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پرتغال ، AZBOX ای ماهواره رسيور سازنده

پرتغال ، AZBOX ای ماهواره رسيور سازنده
بازيار مسعود : برگردان

الين رسيورهای  سازنده ، OPENSAT
اين  تنها دو سال است که به ، AZBOX

در مکان اين است. کرده مکان نقل ساختمان
 1100 و شده واقع پرتغال شمال ، "مازدو"

دارد. زيربنا مربع متر

زمانيکه  از که اين است شد. واقعيت وارد از در شتاب واقع با در شد، سال 2005 تاسيس در ، AZBOX
؛  گذاشت رشد رو به روند اين شد، بدل ماهواره رسيور کننده صرف توليد AZBOX ، 2007 به سال در

موفقيت  اين داستان بوديم مشتاق دارند. فروش 100000 رسيور HD را بينی 2010 پيش آنها برای سال
شديم. رهسپار "مونچائو" صنعتی "مازدو" در ناحيه منطقه تا به بر آن شديم بنابراين کنيم. درک بهتر را

رسيد. خواهيم اسپانيا به برويم شمال سمت به ديگر کيلومتر يک اگر

اينجا ديدار کرديم، او مازدو با قديمی شهر در خيابانی کافه يک در ما است. شرکت اجرايی ارشد کوندزا" مدير "هوگو
عاشقان ماهواره است. از هوگو شروع شد. قهوه فنجان يک با چيز چگونه همه داد توضيح برای ما که او بود

تلويزيون  ظهور با را بازی ماهواره "من : گويد می پيش سال  10 خاطرات به  با رجوع هوگو
من تقريبا کرد: " می رسيور صرف زمان تمام پولش را آن در او ديجيتال شروع کردم."

40 رسيور  اکنون نتيجه ، در خريدم می جديد رسيور يکبار يک ماه سه هر
دارم." خانه در

دنبال جدی اش را چنين سرگرمی کسيکه
زمينه همين در کاری به کند، می

سال زد. خواهد دست
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اجرايی ارشد مدير کوندزا" ”هوگو
در  ، OPENSAT Limitada

فنی رييس و مدير او ، دفترش
است.

ارشد مالی مدير کونزا" "خوزه لوييس
همسرش ترسا  در کنار ، OPENSAT Limitada

دهد می شرح او هستند. مالی امور مسئول آنها .
سال در " : يافت کارمندان افزايش تعداد چگونه که
کارمند  ، 2006 اولين نفر بوديم ما دو 2005 تنها

در  داشتيم، 2007 ، 7 کارمند سال در پيوست، ما به
سال 2009  در اکنون و رسيدند 2008 به 8 تن سال

داريم. کارمند 22 ما
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در  : AZBOX دفتر در
ياندرا تصوير  "آل جلوی

مسئول ، اورتيز"
شود، می ديده بازاريابی
ريز" "ريتا او پشت در
نشسته طراحی مسئول

است.

ترابری  شرکت AZBOX از تدارکات است. مدير مارلن کوندزا
می  اجناسش استفاده داری انبار حمل و برای ” Schenker"

می صحبت ميامی فروش دفتر درباره قدری ما برای او کند.
سال  در فروشيم. SD می تنها دستگاههای در آمريکا ما کند.
آن  بودکه 35 درصد حدود 250000 دستگاه 2009 فروشمان
و  ، برزيل به ، 20 درصد اروگوئه به 25 درصد به پاراگوئه ،

شد. در مورد  ارسال جنوبی آمريکای مناطق 20 درصد به بقيه
رسيورهای  فروش است:" متفاوت کامال اوضاع HD رسيورهای
برای  اما شد. شروع با 30000 دستگاه سال 2009 و HD در
فروش 100000 دستگاه برسيم،  به داريم 2010 انتظار سال

است  نرم افزار 9 مهندس مستقيم مسئول گونکالوس لئوناردو
 AZBOX افزارهای نرم پيشرفت طراحی آنها و کار مراقب او ،

توسط شده نوشته های برنامه از هميشه ما " گويد: می او است.
 DVB زمينه در خوبی دانش دارای که افزاری نرم مهندسين
به بدست مايل که خوانندگانی " کنيم. می استقبال باشند ،

يا  و او با توانند می AZBOX هستند در شغلی موقعيت آوردن
تماس بگيرند. هوگو مستقيما با

 AZBOX برنامه کابرد در مشکلی آيا
 AZBOX مشتريان سرويس دارد؟ وجود
 www.azbox.com/forum فروم از

سواالت در آنجا دسترسی است. قابل
و تصوير مقابل ) ) توسط لوييس فيليپه

پاسخدهی ( ( پشت زمينه مارتين فرانسيس
ديگر فرومهای در همچنين آنها شوند. می
AZBOX را مرور می  مشکالت و مباحث
در نکات گرانبهايی به اين ترتيب به و کنند

می يابند. دست افزار ارتقای نرم

هوگو ) کوندزا"  لوييس "خوزه همکاری با  بود،
نفر يک اين همکاری با تنها که دارد تاکيد کوندزا
تا شرکت  کردند گذاری يورو سرمايه  5000 ، (
تاسيس  پايتخت  در  را  OPENSAT limitada

نمايند.

کننده ماهواره توزيع يک تنها ابتدا شرکت در اين
رسيور مختلف ابتدا آنها همه برند های در بود: ای
ديش و بی ان ال مانند جانبی قطعات با همراه را
شرکت اول در دو سال فروش می کردند. و خريد ،
کرد. عمل موفق بسيار بود ، تاسيس تازه آنکه با
2005 نيم  ما در سال آورد: " هوگو به خاطر می
سال در اين عدد و ، داشتيم يورو فروش ميليون

2008 به 800000 يورو رسيده است. 

خودش بهتر که اين باور رسيد به هوگو کم  کم
کار رسيور در زمينه می تواند ديگر کس هر از

داشت ای با رسيورهای مختلف پيش زمينه او کند.
دانست می را مدلها اين معايب و مزايا تمامی ،
آشنايی رسيورها اين تمامی مختلف منوهای با و
مسئله نگاه به تجاری ديدگاه از همچنين داشت. او
و سازندگان  به بودن وابسته جای به " کند: می 
با ضعفهايی نيز و افزاری آنها – های نرم نسخه
توليد خودش رسيور تا گرفت او تصميم دارند، که

کند.

يافت جنوبی کره در را مناسب کننده توليد او
بلکه سازنده رايانه – نبود او سازنده رسيور نه –
بيش چيزی " رسيور : گويد هوگو می بود. خانگی
که وجود رازی . " ندارد.  شخصی  رايانه يک  از
مهمتر نرم آن از و مناسب قطعات کردن دارد پيدا

افزار درخور است.

قلب  عنوان به را  Sigma از چيپستی هوگو

 " : گويد می هوگو برگزيد.  AZBOX رسيور
وجود چيپست  اين درباره که مستنداتی و منابع 
که هرچه چيپ اين اما نيست. پيچيده چندان دارد
می " هوگو می دهد. انجام آن انتظار دارم از من
ديگر سازندگان چيپستهای از استفاده گرچه گويد
کامال ساخته قبل از آنها افزار نرم اينکه علت به
باشد، ساده تر است ممکن ، است پرداخته شده و
داند، می الزم او  که را يتهايی ل قاب تمام  آنها  اما

ندارند.

نمودارهای در توان می را او درست تصميم تاييد
فروش به شروع که او سال نخستی در ديد، فروش
 1.3 به فروش  ، نمود خودش برند رسيورهای 
او  که سالی ، 2008 سال در ، رسيد يورو ميليون
اندکی کاهش فروش ساماندهی نمود، مجدد را توليد
سال 2009  اما در داشت، 1.2 ميليون يورو به
شرکت  آمد در ، 55000 رسيور حدود فروش با

اياالت  اين فروشها به درصد 45 که
برزيل  به 20 درصد آمريکا، متحده

مناطق امريکای  به بقيه 35 درصد و
شد." خواهد فرستاده جنوبی
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مزاحم نشويد: مهندسين نرم ساکت ،
نويسيشان کار برنامه روی بر افزار

اند. شده متمرکز

افزار. سخت توسعه بخش از نمايی

هوگو  داشت. يورو 8 ميليون به موشکوار جهشی
 " : است تر بين خوش 2010 بسيار سال درباره
100000 رسيور،  حدود فروش با داريم انتظار ما

" ميليون يورو برسد. 12 تا 15 به درآمدمان

می نظر به قدری بلند پروازانه اعداد اين گرچه
: دارد آن برای ساده توضيح يک هوگو اما ، رسد
طبعا  که HD هستيم مدلهای فروش مشغول ما "
  AZBOX مسلما " هستند. SD گرانتر مدلهای از
کرد.  خواهد عرضه اروپا به HD را مدلهای تنها
SD از AZBOX را هم  توان مدلهای آيا می اما
ميامی شان در شعبه دفتر به که کرد؟ هوگو پيدا
سال در ما " گويد: می کند  می اشاره فلوريدا،
افتتاح  آنجا کارمند چهار با دفتر يک  2008
و شمال ، مرکز  در فروش  امور  به که  نموديم
که هوگو کند." متحده رسيدگی می اياالت جنوب
يا سه سالی آمريکاست در گذار و گشت عاشق
چند بار هر و کند می مسافرت آنجا به چهاربار
او کند، ديدار مشتريان با تا ماند می آنجا هفته
برای رسيورهای بازاری "هنوز که شده است متوجه
با  و  دارد." وجود التين  آمريکای بازار در HD
می موضوع اين به لوييس خوزه شريکش همراهی
کامال يا دهند و اين رويه ادامه به که آيا انديشند
آن  يکی از HD تمرکز نمايند. اين مدلهای روی بر

ندارد. ای ساده پاسخ که است تجاری تصميمات

برنامه ای آيا رسد؟ نظر می به چگونه اما آينده
دارد؟ قرار کار دستور در آينده رسيورهای برای
تلويزيون " : که است باور اين مجدانه بر هوگو
افزار نرم مهندسی تيم " است! راه در اينترنتی
تی  وب  تا است کار  مشغول  شدت به   AZBOX
نمايد.  سازی AZBOX پياده رسيورهای در را وی
هر از محتوا دريافت از توانند می مشتريان آنگاه
و   DVB-C تيونرهای که  چرا ببرند لذت  منبعی
همچنين نسخه آمريکايی ATSC آن  ) DVB-T

شده  ساخته قبل DVB-S و DVB-S2 از نيز و (
می اش آينده های نقشه درباره هوگو موجودند. و
موتور طراحی  روی بر کار حال در ما "  : گويد
 AZBOX رسيورهای برای خود نويسی برنامه
به حتی نويسی برنامه موتور اين ساخت هستيم.
خواهد ساده تر را داخلی کانال رسانی فهرست روز

نمود."

AZBOX اسکن  رسيور برتريهای از ديگر يکی
که  قبول دارد هوگو با اينحال DVB-S2 است. کور
Brute-Force است.  شده کور استفاده اسکن متد
ديگر تيونر توليد کنندگان بسياری از با هوگو که "
اين بازار " گويد: کرده است می صحبت باره اين در
سازگار رسيور کوچک است." يک بسيار محصول
 AUTO عهده از می بايست نه تنها کور اسکن با
بتواند  بايست می بلکه FEC و AUTO SR برآيد
نيز  Auto-Pilot و Auto-Modulation را سيگنال
ماهواره از کمی نسبت تعداد بسيار به بگيرد. نظر در
بهايی چنين سازی پياده سنگين بهای حاضرند بازان
رسيور آتی نسخه در دارد بنا ستاليت بدهند. تله را
دارای  به امکانات IPTV و AZBOX مجهز جديد

را بيازمايد. کور اسکن قابليت عربی و منوی

روی بر مستمر طور به تکنيسينها حاليکه در
حال  AZBOX در می کنند، کار افزار ارتقای نرم
گويد: می هوگو است. جديد بازارهای به گسترش
و اروپا در مناسبی جايگاه ما حاضر حال "در
خاورميانه خواهيم در اکنون می داريم. اما آمريکا
اجزای از يکی را تر نماييم. خود پاهای آفريقا و
بخش اين است. عربی" "منوی تکميل راه اين مهم
بر شماره مجله اين عرضه به شروع بايست تا می
هوگو می باشد. فروشيها روزنامه روی پيشخوان
مناطق اين از ای کننده توزيع "هنگاميکه گويد:
حال در می شويم. خوشحال می گيرد، تماس ما با
تا   10 اروپا،  در کننده توزيع  20 با ما حاضر
در  ديگر کننده 20 توزيع شمالی و در آمريکای

کنيم." می جنوبی کار مرکزی و آمريکای

می برای ما آشکار مهم نکته ای بسيار هوگو
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ما  برای دارد. هوگو کوندزا نياز آنتن ماهواره حد از AZBOX بيش
سوی به است. دستش متصل کجا به بی ان ال هر دهد که می توضيح
در همان  می کند، اشاره رفته ، را نشانه 7 درجه شرقی که بی ان ال

و 19.2 درجه  شرقی ، 13 درجه شرقی 10 درجه های بی ان ال امتداد
آنتن  يک که ديرک است. 1.8 متر ديشها قطر گرفته اند. قرار شرقی

متری  ديش 90 سانتی يک دارای گرفته قرار بر بااليش DVB-T
ديش 90 سانتی  يک زير آن غربی نشانه رفته ، 30 درجه است که به

متری  ديش 100 سانتی يک پايين تر شرقی و 9 درجه برای ديگر
راست  سمت در است. شده گذاشته USALS کار تست برای موتوردار
نيز 7  و غربی به 12.5 و 15 درجه که دارد قرار 1.8 متری آنتن دو
که  يک آنتن 1.5 متری همچنين و نگرند می 5 درجه غربی و درجه

چپ  سمت که بلندی 1 درجه غربی است. آنتن 2.4 متری جهت در
را  شرقی و 26 درجه شرقی ، 23.5 درجه 28.2 شرقی گرفته قرار

می  نشان ما به را ديگر 3.0 متری ديش دو هوگو است. رفته نشانه
ديگری  KU و برای باند آنها از يکی " گويد: و می دهد

دوی  و هر نظر گرفته شده است C در باند برای
ديشها اين " بود. خواهند موتوردار آنها

مکان در شماره اين انتشار تا
خواهند نصب مناسب

شد.
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با و از کابلهای هستند کوآترو ان بی ها ال تمامی
به توزيع ای ماهواره سيگنالهای ارسال کيفيتی برای

دارند قرار داخل ساختمان در سوييچ که مالتی کنندگان
دو تکنيسين دارای هر کار ميز است. استفاده شده ،

را دلخواه ماهواره هر دسترسی به امکان که است کابل
حال در کارمندان آورد. می فراهم زمانی هر در مستقال

می شوند. ديده کابلها برچسب گذاری

توزيع ، هيچ کنون تا شرکت کار به از آغاز " سازد:
ايم." نداده دست از را ای کننده

، باشد وقتی مشکلی : است جمله اين اين معنی
می راضی طرف دو هر ترتيب اين به شود، می حل
بهترين پيش نياز خوب است بلکه تنها شوند. اين نه

مدت است! بلند همکاری برای يک

لوييس ، شريکش خوزه هوگو کوندزا در  که توانی
که  نشان داده می شود AZBOX ديده تيم کوندزا و
رشد مستمر در است. پذير امکان چه سرعتی رشد با

است. گارانتی شده AZBOX


