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Najpoužívanejšia televízna služba na Slovensku Skylink plánuje v budúcnosti ukončiť možnosť
používať na jej príjem satelitné prijímače podporujúce len systém podmieneného prístupu
CryptoWorks.
Uviedol to Jaromír Glisník, člen predstavenstva prevádzkovateľa služby M7 Group.
Prijímače podporujúce systém CryptoWorks používaný pred prechodom na súčasný systém
Irdeto je možné využívať s tzv. ICE kartami, ktoré môžu fungovať buď v CryptoWorks alebo
Irdeto režime.
Glisníka sme sa pýtali v súvislosti s nasadzovaním ďalšieho systému Viaccess Orca na budúce
obmedzenia kariet ICE na začiatku marca, vtedy takéto plánované obmedzenie ICE
neavizoval. Teraz je už situácia iná.
Podľa jeho aktuálnych informácií Skylink vysiela pre všetky ICE karty tzv. EMM správy, ktoré
obsahujú autorizačné inštrukcie na jednotlivé kanály, dvojnásobne, aj pre CryptoWorks
režim aj pre Irdeto režim. ICE kariet je spolu, zrejme v Českej a Slovenskej republike, milión a
podľa odhadu Glisníka sa používa v CryptoWorks režime desatina z nich.
Vysielané EMM správy zaberajú na jednom transpondéri pásmo 300 Kbps, spolu na všetkých
4 Mbps. To podľa Glisníka stojí Skylink viac ako pol milióna českých korún mesačne, v
prepočte cca 18.5 tisíc eur. "Pre pár stotisícov zákazníkov to zmysel dáva. Pre pár tisíc to nie
je efektívne," argumentuje.
Podľa Skylinku migráciou na HD u základných celoštátnych kanálov, ktorá má skončiť do
konca tohto roka, príde k obmene prijímačov a vzhľadom na bežné podporovanie Irdeto v
dnes predávaných prijímačoch bude v používaní len minimum CryptoWorks prijímačov.
Skylink tak plánuje ukončiť vysielanie CryptoWorks EMM správ a tým ukončiť možnosť
využívať tieto karty v CryptoWorks prijímačoch. O termíne podľa Glisníka ale ešte
nerozhodol, rozhodne to nemá byť ale ešte tento rok.

Krok bude ale problémom pre majiteľov prijímačov len s tzv.
uničítačkami podporujúcimi CryptoWorks ale nie Irdeto aj pre
majiteľov prijímačov s CAM modulmi pre štandard CryptoWorks.
Prvá skupina bude musieť meniť prijímač len z tohto titulu, druhá si
bude musieť zase kúpiť CAM modul pre Irdeto.

