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البرتغال. ، الصناعية االقمار استقبال ألجهزة AZBOX مصنع

السريعة AZBOX إنطالقة
وايز ألكسندر

خط  على يحتوى OPENSAT الذى مصنع
الى  نقله AZBOX تم استقبال اجهزة انتاج
يقع هذا المبنى فى هذا المبنى منذ عامين.و

على  البرتغال شمال Mazedo فى مدينة
مربع. متر 1100 مساحة

لقد  الحقيقة؛ سريعا. ففى تطورت تطورا و تقدمت عام 2005 قد تأسست التى AZBOX و شركة إن
تصل  أن يتوقعون حيث 2007 ؛ عام منذ صناعية اقمار اجهزة استقبال مصنع كونها من أسرع تطورت

أردنا لقد و .(HD Receiver) الجودة استقبال عالى جهاز 2010 إلى 100,000 عام فى الشركة مبيعات
منطقة إلى تحديدا و البرتغال شمال الى الذهاب قررنا لذلك الشركة هذه نجاح قصة وراء السبب نعرف أن

أسبانيا. فى سنكون الشمال و واحد نحو كيلومتر مجرد .Monção حى فى Mazedo الصناعية

فى  بالشارع المقاهى فى أحد األعلى للشركة و ذلك تنفيذى ال الرئيس Hugo Condessa كونديسا هوجو مع تقابلنا لقد
لديه   Hugo فهوجو القهوة. من فنجان ذلك فى غضون و بدأ كل شئ كيف نا ل وضح حيث Mazedo القديمة مدينة

ظهر  عندما الفضائية لقنوات DXer ل هاوى كمستقبل بدأت لقد ” هوجو الصناعية.قال باالقمار شغف
كل شئ.و بدأ حيث عشر سنوات الى الوراء بذاكرته وهو يعود “Digital TV الرقمى تلفزيون ال

استطرد هوجو  receivers فقط. و االستقبال اجهزة على حينئذ ماله ينفق كان لقد
حتى أشهر ثالثة كل تقريبا جديد استقبال جهاز اشترى كنت لقد ” قائال

منزلى“. فى جهازا أربعون يقارب ما النهاية فى لدى أصبح

هواية ما بشدة فى متعمق ما هناك أحد إذا كان
يتمكن ما مرحلة الى يصل سوف فإنه

التربح و  استثمارها من  فيها
ما وهذا ورائها. من

عام حدث
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 Hugo كونديسا هوجو
التنفيذى  الرئيس  Condessa

 OPENSAT االعلى لشركة
مكتبه. وهو  Limitada وهو فى

الفنى ايضا. االدارى و الرئيس

 Jose-Luis كونديسا جوز-لويس السيد
 OPENSAT لشركة المالى Condesa المدير

هما و .Teresa تيريزا زوجته Limitada مع
يقول للشركة. و المالية الجوانب مسئوالن عن

لم انه ” بالشركة: الموظفين عدد زيادة موضحا
عام وفى .2005 عام االثنين نحن سوانا يكن هناك
عام 2007 كان  موظف.وفى أول ينا ال 2006 انضم
لدينا  2008 كان عام فى أما موظفين. خمسة لدينا
لدينا  2009 أصبح عام فى االن ثمانية موظفين و

موظفا“. 22
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شركة مكتب فى
فى  نجد : AZBOX

المقدمة الجاندرا اورتيز
 Alejandra Ortiz

المسئولة عن التسويق
رايز ريتا المؤخرة فى و
Rita Reis المسئولة 

التصميم عن

التسويقى.تتعامل  المدير  Marlen Condesa كونديزا مارلين
المنتجات  الشحن Schenker لشحن شركة AZBOX مع شركة
فى المبيعات مكتب عن القليل لنا توضح و لها. كمستودع و
 SD التقليدية الدقة فقط اجهزة نبيع نحن ” Miami قائلة: ميامى
تقريبا 250,000  هناك عام 2009 كان فى أمريكا. boxes فى
اوروجواى  و %25 الى باراجواى الى %35 منهم ارسال وتم جهاز
أما  الجنوبية“.  امريكا باقى الى  و 20%  البرازيل الى  20% و
HD receivers فإن  الدقة عالية االستقبال إلى أجهزة بالنسبة
العالية الدقة أجهزة مبيعات ”إن تقول حيث تماما مختلف االمر
تصل  أن نتوقع ولكننا عام 2009 بعدد 30,000 جهاز HD بدأت
ستكون و عام 2010. فى استقبال 100,000 جهاز الى المبيعات

Leandro Gonçalves المسئول  جونكالفيز ياندرو ل
يراقب أعمالهم و حيث البرمجيات. من مهندسى عن تسعة
”إننا .AZBOX أجهزة برمجة تطوير عملية على يشرف

مهندسو يقدمها التى التطبيقات الجديدة على منفتحون دائما
الفيديو ببث دراية جيدة لديهم الذين الخبراء و البرمجيات

  AZBOX شركة وظيفة فى شغل فى الراغبين القراء الرقمى.“ و
مباشرة. بهوجو أو به يمكنهم االتصال

AZBOX؟ برمجة عن استفسار أى هناك هل
التواصل  AZBOX يمكن عمالء شركة فخدمة

www. االتى الرابط المنتدى على عبر معهم
بالرد  يقوم azbox.com/forum حيث

كال من االستفسارات و المشاكل جميع على
المقدمة)  Luis Filipe (فى فيليب لويس
Francis Martin (فى  مارتن فرانشيز و

و انما يقومان فحسب الخلف). وليس هذا
منتديات على مشاركات اى عن بالبحث ايضا

AZBOX و  اجهزة عن االنترنت االخرى
كيفية عن ثمينة نصائح على يحصالن بالتالى

البرمجيات. تطوير

Jose- كونديزا جوز-لويس مع قام حيث .2005
هوجو قائال ”مع فرد  علق و ) Luis Condesa
مال  كرأس 5000.00 يورو فقط“ ) باستثمار واحد
و كانت فى .OPENSAT Limitada شركة لبدء
حيث صناعية: اقمار اجهزة تجارة كشركة بداية ال
 receives االستقبال أجهزة شراء و بيع يتم كا
من المستلزمات جميع كذلك و متعددة شركات من
قد و  .dishes استقبال  أطباق  و  LNB وحدات
بالنسبة العامين األولين فى ما الى حد نجاحا حققنا
قائال ”لقد هوجو تذكر و حديثا. انشائها تم لشركة
عام يورو مليون نصف الى وصلت مبيعات حققنا
عامنا  فى يورو  800,000 الى  زادت و  2005

ثانى.“ ال

فى استطاعته أنه هوجو أدرك هذا بقليل بعد و
االستقبال جهاز بتصنع  يقوم أن  االفضل من و
انواع من  بالعديد خبرته بفضل و بنفسه. بكامله 
يحدد أن استطاع االستقبال،  اجهزة موديالت و
األنواع هذه الموجودة فى العيوب و  المزايا جميع
التى كل القوائم على تعرف و كذلك الموديالت و

ايضا اليها نظر لقد و االستقبال. أجهزة تظهر فى
على االعتماد من فبدال تجارية: نظر  وجهة من 
المصانع هذه البرمجيات التى تنتجها و المصانع
بتصنيع اجهزة يقوم ان قرر اليهم الحاجة بدال من و

بنفسه. االستقبال

الجنوبية فى كوريا المصنع المناسب هوجو وجد
مصنع وانما  استقبال، اجهزة  مصنع ليس ال،  –
اال االستقبال  جهاز  فما ” .PCs حاسوب أجهزة
السر و موضحا. هوجو قال هكذا حاسوب“ جهاز
وفوق كل هذا المناسبة المكونات يكمن فى ايجاد

البرمجيات الصحيحة.

شركة  من  chipset الشراثح  هوجو اختار و 
االستقبال  أجهزة  قلب هى  لتكون Sigma
قائال: لها سبب اختياره هوجو شرح قد AZBOX.و
ساحقة أو هائلة ليست الشرائح هذه مواصفات إن ”
عن النظر فبغض منها“. أريده ما بكل تقوم لكنها و
هوجو يقول االخر المصانع تنتجها التى الشرائح
االستخدام فى أسهل تكون قد أنها من بالرغم أنه

تحتوى ال أنها إال لبرمجياتها الكامل بسبب التطور
ضرورية. أنها يشعر التى المميزات كل على

أنه نا ل تثبت لمبيعات ل بيانية ال الرسومات إن
بدأ  الذى 2007 و االول عامه ففى حق: على كان
قفزت شركته أنتجتها التى االستقبال أجهزة بيع فيه

يورو. مليون 1.3 الى المبيعات

الى  قليال المبيعات هبطت ، 2008 فى عام و
عملية  ترتيب باعادة قام عندما وذلك يورو  1.2
2009 انطلقت  عام ولكن بحلول مرة أخرى. نتاج ال
و  يورو 8.0 مليون الى و بسرعة هائلة المبيعات
جهاز   55,000 من مايقرب  بيع الى يرجع هذا 
عام الى كبير  بتفائل هوجو يتطلع و استقبال. 
المبيعات مابين  نتوقع أن تكون ”إننا قائال : 2010
عدد  اجمالى ببيع  ذلك و يورو  مليون  15 و   12

استقبال“. جهاز 100,000

لكن و ما حد الى كبيرة االرقام هذه  تبدو قد
هنا نتعامل  ”إننا وهو: بسيط تفسير لديه هوجو 

عالية  االجهزة تلك مبيعات من 45%
الواليات  فى HD receivers الدقة
 20% سيذهب و األمريكية المتحدة 
باقية  ال ال35%  و البرازيل  الى منها 

الجنوبية“. أمريكا باقى الى
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االزعاج: ممنوع الهدوء! نرجو
بتركيز. يعملون البرمجيات فمطورى

.Hardware يتم تطوير األجهزة هنا

الدقة ية عال استقبال  أجهزة أنواع و  موديالت مع
تلك  من ثمنا أغلى هى و  HD receivers
يكفى أن  SD models ”. و تقليدية ال الموديالت
الدقة  ية عال استقبال أجهزة AZBOX تورد شركة
هناك امكانية الحصول هل لكن الى اوروبا. و فقط
SD من AZBOX؟ تقليدية استقبال اجهزة على
هناك أن موضحا  هوجو قال هكذا نعم“ بالطبع  ”
 Florida بفلوريدا Miami ميامى فرعى فى مكتب
حيث   2008 عام هناك  مكتب  بافتتاح قمنا  ”لقد 
بيع ال بعمليات يقومون موظفون أربعة به يوجد
إن الجنوبية.“ و الوسطى و الشمالية أمريكا فى
أربع أو ثالث أمريكا بزيارة يستمتع الذى هوجو 
كل فى هناك أسابيع  لعدة يظل و بالسنة  مرات
لالجهزة سوق هناك اليزال ”أنه إلى يشير  زيارة
مازال  لكنه و أمريكا الالتينية.“ فى SD تقليدية ال
Jose-Luis فى ما  و شريكه جوز-لويس هو يفكر
أم سيركزان فى عملهما كالمعتاد كانا سيستمران إذا
فهذه الدقة. ية عال االستقبال أجهزة  على  بالكامل
عنها االجابة يمكن ال التى  العملية  القرارات  من

بسهولة.

هناك هل و الشركة؟ مستقبل لك سيبدوا كيف إذا
هوجو إن القادمة؟ االستقبال ألجهزة خطط  أى
تلفزيونى على شبكة ال البث ” بأن ما مقتنع الى حد
يركز حيث القادمة!“ ا التكنولوجي هو االنترنت
AZBOX على  شركة فى البرمجيات تطوير فريق
االنترنت شبكة عبر تلفزيونى ال البث خدمة ادخال
استقبال AZBOX القادمة.  اجهزة Web-TV فى
المحتوى استقبال  من حينئذ العميل سيتمكن  و
موالفات سيتوافر حيث  مكان أى  من يريده الذى
مع جميع  تتوافق ل االستقبال أجهزة داخل tuners
عبر البث نظام مثل الرقمى فيديو ال بث انظمة
 DVB-T األرضى البث نظام و DVB-C الكابالت
تأكيد  ال ب االمريكية) و ATSC نسخة ذلك فى (بما
الصناعية االقمار عبر  البث نظامى  مع ستتوافق
على هوجو علق  قد DVB-S2.و و   DVB-S
على االن  نعمل إننا ” قائال: المستقبلية خططه
يسمى  AZBOX والذى أجهزة برمجة نظام تطوير
أضاف و “GOGO programming system
قائمة تحديث من السهل سوف يجعل هذا إن ” قائال

الداخلية.“ القنوات

أن  نود  AZBOX الجهزة أخرة ميزة هناك
عن البحث خاصية هى و  الضوء عليها نلقى
فى المتاحة االقمار جميع على الفضائية القناوت
ادخال الى الحاجة بدون فيها الموجود المنطقة
خاصية البحث تسمى و مسحه بيانات القمرالمراد
هوجو  يقر DVB-S2 blind scan حيث االعمى
اخرى. بحث  طريقة أى من أقوى ستكون بأنها 
بحث خاصية  هناك تكون لن ”إنه هوجو وقال 
الرقمى  البث  لنظام حقيقية   blind scan أعمى
تحدث  حيث ” DVB-S2 الصناعية االقمار عبر
هذا  tuners حول  الموالفات مصنعى من لكثير ل
بساطة.“ بكل صغير السوق ان ” قال و الموضوع
خاصية على يحتوى الذى االستقبال جهاز إن
معامل باختيار يقوم ان  يجب  ال االعمى البحث
الترميز  معدل و  FEC االمامى الخطأ تصحيح
ان  ان يجب ولكن فقط قائيا ل ت  Symbol Rate
الموِجهة االشارة تحديد على أيضا قادرا يكون
 Modulation التضمين  نوع و  Pilot Signal
هواة من ما  نوعا  قليال  عددا  هناك إن قائيا. ل ت
وا  جعل قد  DXers الصناعية االقمار استقبال
 full blind الشامل االعمى البحث خاصية تطوير
TELE- مجلة تنوى و جدا. غاليا و scan مكلفا
االستقبال  جهاز باختبار تقوم أن satellite
البث  سيدعم الذى و  AZBOX شركة من الجديد
كذلك  يدعم و  IP-TV االنترنت على تليفزيونى ال

خاصية على يحتوى و العربية اللغة ب القوائم
فى  ذلك و  soft blind scan االعمى البحث

قادم. ال عددها

تطوير على بثبات الفنيون يعمل فيما
فى  بالتوسع  AZBOX شركة تقوم البرمجيات
ا ن إن  ” قائال ذلك  هوجو يوضح و جديدة.  أسواق
نريد لكننا و  أمريكا و اوروبا فى راسخون  االن
افريقيا.“ فى االوسط و الشرق فى اقدامنا نثبت ان
اكمال سيكون المرحلة هذه فى الرئيسى الجزء إن
أنها المفترض  من و ؛ العربية  التحكم قائمة 
توزيع سيتم فيها اللحظة التى كاملة فى ستكون
نكون اننا ” هوجو  يقول المجلة.و من  العدد هذا
هذه فى الموزعين أحد  بنا  يتصل  عندما سعداء
مع نتعامل االن  ”إننا ايضا  اضاف و المناطق“
فى أمريكا  و 10 موزعين  اوروبا فى 20 موزع
أمريكا  فى اخرين  20 الى باالضافة الشمالية

الجنوبية.“ و الوسطى
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االقمار  استقبال أطباق كفايتها من عن مايزيد لديها AZBOX شركة إن
.LNB استقبال وحدة تشير كل هوجو إلى أين يوضح لنا و الصناعية.
توجد  و بجوارها شرقا LNB المتجهة 7 درجات وحدة الى يده تشير و
االطباق  قطر و شرقا. درجات 10 و 13 و 19.2 متجهة اخرى وحدات
استقبال البث  الذى يحمل هوائى العمود dishes حوالى 1.8 متر. و

قطره 90 سنتيمتر  طبق على يحتوى االعلى فى DVB-T الرقمى االرضى
اخر قطره 90 سنتيمتر  يوجد طبق االسفل فى و غربا. درجة 30 يتجه و

قطره 100 سنتيمتر  طبق اسفله يوجد و شرقا 9 درجات متجه ايضا
العالمى  التلقائى التوجيه نظام اختبارات اجل motor من بمحرك مزود

واحد هوائيان كل اليمين يوجد على و .USALS الصناعية لالقمار
اخران  و اثنان غربا متجهان 12.5 و 15 درجة 1.8 متر منهما قطره

متجه  قطره 1.5 متر الى هوائى باالضافة غربا درجات 7 و 5 متجهان
 2.4 قطره الذى يبلغ و اليسار على الكبير الطبق أما واحدة غربا. درجة

فى  هوجو أرانا قد و شرقا. 28.2 و 23.5 و 26 درجة الى يشير متر
قال موضحا  قد 3 أمتار و كل منهما اخران قطر حامالن لطبقان المخزن

Ku- الترددى المدى سيكون مخصص الستقبال أحدهما إن ” لنا:
المدى الترددى C-band و  الستقبال االخر و band

ستكون و لتوجيهه.“ محرك منهما لكل سيكون
الوقت فى مثبتة فى اماكنها االطباق هذه

العدد. هذا توزيع فيه سيتم الذى



TELE-satellite World  www.TELE-satellite.com/...

Arabic العربية  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/ara/azbox.pdf
Indonesian Indonesia  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/bid/azbox.pdf
Bulgarian Български  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/bul/azbox.pdf
Czech Česky  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/ces/azbox.pdf
German Deutsch  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/deu/azbox.pdf
English English  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/eng/azbox.pdf
Spanish Español  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/esp/azbox.pdf
Farsi فارسي  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/far/azbox.pdf
French Français  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/fra/azbox.pdf
Hebrew עברית  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/heb/azbox.pdf
Greek Ελληνικά  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/hel/azbox.pdf
Croatian Hrvatski  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/hrv/azbox.pdf
Italian Italiano www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/ita/azbox.pdf
Hungarian Magyar  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/mag/azbox.pdf
Mandarin 中文 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/man/azbox.pdf
Dutch Nederlands  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/ned/azbox.pdf
Polish Polski www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/pol/azbox.pdf
Portuguese Português www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/por/azbox.pdf
Romanian Românesc  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/rom/azbox.pdf
Russian Русский  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/rus/azbox.pdf
Swedish Svenska www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/sve/azbox.pdf
Turkish Türkçe www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1001/tur/azbox.pdf

Available online starting from 27 November 2009

Download this report in other languages from the Internet:

■

79www.TELE-satellite.com   —   12-01/2010   —   TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine

هى  LNB المستخدمة االستقبال وحدات جميع إن
الجودة عالية كابالت الى باالضافة وحدات رباعية
االقمار المستقبلة من االشارات توجيه يتم ل ذلك و

المبنى.  multiswitch داخل موزعات الى الصناعية
كل يتمكن لكى بخطين كل فنى عمل محطة تزويد يتم و
و تامة. بحرية طبق االستقبال نفس من استخدام منهم
كل على العالمات يضعون هم و الموظفين هنا نشاهد

االخر. عن لتمميزه خط

و إننا ” فيقول: هامة نقطة هوجو لنا يوضح و
و واحد.“ موزع نفقد م ل الشركة هذه انشأنا أن منذ
يكون عندما كاالتى: الجملة هذه توضيح  يمكن 
يكون الطريقة بهذه و حلها يتم فانه مشاكل هناك
االفضل و لكنه ليس جيدا هذا الطرفين راضيا. و كال

لمدة طويلة. العالقات على الحفاظ أجل من

شريكه هوجو و النشاط التى تبدو على الهمة و إن
AZBOX قد  شركة سائر فريق و على جوز-لويس
الممكن من يلة كيف قل غضون سنوات  فى و بينت
شركة توسع و ازدهار بسرعة. إن الشركة تتوسع أن

ال محالة! مضمون AZBOX


