانده شده 
کافيست اينکار، برای  شد.  خواهد ارسال
از کارت هريک و سپس اصلی ابتدا کارت
کارت در انيه ث برای چند را گيرنده های
باقی کار دهيم. قرار کنترل خوان دستگاه

تلويزيون دستگاه چندين منزل، در آنکه حال هستيد؛ پولی های تلويزيون اشتراک يک مشترك شما کنيد: تصور اين وضعيت را
بين بايست می داشت: يا وجود راه سه مختلف، های تلويزيون پولی بين الهای کان توزيع برای شرايطی، چنين در و گذشته در داريد.
کوچک راديويی های فرستنده از يا و ايجاد کنيد؛ خصوصی کابلی شبکه يک بدين ترتيب، و کشيده کابل تلويزيون، های دستگاه

های کارتی دريافت کانال
خانه نقاط همه در

تعداد به ا کنيد؛ و ي ارسال ها اتاق را به همه ها سيگنال طريق، کرده و بدين استفاده
شويد مطمئن ترتيب بدين و بگيريد اشتراک منزل، در موجود تلويزيون های دستگاه
کنند. تماشا را شان مورد عالقه های کانال توانند می خانواده تان اعضای از هريک که
کانال را  يک همزمان مجبورند همه که آنست 1 و 2 به معنی های حال، گزينه هر در
به ماه، حاضر باشند ماه که تنها برای کسانی عملی است هم و گزينه سوم تماشا کنند

کنند. هزينه مجزا چندين اشتراک برای را زيادی پول

کراماتی کامبيز از ترجمه

 SmartWi کارت
داشت آنتنی قديمی،
به حدودی تا که
ريسيور تشعشع
و در نتيجه داشت
ريسيورها، برخی در
کرد. می ايجاد تداخل

کارت سه و کنترل، واحد برق، کابل
می  در تصوير را تنها يکی SmartWi (که
دهند. می تشکيل را بسته محتويات بينيد)،

برداشتن از پس نزديک نمای يک
سمت  شکل    U اتصال پوشش:
تمام از ،8 نسخه در که راست

می کند استفاده طول کارت



DATA
TECHNIC

کارشناس بندی جمع

توماس هرينگ
له ت آزمون  مرکز

ستاليت
اتريش

Manufacturer SmartWi, Denmark

Fax +45 86406622

E-mail http://www.smartwi.net/contactus.html

Model Wireless SmartWi, version 8

Function Card splitter with wireless radio transmission

Radio frequency ISO 7816 Standard

Range Inside >15m, outside n.a.

Maximum number of reception cards 7 (4 of which active)

Simultaneously available channels 4

Power supply Master max. 100mA, clients max. 50mA

Firmware upgrade possible yes

Dimension 90x57x23mm

طول در داد. خواهد انجام دستگاه خود را
يک هوشمند کارت يک از آزمايشاتمان
کارتی تلويزيون آلمانی دهنده سرويس
کارت يک ،Alphacrypt رابط يک  با
تلويزيون  به  مربوط  Cryptoworks
هوشمند کارت يک و ،ORF اتريش ملی
اروتيک  های کانال  ويژه  Viaccess
به دستگاه، کنترل واحد کرديم. استفاده
سه هر مشکلی،  هيچ بدون و  سرعت
کرد شناسايی  را اصلی هوشمند کارت 
های يه کانال کل بوديم  قادر  بالفاصله  و
های دستگاه همه  روی  بر  را کارتی
و دريافت سيستم برد در واقع تلويزيون
يک از استفاده ا ب تنها آنهم کنيم؛ تماشا
پکيج از هريک ازای به هوشمند کارت

کارتی. های
ريسيورهای کليه آزمايش، شرايط در
در که داشتند، قرار اتاق يک در ما
نيست. متعارفی شرايط واقعی، دنيای
محل از تر دقيق بررسی برای نابراين ب
به را سيستم کل و شده خارج آزمايشگاه
تحريريه هيات  اعضای از يکی  منزل
 SmartWi سيستم سپس کرديم. منتقل
بازی اتاق  از  خانه، مختلف نقاط  در  را
ها بچه خواب اتاق ا ت گرفته زيرزمين در
ًا قت ي حق و شيروانی، آزمايش کرده زير در
گرفتيم. به قرار حاصله نتايج اثير تحت ت
نشيمن، اتاق  در  کنترل واحد  وجود  يمن
گوشه در را  کارتی های کانال توانستيم 
15 متری  کنيم. برد دريافت گوشه خانه
فضاهای برای سازنده توسط شده اعالم
نظر در خوبی بسيار تخمين با بسته،
از شده ساخته ديوارهای حتی و شده گرفته
امواج متوقف کردن به هم قادر مسلح بتن

راديويی نبودند.
بطور توان می سازنده، گفته طبق
استفاده چهار کارت مختلف از همزمان
در کارت سه تنها ما  که هرچند کرد.
اين توانيم نتيجه نمی و در داشتيم اختيار
کم دست اما کنيم، ائيد ت را سازنده ادعای
کارت سه اين شهادت دهيم که توانيم می
همزمان بطور و ممکن کيفيت بهترين ا ب
نشان ما آزمايشات همچنين  کردند. کار

های خشاب کليه با سيستم اين که دادند
کارت  هرچند است. سازگار CI موجود،
يبانی پشت داخلی هم به خوبی های خوان
های ماجول با مقايسه در اما شوند، می
بخشی رضايت از ائينتری پ سطح از ،CI

برخوردارند.
نرم  توان SmartWi می وب سايت در
که يافت ای حرفه کاربران برای را افزاری
کانال مورد کاملی در و  دقيق اطالعات
مورد اخيرًا که کارتی های پکيج و ها
و اطالعات دقيق حتی و اند، بوده استفاده
سيگنال دريافت ارسال/ به مربوط جزئی
ترتيب اين به گذارد. می اختيار در را ها
همان در را احتمالی اشکاالت توان  می
به کرد. برطرف و شناسايی اوليه، مراحل
نيز را ديگر مجانی افزار نرم يک عالوه،
بررسی زمينه در کرد که دريافت توان می
بطور آيد. می کار به زمانبندی، چگونگی
يا و ريسيور داخلی خوان کارت کلی،
کانال  يک بتواند اينکه CI برای ماجول
ايد ب کند،  پخش اشکال بدون را کارتی 
اطالعات  به بار يک انيه ث 10 هر بتواند
محاسبه باشد. داشته دسترسی کارت
 CI ماجول در ماهواره از افتی دري کدهای
بطور اگر کشد. می طول انيه ث دو حدود تا
حال در متعددی  های کارت همزمان، 
زود، يا دير که است بديهی باشند، استفاده
اين رسيد. خواهد خود نهايی حد به سيستم
ريسيور يک که شرايطی در وضعيت
هر  مثًال انيه، ث 10 هر جای به ديجيتال،
اطالعات بار بخواهد از انيه يک ث چهار
شود. می تر بحرانی کند، استفاده کارت
اينگونه تواند می زمانبندی بررسی برنامه
بسته کرده و بررسی را نيازهای ريسيور
توان می که آيا کند شرايط مشخص اين به
ا ي و استفاده کرد کارت از چهار همزمان
گرفت. اگر بهره کارت دو از ايد حداکثر ب
چهار از بخواهيد بازهم شرايطی چنين در
ريسيور، چهار هر کنيد، استفاده کارت
نمايش را رمزگشايی به مربوط خطای

داد. خواهند

+
دريافت، های کارت و خوان کارت بين راديويی ارتباط  
مشکلی هيچ  بدون و بخوبی هم بيشتر فواصل در  حتی
توان به خانه می يک در که معنيست بدان کند. اين کار می
برقرار کرد. ارتباط ريسيور، چندين و کنترل واحد راحتی بين
غير دسترسی جلوی ها، کارت سازی شخصی امکان يمن به
کارا، و موثر بشکلی به کارت ها، خانه از خارج از مجاز
های کارت و  خوان کارت ساخت کيفيت است. شده  گرفته

است. خوب بسيار دريافت،
-

مواقع بعضی در که دارای کارت خوان داخلی هستند، ريسيورهايی از  بعضی
توان می افزار نسخه جديد نرم يک با بته ال دريافت مشکل دارند. های کارت با

کرد. راحتی بر طرف مشکل را به اين

ا كي السل ثها ب و كروت إشارات موزع


