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سوف ستاليت من مجلة تيلى العدد هذا فى
المقاالت من العديد هناك سيكون انه تلمسون
و ، للطبق الصحيح التركيب : بخصوص
، اإلشارات محلل جهاز استخدام و التوصيل
الرقمي هو النظام " عنوان تحت ففي المقالة
م  و ل  Horizon شعار شركة هو و صديقنا "
شعار انه لمجرد الغالف الشعار فى هذا نضع
تزداد الفضائي البث ا تكنولوجي أن حيث لكن و
متطلبات االستقبال أن طبيعيا و كل يوم تعقيدا

. لذلك طبقا تزداد سوف

شركة  قدمنا العدد هذا فى فإننا لهذا و  
المنتجة ألجهزة  هى الشركة و HORIZON
مستقبال الذين يرون اإلشارات و تحليل قياس
الرقمي البث نظام فى القادم التوسع مع مزهرا
شركة  قدمنا كما ،  DVB-S2 الحديث
المجال  هذا فى تعمل التى و  SPAUN
الجديد منتجها بتسويق  تقوم  هى و أيضا
تقرير نقدم عنه الذى اإلشارات قياس لجهاز 
التوجيه و التركيب عملية إن ، العدد هذا فى
هو يزداد أهمية كما الصحيحة للطبق اصبح
بشركة الخاص للطبق بتقرير االختبار موضح
يوجد  كما ،  MAX Communications

. لمبتدئين ل بالنسبة خاص مقال بالعدد

طريقها فى األيام السهلة أن القول اآلمن من
القنوات بعض تجد أن يمكنك  ، النهاية إلى
قنوات هى التماثلي و بالنظام مازالت تبث التى
الطبق توجيه معها يسهل و االستقبال سهلة
حيث مستمرة مازالت الترقيم عملية لكن و ،
DVB-S2 و  الجديد الرقمى البث نظام ظهر
للطبق الدقيق التوجيه من المزيد يتطلب الذى
درجة إلي الوصل لن تستطيع  الحقيقة فى و
جهاز على الحصول بدون الدقيق التوجيه دقة

. إشارات تحليل و قياس
الجديد أن نظام البث الرقمي الواضح من و
تليفزيون  ال بنظام مرتبط فقط DVB-S2 ليس
نظام البث  بل أن ، HDTV التفاصيل فائق ال
مع  التعامل DVB-S2 يمكنه الجديد الرقمي
اكثر ناقل ال نفس فى القنوات  من اكبر عدد
و هناك بعض  ، DVB-S السابق النظام من
هذه اآلن يستخدمون الفضائية الخدمة مقدمي
فى نفقات ال توفر بعض التى الجديدة و تقنية ال
القنوات ببث يقومون : ناقل ال تأجير مساحة
النظام داخل العادى الرقمي اإلرسال بنظام
األمر هذا و القنوات تكلفة لتوفير الجديد الرقمي
التفاصيل و فائق ال تلفزيون ال بنظام ال يتعلق
لتوفير النواقل طاقة  بزيادة يتعلق  األمر لكن

. ناقل فى ال القنوات عدد عبر زيادة المال

 DVB-S2 الجديد الرقمي البث نظام إن
أن التكلفة يظهر بطريقة سريعة حيث سوف
سوف و الفضائية الخدمة لمقدمي يلة قل ستكون
خفض وحدات و األطباق على الطلب  يزداد
محوالت و اإلشارات توزيع معدات الشوشرة و

الريسيفر .  أجهزة DiSEqC و طبيعيا

من اآلن يجب المكون هذه من كل مكون و
تستطيع لن و المزيد من الحرص مع يختار أن
. اإلشارات تحليل و قياس جهاز استخدام تجنب

عملية على قائمون فنيين ال ل ل سعيدة أوقات
! األطباق تركيب

المخلص
فايس الكسندر

لى  المفضلة اإلذاعية المحطة : ملحوظة
القمر   Mood Media " على الشهر " فى هذا
أفقي   11.342 بتردد  ، شرق درجة  7 عند
موسيقى  مع ،  240 الصوت تعريف بقيمة
فقرات ال ، أحاديث  ال  ، توقف بدون هادئة

. إعالنية
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الجودة على  االختالف

ستاليت تيلى مجلة من الماضي العدد فى
جولة  بعمل ميللر بيتر السيد/ قام ( 194 العدد )
السيد قام قد و ، الصورة جودة تعريف عمق داخل
جنوب من المجلة قراء من ، جروف جى كليف /

: يقاته تعل بعض بإرسال أفريقيا

تبسيط هو ميللر بيتر / السيد  مقال أن أجد *أنا
الرقمية المتحركة الصورة نظام شرح فيه فى مبالغ
كان 2 أو 4   سواء  MPEGنظام أوال إن ، MPEG
ليس و الحركة سرعة فى بالتضحية يقومون فكالهما
حيث ، بيانات  ال معدل تقليل عند الصورة دقة  فى
إجراء يمكن  أنه  تيلى ستاليت مجلة مقال فى ورد
الصورة دقة فى االختيارية من عمليات الضبط عدد
عموما النبضات و معدل أن حيث عن تقليل نتيجة
خطوات عمل تم حيث خاصة عملية ليست هذه
أقوم حيث أنني سنوات الماضية فى العشر إيجابية
نقل  ل  4.2Msb معدل استخدم  و  محطة بتشغيل 
فرعى  3 صوت عدد به بالصوت يفزيونيتين ل ت قناتين
بجهاز قناة ال و يتم استقبال باقة ال نفس فى مصاحب

. الصورة فى مرئية تشوهات أية بدون الريسيفر

من العديد  بتفسير ميللر بيتر / السيد قام كما 
معظم إن ، الصورة  عرض نظام مسح  عمليات
إن  ، اإلمكانية هذه بها العريضة 16:9 الشاشات
العريضة حيث الشاشة يفضلون معظم المستخدمين
إن ، كالسيكيا الصورة العادى اصبح عرض أن نظام
و صحيحة بطريقة مسحة يتم الشاشة من الجزء هذا
وضع افضل على للحصول الصورة جانبي مط يتم
أن يمكن تدوير أفقية معلومات أي ، و الشاشة لمليء
تسريع ثم و من الشاشة وسط فى تقليل الحركة ل تراها

. الشاشة يمين الى الصورة تمرير

عالية صورة على  تحصل أن أردت إذا  أخيرا و
الطبق بضبط  قم صغير بيانات نقل بمعدل الجودة 
القمر  على موجودة قناة ال هذه Direct 8 و قناة ال الى
هذه  بيانات معدل  إن  ، باقة  داخل  هى و  W3A
اناتها ي ب معدل فان لهذا و باقة ال داخل هو القنوات
إذا  و  ،  2.0Msb الى   1.8 بين تتراوح و مختلف
فانك الدقة ية عال على شاشة القنوات هذا عرض تم
بيانات بمعدل الصورة جودة ستكون كيف تدرك سوف

. منخفض

خطوط دقة التفاصيل فان فائقة الصورة ال أيضا و
نظام فى معقد  أمر  هو الصورة  جودة  و  الصورة
نطاق خارج يكون هذا األمر و اعتقد ان نفسه اإلرسال
نظام بخصوص كلمة أي قول يمكن ال المقال و هذا
أهم تطوير  فهذا يعتبر  S2 الجديد الرقمى  اإلرسال 
الفضائي النظامين لكلى الرقمى ليفزيون ت ال مجال فى
الى تشير إن جميع الدراسات التى تمت ، األرضي و
فى اإلرسال األخطاء لتصحيح اللوغريتمات نظام إن
الموجة شكل باستقبال تسمح اآلن الرقمى المستخدمة
مستوى  QPSK عند 2dB C/N- و 32PSK عند

. لالستخدام عملي طاقة

القارئ : على تعليق بيتر ميللر / رد السيد
المتحركة الرقمية الصورة  نظام  ضغط عملية إن
يقوم أيضا لكن و الصورة بحركة يضحى فقط ليس
و النبضات معدل تقليل عند الصورة فى حدة بعمل
يتم  حيث ( المنفصل تام ال التحويل )  DCT بسبب هذا
الفضائية مقدم الخدمة يرجع الى و هذا ، القدرة تعديد
على تظهر سوف التفاصيل فقلة التعديد كيفية فى
قناة عند مشاهدة اكبر بشكل سوف تظهر و الشاشة
القمر على الموجودة القنوات مثل ) الجودة فى يلة قل
الحقيقة  هو فى ) و شرق Hot Bird عند 13 درجة
نقاط ال عدد نفس ) الصورة خطوط درجة تقليل ليس
الضوئية نقاط ال بين االختالف لكن و ( ثابت الضوئية

. جدا هذا مبسط شرحي اعلم  أنا ، و المجاورة

„Msb” هل بمعنى القارئ يقصد ماذا اعرف ال  و
ثانية / نبضة مليون أو انية  /ث رمز مليون يقصد
هذه و  ) انية  ث / رمز مليون  يقصد  القارئ كان  فإذا 
معدل فان  ( القمر جدول فى الموجودة قيمة  ال هى

: حيث سيكون مرتفعا النبضات

معدل  × ترميز  معدل  ×  2 = النبضات معدل
الخطأ تصويب

  FEC=5/6 تصويب الخطأ معدل كان ، إذا كمثال
:

2 × 4.2 × 5/6 = 7 مليون  = بيانات ال معدل فان
انية / ث نبضة

" قنوات ليست قناتين المذكورتين ال كانت إذا و أالن
ذات برامج القنوات أن إحدى تلك األقل أو على " حركة
هذه صورة جودة أن أن أتخيل فيمكنني ابتة ث بطبيعة
إن القارئ لكن عموما يكون مرضيا و القنوات سوف
نظام ضغط عملية أن حيث صواب على يكون قد
فاعلية اكثر بطريقة يتم األيام هذه فى الصورة الرقمية
ربما و الرقمى اإلرسال فيها بدأ تلك الحقبة التى عن
نقل معدل الى تحتاج انك تماما الحقيقة فى ليس انه
و  لقنوات الرياضية انية ل ث نبضة / 5 مليون نبضات
انية  / ث 3 – 4 مليون نبضة ذلك من تحقيق لكن يمكن
الخدمة من مقدمى الكثير إن من أنا متأكد عموما و ؟
و القديم الضغط نظام يستعملون مازالوا الفضائية
آخر إذا أمر هناك و ، األيام فى هذه تحفة يعتبر الذى
انية  / ث 5 الى 5 مليون نبضة من تستعمل قناة ال كانت
مع حتى األخرى القنوات بقية ل كمقياس عملها يمكنك

. قديم ال الضغط نظام

فكالمك  16:9 الصورة عرض بخصوص أما
موجودة الصورة ضبط المزايا أن لكن و صحيح
لم و الريسيفر جهاز ليست فى و ليفزيون ت ال بجهاز
البحث عن هذه فى الخبرة يلي قل القراء أريد أن يقوم

. الريسيفر قوائم جهاز فى المزايا

تعمل بمعدل نبضات 2.5 مليون   Direct 8 قناة إن
فى  هذا فان  SatcoDX لجدول طبقا و ثانية / رمز
تمريرها يتم قناة ال هذه كانت  فإذا الطبيعي المعدل
النبضات سوف  معدل فان multiplexer على حديث
الحركة  أثناء ) انية ث رمز/ 5 أو 6 مليون يقفز الى
عموما ، و جدا جيدة بجودة قناة ال تحتفظ لهذا  و (
بمعدل  DVD تعمل ال اسطوانة أن اعتبارك فى ضع
تكون  أن افتراض مع ثانية / نبضة 4 مليون نبضات
ذلك مع و الجودة ضعيف ببرنامج مضغوطة الصورة
ال يمكن أن تكون بنفس  Direct 8 قناة جودة فان
اسطوانات  مشغل وجود مع  DVD اسطوانة جودة

. حديث

الرقمية الصورة نوع هو ما
MPEG التى  المتحركة

؟ تستخدمها
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AMERICOM 18
SES Americom is due to launch AMERICOM 

18. This satellite has been designed to pro-
vide C-band services for cable programming 
and regular broadcasting. It will be located at 
255 East (105.5 West) and has 24 transpon-
ders with 36 MHz each. It‘s life expectancy is 
15 years.

New Satellite Launches
Sylvain Oscul

New Satellites 

NSS-8
INTELSAT will start NSS-8, to replace NSS-703, which will come to its end of life in 2009. 

NSS-8 will be located at 57 East, and has 56 C-band and 36 Ku-band transponders

BADR-4
ARABSAT is about to launch it‘s 4th satel-

lite, called BADR-4. It will be co-located at 
ARABSAT‘s „Hot Spot“ location at 26 East, 
servicing as a backup for BADR-2 and BADR-
3, and eventually to take over. BADR-4 has 
32 transponders in Ku-band 
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High Quality Manufacturer ARION 

الشركة
الرائدة

فايس الكسندر : بقلم

الشركة استطاعت فقط يلة قل سنوات بضع  فى
كشركة  لها اسم تحقق ARION أن الجنوبية الكورية
و ، الجودة العالية الرقمية الريسيفر ألجهزة منتجة
أجهزة  تصدير فى بدأت قد 1999 و عام تأسست لقد
لقد و لتأسيسها الية ت ال األعوام فى الرقمية الريسيفر
عام 2004  شهرتها على  ARION شركة حصلت
مزدوج بتيونر لها ريسيفر جهاز أول قدمت عندما

. التسجيل يمكنه

فى  بالتوسع الشركة قررت  2005 عام فى  و
الشركة  مقر  نقل تم لقد  و  ARION ترويج اسم
فى   An-Yang مدينة  فى  ARION مبنى إلي
عام  بداية فى ذلك و  Gyenggi-Do مقاطعة
مقاطعة   25 من  واحدة المقاطعة هذه و ،  2006
إليها  الوصول يمكن و  Seoul العاصمة بجنوب

 . 4 رقم الخط بالمترو

فى  يعملون 100 موظف من اكثر يوجد اليوم و
60 منهم فى مجال  عدد يعمل و للشركة الرئيسي المقر
4 موظفين  عدد يوجد أيضا و ، و التطويرات األبحاث
عدد يوجد و ، و دبى فى فرانكفورت الشركة أفرع فى
فى  اإلنتاج مركز فى يعملون  إضافي موظف 60
الموقعة  و الشراكه التفاقية طبقا DanYang مدينة
فى المدينة  عدد 200 موظف يوجد كما ، 2005 عام
  ShenZhen والية  فى DongGuan الصينية
هذا منذ أعمالها  مجال بتوسيع الشركة قامت  حيث
مجال البث فى تعمل التي الشركات مع التعاون العام ب
و قد  ، Canal Digitaal فى هولندا مثل تليفزيوني ال
فال  دوالر مليون 55 من يقرب الشركة عائد ما حققت
 ARION شركة و فى عام 2006 تتوقع ، 2005 عام
األسعار و النخفاض نتيجة قليال الشركة عائد يقل أن
اكثر  العائد يزيد 2007 أن عام فى الشركة تتوقع لكن

 . دوالر مليون 80 من

فى تقديم النجاح على اعتمادا تفاؤل ال ينتج هذا و
التفاصيل فائق ال تليفزيون ال ) الجديدة التكنولوجيا
مدير  تشنج  سام   / السيد قال  قد  و  ، (  HDTV

القادم من العدد فى اختبار تقرير عنه نقدم سوف 
  HDTV ريسيفر جهاز أول يعقبه سوف و ، المجلة
الربع  بداية  فى قريبا   PVR التسجيل إمكانية مع

. 2007 عام من األول

شعبية "زيادة أيضا إن تشانج / سام السيد قال قد و
من الشاشاتالمسطحة سوفتزيد تليفزيونات ذات ال
زيادة أيضا نرى أضاف " و المنتجات " و هذه سرعة
صورة تقليدية بمخارج ال أجهزة الريسيفر طلب فى
فان   " التسجيل بإمكانية مزود و   HDMI رقمية
حيث شركته منتجات بجودة جدا فخور تشانج / السيد
فى  لتعمل صممت  ARION الريسيفر أجهزة أن
إن ، صحيحة بطريقة بدون الجغرافية المناطق جميع
عيوب أي منع على يسعدون الجودة من التأكد فريق
. للمصنع مغادرة األجهزة الريسيفر قبل فى أجهزة
حيث لها العالم كهدف أنحاء ترى جميع الشركة ان
العالم حيث أركان جميع إلي الريسيفر تصدر أجهزة
فى ، المتطلبات جميع مع تتناسب األجهزة أن تلك
   AF-1000 موديل الريسيفر كان الشركة أيام أوائل
اآلن و لدى الشركة مبيعا أجهزة الريسيفرات اكثر هو
التىيوجد الريسيفر أجهزة فىتطوير تركز الشركة إن
على وقعت الشركة و أيضا صلب للتسجيل قرص بها
الفضائية تليفزيونية ال الخدمات مقدمي مع كبير عقد
مدمجة كامات بها الريسيفر أجهزة لتصبح المشفرة

 . النوع من هذا

بسيطة  و أساسية مهمة لديها  ARION إن شركة 
رضاء تحقيق طريق عن الشركة قيمة زيادة " :
رؤية الشركة و " إدارة بشرية جيدة خالل من العمالء
الريسيفر أجهزة  مجال فى  رائدة  شركة  " تكون إن

. " الوسائط المتعددة على التى تحتوى الرقمية

إلي  طريقها فى الصواب تفعل  ARION شركة إن
! أهدافها تحقيق

تليفزيون الفائق ال نحن نعتقد تن " التسويق بالشركة
تليفزيون ال غزا مقلما األسواق يغزو سوف التفاصيل
عندما  " أضاف و " ظهوره عند األسواق الملون
التفاصيل فائق ال تليفزيون ال فى الصورة جودة ترى
صورة لمشاهدة أخرى مرة  العودة  فى ترغب فلن
  ARION شركة إن التماثلي " أو تليفزيون العادى ال
  HDTV ريسيفر أول جهاز فى القريب تقدم سوف
الذى   AF-8000HDCI موديل هو األسواق و إلى

 ARION رئيس شركة ، لى جاسون السيد / DongGuan فى خط التجميع على نظرة

 AF-1000 األول الناجح الموديل
ARION لشركة

فائق  ريسيفر جهاز ARION أول لشركة المستقبل إلي نظرة أول
التفاصيل
موديل HDTV
 AF-8000HDCI 

  Seoul العاصمة جنوب ARION فى شركة مبنى



و هنا سوف تجد  ، M25 حلقة حدود فى مازال لكن و المدينة وسط عن بعيد لندن شمال الى الطريق ن
من  Enfield القريبة تسمى صغيرة منطقة فى صناعية منطقة لعمل و ،Horizonالمقر الرئيسى لشركة
مطار الى يأخذك سوف الواحد ذو االتجاه الحديد السكة خط أن حيث جيدا ، استراتيجيا قرارا كان مدينتهم
و ، شارع ليفربول بلندن فى محطة الحديد السكة خط سوف ينتهى األخر االتجاه فى بينما ،Stansted
يتم  ضروري حيث اآلمر هذا اتجاه و بأي م الخارجي بالعال باالتصال قامت قد Horizon شركة فان لهذا

. م العال جميع أنحاء منتجاتها الى تسليم

هو صديقنا النظام الرقمى
فايس الكسندر : بقلم

مع  19 بوصة رف شكل على االحتراف إرسال النواقل لموجات القارئ : الجهاز األسواق الى قريبا سوف تصل
األمامي )  األيسر الجانب من ) USB برمجة منافذ

 ، الهوائي إشارات مدخل و السرعة عالى  USB منفذ إضافي النواقل مع إرسال موجات اللوحة الخلفية لقارئ
برنامج صمم رود هويت الذى / السيد صممه الذى التشغيلى البرنامج طريق عن األشياء بقية مع التعامل يتم و

 . TSReader

صوت طريق عن تحيته يتم بالشركة االتصال عند 
نوبل اندريا / السيدة

روبرت السيد / طريق عن الفنية األسئلة على الرد يتم
  SatcoDX ترددات جداول تكون  أحيانا  : سيدى

. عملية ايضا

اإلداري المدير و الشركة مؤسس
بكرينج بول / السيد

/ السيد بواسطة اإلشارات لتحليل إضافي تطوير
هاردكاسيل   بول
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Digital Satellite Meter Manufacturer HORIZON 

و عند هذا  : 2000 منذ سنة القصة قد بدأت و
الرقمى  العصر بداية BSkyB فى الوقت كانت باقة
القمر على صغير طبق بتوجيه  استقبالها يتم
زاد  قد و شرق  درجة 2ر28  عند   ASTRA 2

كان أول جهاز . و األطباق تركيب تلك على الطلب
جهاز  هو و ،  Horizonشركة من  إشارات قياس 
التوجيه ،  و التركيب عملية يبسط HDSM و الى
5ر2 و  رقم هذه باإلصدار القياس تتوفر وحدة اآلن و
%75 من  أن حيث ، للشركة الناجح المنتج تسمى
قاله السيد ما هذا الوحدة هذه من مبيعات الشركة
 ،  Horizonشركة مبيعات مدير ماكلون جون /
 250 حدود فى تجزئة بسعر متوفرة الوحدة وتلك

. إسترليني جنية

داخل الوحدة هذه بتوزيع الشركة تقوم مبدئيا و
سوف السنوات القادمة خالل لكن و فقط بريطانيا
بتوصيل الشركة تقوم اآلن و األخرى األسواق تتوسع
كصانع األمريكية  المتحدة الواليات الى منتجها
و   Birdog باسم  لمنتج  OEM للمنتج أصلى
طريق عن ألمانيا فى المنتج هذا يظهر أيضا
و  ،  MSK باسم   Kathrein الموزعة الشركة
يا  فى إيطال Horizon أيضا تتوفر منتجات شركة
الرقمية  الريسيفر  ألجهزة  RAIWAYشركة مع
شركة  طريق عن استراليا فى و ، DVB-T األرضية
الرقمية  الريسيفر ألجهزة أيضا AUSTAR
و   Doordashan شركة  و  DVB-T األرضية

الركب .  الى لذان انضما ال الهند TSky  فى
 10 عدد تجد سوف  للشركة الرئيسى المقر  فى
فى إضافيين تجد موظفين أن  يمكن و : موظفين
األمريكية المتحدة الواليات فى  التوزيع مراكز

يتم القياس ألجهزة  الفعلي اإلنتاج و  ، الهند و
ليست الى و ألمانيا الشركاء فى بواسطة تصنيعها
 120 عدد  تجد حيث  Enfield بلدة عن بعيدة

. القياس أجهزة تجميع بعملية يقومون موظف

  Horizon شركة عائد 2005 وصل فى عام و
تتنبأ  و  إسترليني: جنية مليون   3 حوالى الى
جنية  4 مليون  الى العائد هذا زيادة الى الشركة

 . 2006 لعام إسترليني

لشركة المستقبلية و الواعدة األسواق إن
و  الصين ، روسيا ، الهند تتضمن  Horizon
هذه ماكلون إن جون / السيد قال قد و البرازيل ،
على أجهزة الحصول أهمية إدراك فى بدأت البالد 
األطباق توجيه لضبط اإلشارات قياس عملية لضبط
الشركة لتوسيع و ، جيد  استقبال  على للحصول
فى منتجاتها بعرض الشركة تقوم فسوف نشاطها
أن  نتوقع لهذا و  2007 لعام التجارية المعارض
و  البرازيل  فى   ABTA معرض الشركة تحضر
   CSTB معرض و الصين فى  CCBN معرض
  Convergence الهند و معرض فى روسيا فى

. ANGAألمانيا فى معرض و

دائما   Horizon لشركة المهندسين مجموعة إن
و الشركة منتجات قدرات تحسين بعملية مشغولون
الجديد الفضائي الرقمى النظام قياس يظهر سوف
و  ، عام 2007  من األول الربع فى  DVB-S2
الفنى المدير  هاردكاسيل  / ستاتس السيد قال  قد
به إنتاج جهاز قياس مدمج " أننا نفكر فى الشركة

. " عرض شاشة

يتجه التكنولوجيا الرقمية فى مجال التطوير إن
 HDTV التفاصيل فائق ال تليفزيون ال نحو اآلن
أن حيث سعيدا جون ماكلون السيد/ يجعل هذا و
" حيث هو صديقنا الرقمى " النظام شعار الشركة
كانت كلما الرقمية ا التكنولوجي تعقدت كلما أن

. جيدة قياس الحاجة اكبر ألجهزة

! Horizon لشركة  باهرا يبدوا إن المستقبل
مع ( الوسط فى ) ماكلون جون / السيد مدير المبيعات و اليسار ) على ) سيدى روبرت : السيد الفنى المدير

. Horizon شركة HDSM من القياس لجهاز صورة

منطقة فى Horizon لشركة الرئيسى المقر
Enfield منطقة فى لندن  شمال
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Practical tip 

مرة ألول الفضائية  القنوات تستقبل عندما
من المزيد استقبال  اقرب وقت  فى تحاول  فسوف
هذه السؤال فى ، و العالم مختلف أنحاء القنوات من
فى المستخدمة الحالية األجهزة احدث كيف الحالة
عملية االستقبال قبل من ناقشنا قد و االستقبال ،
قمر اكثر من باستقبال لك يسمح الذى المتعدد و
استخدام أو فقط واحد طبق باستخدام صناعى
باستقبال نظريا لك يسمح الذى و متحرك نظام
فى و ، الجغرافي موقعك من المرئية كل األقمار
الصناعية األقمار استقبال كيفية نصف المقال هذا
إضافية استقبال معدات استخدام  بدون المجاورة
إن ، فقط واحدة شوشرة  خفض وحدة  باستخدام و
فهو الطاقة بتركيز فقط يقوم ال المقعر الطبق
فقط يمكنه  و ، اإلرسال لشعاع كهوائي  يعمل
2 إلي 3  بين تقع التى الضيقة استقبال اإلشارات
الطبق ضرورة توجيه يجب لهذا مدارية و درجات
فان الرقمى اإلرسال عندما أتى و ، معين إلي قمر
إال تليفزيون جهاز ال شاشة تظهر على لن الصورة
إن  و %100 أفقيا مضبوطة الطبق قاعدة كانت إذا

. صحيحة الشفق قوس و التصعيد زاوية قيم

يرجع الضيق إرسال مدى سبب فان بالطبع و

حيث بعضها األقمار مع إشارات  تداخل إلي عدم
معظم فى و الترددات مدى  نفس تستخدم أنها
قمر و  كل بين يفرق و ،   Ku band األحيان
عن  ماذا لكن و بينها للفصل مدارية 3 درجات آخر

؟  مدارية 3 درجات من فى اقل تقع األقمار التى

 2 بعد على تقع التى األقمار أن الحقيقة فى
طريق عن بينهما التفريق يمكن ال درجة مدارية
القمر مشغلي من إمكانيات يحد هذا و مقعر طبق
مدى تقسيم فى المشاركة من بد ال حيث الصناعي
الفصل درجة يكون و عندما القمرين بين الترددات
استقبال  يتم فانه  مدارية  درجة  1 القمرين بين

. مشاكل بدون واحد وقت فى القمرين

- : المزدوجة األقمار هذه يوجد فى أوروبا

1 القمر 2 القمر زاوية الفصل
شرق درجة Astra 2 عند 2ر28 شرق درجة درجة Eurobird عند 5ر28 3ر0

غرب  غرب Thor عند 8ر0 درجة درجة عند 1  Intelsat 10-02 درجة 2ر0
غرب درجة Amos عند 4 غرب درجة AtlanticBird 3 عند 5 0ر1 درجة 

إشعاعية بطاقة تبث التى لألقمار بالنسبة و
يتم استقبال و اإلشارة فى فقدان يحدث أي لن كبيرة
طبق استخدام يمكن و جيدة بطريقة القمرين كلى
على تعمل األطباق هذه أن حيث 60سم  بقطر
االستقبال  درجة فان مدارية درجة 3 فصل زاوية
تزيد  عندما ( 3- ديسيبل ) بمقدار تضعف سوف

 . 5ر1 درجة عم الفاصلة الدرجة

هذا تظهر الكبيرة األطباق أن العجيب  و
مدارية  درجة  1 الفارق يكون  عندما اإلضعاف 
بقطر بالنسبة لألطباق و ، قطرها كبير أن حيث
مما  مدارية درجة  2 الفصل درجة  فان  100سم
 1 القمرين بين الفصل درجة كانت إذا أن يعنى
االستقبال فى إضعاف يظهر فانه مدارية درجة
عن البعيدة المناطق فى العيوب هذه تظهر و
مستوى يكون عندما اإلشعاعية البؤرة منتصف 

. منخفض اإلشعاع

المجاورة استقبال األقمار
كوبيتز هاينز : بقلم
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System Encryption 

Pervij Kanal Telekanal Rossiya

خصوصا و الروس لمعظم بالنسبة
على معتادين الغير لألشخاص
يمكنهم الصناعية  األقمار استقبال

قناة هى و قناتين استقبال فقط
السابق  االسم ) Perviy Kanal
 Telekanal قناة  و (  ORT لها
يرجع  و ، (  Rossiya (  RTR
السوفيتية الحقبة إلي قناتين ال
اة قن ال ب معروفة كانت عندما القديمة
األمر  هو ما لكن و 2 قناة  ال و  1
التى القنوات هذه  أن  هنا المدهش
مثل الرئيسية  الدولة قنوات كانت 
مما الدول  من العديد فى تبث التى 
حيث  ، ممتع غير مشاهدتها يجعل 
السياسية البرامج و بها األخبار يوجد
و البرلمان من المباشر اإلرسال و 
الكالسيكية الموسيقى حفالت بعض
، شئ كل هو هذا القديمة و األفالم و
تغيرت قد تغير قد حيث أن الدولة و

سريعة بطريقة و أيضا  تليفزيون ال
ية عل يحصل ما .  و دراماتيكية و
هو ما قناتين ال من مجانا الروس اآلن

األجر المدفوعة القنوات على يبث
عن ماذا و األخرى ، الدول فى بعض
وضعت التى  الحديثة هوليود أفالم 
أسابيع  منذ  DVD اسطوانات على
فى القمة مباريات  و مضت  قليلة
ربما و المالكمة أحداث و القدم كرة
فقط  ؟  1 للفروميوال سيارات سابق
 Perviy Kanal قناة باستقبال قم
  Telekanal Rossiya قناة أو
التى و األشياء  هذه تجد سوف و
عن يختلف  هذا و ، تفاجئك سوف 
و السوفيتية الحقبة فى السابقة األيام
جميع شراء تم قد  و  ذلك كيف لكن
قانونية بطريقة شرائها تم المواد هذه
الفضائية الخدمة مقدم أن السبب و
التكاليف تغطية فى  صعوبة يجد ال

القنوات تشفير
السيبيرى بالنظام

اوفسيادوفسكى نيقوالس : بقلم

الروسية القنوات استقبال إمكانية شرحنا المجلة من الماضي العدد فى
إمكانية ثبت أن قد و ، العالم فى دوله اكبر فى الجزء األسيوي و أوروبا فى
بعض أحيانا و الفكر بعض تتطلب با و لمن غال السهل باألمر ليست االستقبال
لكن  و  ( معا  Ku-band  و  C قنوات طريقة استقبال مثل ( االختراعات
لكن و الرقمية اإلشارات استقبال عند الحد هذا عند تقف ال المشكلة إن لألسف

. مشفرة أيضا القنوات هذه بعض

فى اإلعالنات أسعار الرتفاع نتيجة
خرافي إلي رقم التى وصلت المحطة
به اشترت التى المال أن طبيعيا و
يغطى إمكانية ال هذه المواد قناتين ال
و روسيا  خارج إلي القنوات بث هذه
الدول تستقبلها  أن يجب ال بالطبع
استوديوهات مجانا حيث أن المجاورة
و حيال ذلك الحزم منتهى هوليود فى
الخدمة لمقدم  استثناء يوجد ال  لهذا

. قناتين ال لهذه الفضائية

لهذه األول التشفير نظام إن
محتويات لحماية قدم الذى القنوات
كان الثمينة الروسية القنوات هذه
عن  تطويره تم الذى و ، BISS نظام
لإلرسال األوروبي االتحاد ) طريق
مقدمي  كان و ،  2000 سنة فى  (
يخشون قناتين  ل ل الفضائية  الخدمة 
حيث البث مع النظام هذا موائمة عام
حقوق حماية هو األساسي الهدف أن
النظام مدعم أن اتضح لكن الطبع و
فى استخدامه األجهزة و تم خالل من
قد فان لهذا و روسيا أنحاء جميع
و   Perviy Kanal قنوات اختفت
نواقل  من  Telekanal Rossiya
أن اإلرسال حيث القنوات المجانية ، و
من األوروبي الجزء  يغطى  األرضي
إلي هذه القنوات باإلضافة من روسيا
  NTV Plus قناة Tricolor و قناة
م يؤثر التشفير على ل جيد و فهذا أمر
عندما يعترض و لكن الصورة الكبيرة
جبال مثل الجبال بعض اإلرسال

. التعقد فى المشكلة تبدأ Ural
 

روسيا من األسيوي الجزء فى و
أرضية محطات  إنشاء  يستحيل 
فالعديد المساحة هذه كل تغطى
أطباق يستخدمون األشخاص من

الصناعية األقمار الستقبال 
كان و الرئيسيتين قناتين  ال الستقبال
لم حيث لهم  صاعقة يعتبر التشفير 
الريسيفر أجهزة  لبيع جيدا  يخطط
الخاص للقطاع الذكى الكارت و
  Perviy Kanal قناتي تبث كما ،
بما   ،  Telekanal Rossiya و 
تم لكن و الدولية بالنسخة يسمى
من الثمن الغالية المحتويات تغيير
الثمن رخيصة أخرى ببرامج البرامج
بعض و الجنوبية أمريكا  برامج من
فى التغيير هذا تقبلوا المشاهدين
األذكياء لكن األشخاص و المحتويات
تم حيث ، آخر طريق  فى ذهبوا
BISS بسرعة  التشفير نظام اختراق
كافة اإلنترنت منتديات على يوجد و

محتويات و  طريقة عن المعلومات 
فك التشفير .

الخدمة مقدمي فان بالطبع و
سعداء يكونوا لم قناتين ل ل الفضائية
 Perviy Kanal قناة خصوصا بهذا
بيع ألسعار معدل  أعلى  بها  التى و
برامج على تشمل أيضا و اإلعالنات
إلي نظام قاد هذا قد ، و غالية الثمن
 ،  Roscrypt يسمى جديد  تشفير 
الشركة الروسية طريق قدم عن الذى
أبحاثها  عن ناتج ال "  Telecom  "
إن ، االتصاالت تطوير  مجال فى
تم تطويره  الذى   Roscrypt نظام
نظام  على يعتمد الذى 2004 و عام
، بطريقتين يتوفر القياس التشفير
بكارت األخرى  و كارت بدون األولى
القنوات لحماية يهدف و األول ، ذكى
خارج استقبالها إمكانية من الروسية
تستخدم ال ثانية ال الطريقة و البالد 

. يا حال

استخدم   Roscrypt نظام  إن  
ترك  مما  Perviy Kanal قناة فى
امتألت قد و  صدمة فى المشاهدين 
اإلنترنت على المنتديات من العديد
و كسرة يتم  م  ل النظام هذا  أن  تفيد
و ، لكسرة محاوالت كبيرة انه تجرى
مجرد األمر  يكون أن  يأملون لكنهم
النظام يكسر هذا بعدها سوف و وقت
  Telecom  " شركة أفادت و عموما
حيث جيدا مؤمن  النظام هذا  إن "
اكثر بطريقة المفاتيح تغيير يتم انه
روسى لوغريتمات نظام يستخدم و
المنتجة الشركة لمعلومات  طبقا و
المستخدمة المفاتيح أن النظام لهذا
بينما قادمة سنوات ثالث لمدة أمنه
لعشرة المفاتيح الغير عاملة تكفى أن

لكن دعنا جيدا و هذا يبدوا سنوات و
. نرى سوف و الواقع على ذلك نرى

القنوات  نرى بعض المثير أن من  و
 NTV ، مثل التجارية الروسية
القنوات  و  STS  ،  REN-TV
على مجانا اآلن  حتى  تبث األخرى
متى إلي لكن و األقمار من العديد
عملة الذى نستطيع هذا ؟ يدوم سوف
عاجال انه نأمل دعنا ، االنتظار هو
كان أيا روسى يتمكن كل أن آجال أم
 Kaliningrad فى كان سواء مكانه
استقبال  من  Vladivostok فى أو
مثل المجانية القنوات بعض
موسكو فى يعيشون الذين األشخاص
 . 15 قناة اكثر من حيث يشاهدون

موسكو فى Telecom لشركة الرئيسي المقر





TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

LEMON 030-CI

6000 starting 
at 1.8

yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

yes yes no 90-260V
50/60Hz
10.5-14DC

yes, 
optical 
&coax

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

MATRIX PLANET

3200 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 90-240 
VAC

no yes no no no no no no yes, 
RS-232

no no #196
2006

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no no #194
2006

NEOTION 601 DVR

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no yes, 
external

yes, 
RS-232

no yes #188
2005

PANSAT 6000HXC

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes no yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #193
2006

PANSAT 3500S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes yes no yes no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#190
2005

PANSAT 500HC PVR&CI

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes, 2 no 90-250V
50/60Hz

yes yes no yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

PIXX Event

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #190
2005

QUALI-TV QS 1080IRCI for HDTV and MPEG 4:2:2

unknown 2-40 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 100-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Irdeto

#187
2005

STAR SAT SR-X1400D

6500 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI 

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#191
2006

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra

6000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 yes yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#189
2005

TECHNISAT Digit 4S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no no no 180-250 
VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no no no #194
2006

TECHNISAT Digit MF4-S CC

5000 1-45 yes 1.2 no NTSC/
PAL

no no no 230VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no yes Conax, 
Crypto-
works

#193
2006

TECHNOMATE TM-7755 2VA 2CI

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 yes PAL/
NTSC/

SECAM

yes yes no 90-240 
VAC

50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF4000PVR Plus

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #196
2006

TOPFIELD TF6000PVR

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

TOPFIELD TF5000CIP

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no yes no no yes,
RS-232

yes, 2 no #190
2005

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

VANTAGE VT-X121SCI

4000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Conax

#193
2006

VANTAGE VT-X111SCX

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes yes 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#191
2006
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TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

ARION 9400 PV2R

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes, 
UHF

yes no 90-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

ARION AF-9300PVR

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes no #188
2005

BEETEL SD98

5000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 80-300V yes
(S/PDIF)

yes no no yes no no no no no no #193
2006

BEL 5518

2000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

no PAL yes yes no 90-270V no yes no no no no no no no no no #191
2006

BOTECH CA 9000 FTA/CI

4900 2-45 yes 1.2 yes yes yes,
UHF

yes no 90-260 
VAC

50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #189
2005

DGSTATION Relook 400S

10000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes yes yes 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes #191
2006

DSN-GR 7400 CI EXPLORER

5000 TV
1600Radio

2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL/

SECAM

yes yes no 95-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

EDISON 2100 FTA

4000 1-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

EYCOS S30.12 CI

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-240 
VAC

yes yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #192
2006

EYCOS S50.12 PVR

8000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes, 
RS-232

yes no #191
2006

EYCOS S10.02F

4000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #189
2005

FORTEC STAR MERCURY II

6000 2-45 yes 1.1, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC yes yes no 100-120 
VAC

yes
(S/PDIF)

yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no no #195
2006

FORTEC STAR FSIR-5400 NA

4800 2-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no yes,
Irdeto

#190
2005

FORTEC STAR Lifetime Diamond DVB-S & DVB-T

3000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes no #190
2005

GENERAL SATELLITE FTA-7001S

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no PAL/
SECAM

yes yes no 190-250V
50/60Hz

yes no yes, 1 yes no no no no yes,
RS-232

no no #189
2005

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium

9000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes, 2 #190
2005

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium

6000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 2 #189
2005

HUMAX PR-HD1000

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes #193
2006

KATHREIN UFS 821

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes yes 100-240 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #191
2006
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Peter Miller
TELE-satellite

Test Center
Poland

Manufacturer SPAUN Electronic, Singen, Germany

Fax +49 (0) 7731 – 8673-17

E-mail info@spaun.de

Model SF 3000 Satellite Finder

Function Antenna alignment meter

Input frequency 950 ... 2150 MHz

C/Ku-Band compatible Yes

Signal level 44 ... 90 dBµV

Symbol rate 2 ... 45 Msps

Operational temperature 0 ... +40°C

Number of pre-programmed satellites 80

Power supply of the accumulator charger 100 ... 240 V, 50/60 Hz

األقل بأنفسهم على الطبق بتوجيه قاموا معظم قرائنا يكون أن المحتمل من
تركيب يمكنهم التركيب م أن المحترفين فى عملية نعل نحن و ، واحدة مرة لو و
األشخاص العاديين و ، إضافية إلى معدات الحاجة بدون توجيهها و األطباق
اإلشارة أو معرفة قوة يوضح شريط مشاهدة الريسيفر جهاز خالل من يمكنهم
و ، ( مجهز بذلك الريسيفر إذا كان مسموع ( صوت طريق قوة اإلشارة عن
محمولة قياس أجهزة لديهم التركيب عملية فى المحترفين األشخاص فان يا عمل
فى تتعدد و لمنها األقمار عن البحث معدات توجد و ، عملهم أداء فى تساعدهم

 SF األقمار باحث
SPAUN 3000  من

ما تريد كل احصل على

الخبراء تعليق
+

االستجابة  و سريع باليد حملة الجهاز يسهل هذا إن
ببرنامج مزود و االستخدام سهل و كبيرة ذاكرة به و
يكون أن يمكن هذا القياس جهاز و حقيقي تشغيلي
تركيب عملية على القائمين األشخاص لجميع  مفيدا 

. المحترفين أو الهواة سواء األطباق

-
يوجد ال

أطباق توجيه قياس جهاز
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Satellite Meter 

توضيح يمكنه جهاز ابسط و وظائفها
على حصلنا لقد و ، فقط قوة اإلشارة
شركة  من  SF 3000 الجهاز موديل
إلي  ينتمي الذى و لالختبار SPAUN

. تقدما اكثر طراز

الجهاز إعادة من الرغم على و
( 234×108×50مم  ) الصغيرة
فيها  بما  جرام   920 ) يزن الذى  و
الخارجي الغطاء  و ( البطارية 
يعطى الذى  البالستك من مصنوع
 ،  SF 3000 للموديل ا قوي انطباعا
ليست هى و األزرار باللون األصفر و
تماما مناسبة بل كبيرة ليست و صغيرة
سهلة القراءة التفاصيل و الحجم ، فى
إلي   F1 من ) أزرار  4 عدد يوجد و
الناعمة  األزرار تسمى التى و ( F4
طبقا األزرار هذه وظائف تختلف و ،
تقف التى الفرعية قائمة ال أو قائمة ل ل

. عليها
الشاشة على الوظيفة اسم يظهر و

هى  و مباشرة  الزر فوق   LCD
و ، باستمرار تستخدم التى الوظائف
األخضر باللون العرض شاشة تظهر
بإضاءة  و ( بيكسل  64×128 )

. قفلها أو تشغيلها يمكن خلفية

لإلشارات القياس عملية أثناء و
خفض وحدة مخرج  توصيل  يجب
طريق  عن مباشرة  LNB الشوشرة
و  القياس وحدة أعلى  F موصل
هو المباشر التوصيل كلمة معنى
هناك سويتش يكون أن يجب ال  انه
الشوشرة  خفض وحدة بين  DiSEqC
الجانب و فى ، جهاز القياس بين و
أن يمكنك القياس  جهاز من  األسفل
لكابل توالى منفذ و للطاقة فتحة تجد

.  RS-232

من النوع ليس هذا منفذ التوالى و
الذى  النوع لكنه و  DB9 العادى
و لذلك يجب  ، USB يستخدم لمنفذ

مع موفق هو و خاص كابل استخدام
على يحتوى  الذى و الجهاز عبوة 
. الطرفين من مختلفة  موصالت
و خارجية بطارية شاحن يوجد كما
يوجد  التى و  CD-ROM اسطوانة
عند التشغيلى البرنامج تطبيقات بها
الكمبيوتر على جهاز نتائج ال عرض
مع حزام حقيبة للحماية كما يوجد ،

. وسطك على حملها من يمكنك

القياس جهاز استخدام قبل و
موقعك  إدخال يجب  F 3000
يتم ثم القوائم  خالل  من الجغرافي
المراد توجيه الصناعي اختيار القمر
الجهاز سوف يظهر إليه و الطبق
و التصعيد زاوية  و الشفق  خط :
و الشوشرة خفض وحدة محور
ما لك يظهر سوف ذلك إلي باإلضافة
احتساب التى توضح البوصلة  يشبه
الجغرافي لموقعك طبقا الشفق خط
استخدام يجب و الجنوبي أو الشمالى
مبدئيا الطبق توجيه فى بيانات ال هذه

.

لك تظهر سوف  تالية ال الشاشة  و
نتيجة ال تظهر و اإلشارة قوة مقياس
و مسموع صوت و رسم شكل على
على اكبر حصلت انك عندما تعتقد
بالضغط قم اإلشارة  قوة من  قدر
يحاول سوف و زر  على  أخرى مرة
العاملة النواقل استقبال اآلن الجهاز
تم إذا  و  ، الصناعي القمر  على 
صحيحة بطريقة  النواقل تقاط  ال
اسم توضح شاشة لك يظهر سوف
اإلشارة مستوى و  الصناعي  القمر
 BER و  dBmW  أو  dBµV بال
عملية  إجراء يمكنك اآلن و ، C/N و
على للحصول للطبق الدقيق التوجيه
اقل قراءة  C/N و لمعدل قراءة اكبر

 .  BER لمعدل

قمت انك يحدث  قد واقعيا  و
آخر صناعى قمر إلى الطبق بتوجيه
لن الحالة هذه فى و الخطأ بطريق
حيث النواقل  باستقبال الجهاز يقوم 
و عند مختلف صناعي قمر أنها من
إلي الطبق توجيه إعادة عليك ذلك
على اكبر الحصول و القمر الصحيح
الغالب فى و القوية من اإلشارة قدر
 2 من تحتاج إلى تكرار هذا اكثر لن
القمر  على للحصول مرات  3 إلى

. الصحيح

 SF القياس جهاز يستطيع و
قمر   80 بيانات  تخزين  3000
لكل واحد ناقل بيانات مع صناعي
نتائج ال و تظهر جميع ، صناعي قمر
يمكن قيم رقمية و شكل أسماء و على
لوحة طريق عن يدويا بيانات ال ضبط
جهاز طريق عن بالجهاز أو المفاتيح

البرنامج لك  يسمح و ، الكمبيوتر 
بضبط تقوم أن المرفق التشغيلى
نواقلها و الصناعية األقمار بيانات
بالبرنامج يوجد و ، مريحة بطريقة
األقمار من كبيرة قائمة التشغيلى
النواقل العاملة من عدد الصناعية مع

. معها

أن جيدة فكرة أنها نعتقد لذلك و
التشغيلى على البرنامج تقوم بتثبيت
األقمار اختيار و  الكمبيوتر  جهاز
تستقبلها أن يمكن التى الصناعية
قم و  الجغرافي موقعك من فقط 
يمكن تقليل و العاملة بتحديد النواقل
عدد أن ربما الصناعية عدد األقمار

. كافيا يكون صناعيا قمر 20

تركيب ) إمكانية لديك كانت إذا و
يؤذيك فلن ( بموتور متحرك طبق
األقمار استقبال جميع ما تم إذا معرفة
جهاز خالل من صحيحة  بطريقة
داخل المخزنة لألقمار طبقا القياس
يمكن انه بالذكر  الجدير  و  قائمة ال
على صناعي قمر أي بيانات إدخال
المذبذب قيم لترددات أي و موجة أي

. المحلى

جهاز يعمل التوجيه عملية أثناء و
يستجيب و بطريقة جيدة جدا القياس
المبدئية التوجيه  عملية إلي  بسرعة
اإلشارة من قدر اكبر على الحصول و
الدقيقة التوجيه عملية أثناء أيضا و
C/ من قيمة قيد اكبر للحصول على
جودة  من قدر أعلى على N للحصول
صوت الجهاز يصدر كما ، الصورة
الحصول عند كافية  بدرجة  مسموع
هذا سماع يمكن  قوية  إشارة  على
فى تتواجد كنت إذا حتى الصوت

. جدا مزدحم شارع

وقتا معك الجهاز يستغرق لن و
استخدامه كيفية لمعرفة طويال
كبيرة ميزة هذه و عملة طريقة و
، تعقيدا األكثر األجهزة ببقية مقارنة
الشركة أعلنت قد أخرى ناحية من و
القيم أن األمانة بمنتهى المنتجة
موديل على شاشة الجهاز تظهر التى
C/  ، اإلشارة SF 3000  ( مستوى
أي  مقياسا تعتبر ال  ( BER و  N
سواء جهاز أي مقارنتها مع يمكن ال
آخر نوع من أو الموديل نفس من كان
و هذه ليست مشكلة هامة حيث أن ،
و واحد فقط لغرض الجهاز يستخدم

. اجله  من صمم الذى هو الغرض

مكتمل القياس  جهاز  إن
باستمرار العمل  يمكنه  و  الوظائف
 4 من  يستغرق و ساعات  4 لمدة
البطارية  شحن  عن  ساعات  5 إلى

. به الخاص
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Peter Miller
TELE-satellite

Test Center
Poland

Manufacturer/Distributor Max Communication GmbH, Siemensstr. 47
 25462 Rellingen, Germany

E-mail / Internet info@max-communication.de / www.click-clack.eu

Telephone +49 4101 6060-0

Fax +49 4101 6060-999

Models Chess Click-Clack Alu 65 cm and 85 cm

Description Offset dishes for Ku-Band

Outside diameter 665x710 mm and 852x903 mm

Reflector diameter 610x654 mm and 780x832 mm

Elevation angle 17°-82° in 3 ranges

LNB holder 40 mm

Mast diameter 32-60 mm

Gain at 12 GHz 36 dB and 38.8 dB

Weight 0.9 and 2.1 kg

قبل قمت من إذا
فى طبق بتركيب
مختلفة أماكن
أن تعلم فأنت
ليست األطباق
بعضها مماثلة 
أول و   ، لبعض 
سوف تالحظه شئ
حديد : الخامة هو
إن ، ألمونيوم أو
المصنوعة األطباق
األلومنيوم من
هى خفيفة الوزن و
للطباق مفضلة
الكبير الحجم ذات
تقوم كنت  إذا  و
مسافة من بتركيبها
الشرفة من معينة
السطح فوق  أو
يكون الوزن فان

و 85  65 سم بقطر
سم

الخبراء تعليق
+

 ، طيه يمكن الشوشرة خفض لوحدة حامل ذارع  
التصعيد زوايا ميزان ، مزدوج مثبت ، الوزن خفيف
المحترفين و  للمبتدئين جيد اختيار الطبق  يجعل
أو السيارات على األطباق تركيب يريدون للذين و
لمدة استخدام يؤمن جيد العام التصنيع ، القوارب

. طويلة

-
يوجد علىال تركيبة قبل  الطبق بتركيب يسمح التصعيد زاوية  ميزان

القاعدة

Ku-band ال ال ب ق الست بؤرة ال مضبوط غير طبق
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Fast Dish 

Click-Clack بذراع  موديل ألمونيوم طبق
قابل للطي الشوشرة خفض حامل لوحدة

شركة علمنا أن عندما ، و حساب له
تريدنا   Max Communication
ما فكل أطباقها  باختبار  نقوم  أن
من تم صنعها قد األطباق أن عرفناه

. األلومنيوم

التوجيه و التركيب

المسطح للطرد  العبوة فتح  بعد
المزيد. أوال ا اكتشفن قد الذى استلمناه
العام التصنيع  أن من التأكد نريد  :
كلى الموديلين و ، بطريقة جيدة كان

جدا أنيقة  تبدوا   ( 85سم 65سم و )
نفسه الطبق على يحتوى الطرد و
و الطبق مثبت مثل القطع بعض و
و الشوشرة خفض وحدة حامل الذراع
على تحتوى صغيرة بالستيكية حقيبة
توصيل عند و  ، الصواميل  بعض
حصلنا فقط إلى الطبق األجزاء جميع
األطباق لهذه الفريدة الميزة على
خفض وحدة  حامل الذراع : هى  و

! للطى قابل ال الشوشرة

حيث التطوير هذا وجود نشكر و

بعد و  بالمنزل الطبق تركيب يمكن 
على و بنقلة إلى السطح ، تقوم  ذلك
على الطبق تركيب  يمكن  السطح
خفض وحدة  بتركيب تقوم و صارى 
عندها و الذارع بفتح قم و الشوشرة
التوجيه لعملية جاهز  الطبق يكون

. استقباله المراد للطبق

تتم الطبق توجيه عملية إن
من قورنت باألطباق اسهل إذا بطريقة
إن : األول لسببين الموديالت األخرى
على  تثبيت ل ل 2 مثبت عدد به الطبق
الصامولة فك  طريق عن  الصاري
ال و غربا أو شرقا  الطبق  لتوجيه
ما هذا و الصاري من الطبق يسقط
، واحد مثبت هناك  كان  إذا يحدث
طيفية مالحظاتنا عن إلى أيضا انظر
من العدد نفس فى الطبق تركيب
هى و : ثانية ال الميزة و ، المجلة
زاوية ميزان هى و لمبتدئين ل جدا هامة
غير األطباق الرخيصة إن ، التصعيد
بها توجد التى و الميزان بهذا مزودة
الشفق زاوية إيجاد فقط ليس مشكلتين
إيجاد عليك أيضا لكن و بالتجربة
شركة أطباق و لكن مع التصعيد زاوية
موديل   Max Communication
زاوية  إيجاد يمكن  Click-Clack
على الوقوف عند أو مسبقا التصعيد
أن تقوم ما يجب عليك كل السطح و
أو قليال اليمين إلى الطبق بتحريك

. اإلشارة على للحصول الشمال إلى

بكتيب الموجود  الرسم يوضح  و
حامل الذراع تركيب يمكن انه التركيب
أماكن   3 بعدد الشوشرة خفض وحدة
للزوايا :  و  A-2 ، طبقا   1-A ،  1-B
°44-°5 و 82°-44° .  ,17°-57°

إلى  الطبق توجيه يمكن بهذا و  
لتوضيح نتيجة م العال فى منطقة أي
عملية تسهل التى و التصعيد زوايا
عن المطول البحث لتجنب التوجيه

. التصعيد زوايا

االستقبال

بعد االختبار ينتهي م ل بالطبع و
لكن قمنا فقط و عملية تركيب الطبق

بقدرة شوشرة  خفض وحدة بتركيب 
األقمار  أي  بفحص قمنا  و dB  0.3
النتيجة كانت و استقبالها يمكن التى
التى كل األقمار أننا استطعنا استقبال

. القطر بهذا استقبالها يمكن

65سم بقطر طبق مع عموما و
إشعاعية بقدرة األقمار استقبال يمكن
مع طبق  أو أقوى و  dBW 48 بقوة
بقدرة األقمار استقبال يمكن 85سم
رغم  و أقوى ، dBW 46 أو إشعاعية
لكن و كبيرا يبدوا  ال الفارق أن  من
عدد فان ندا بول غرب فى موقعنا من
بطبق استقبالها يمكن التى األقمار
من العدد اكبر فى كانت 85سم بقطر
بطبق استقبالها يمكن التى األقمار

65سم .

 Click-Clack الموديل  اسم و  
فان الطبقين  لكلى المعنى يوضح 
للطبق  القاعدة وضع صوت click هى
إلى االتجاه  لتحريك الطبق clack و
جاهز يصبح عندها و الصحيح

! لالستقبال

  clack تريده هو ما  كل التصعيد و زاوية إلى القاعدة  تثبيت  يتم   click صوت
. الصحيحة الشفق زاوية إلي لالتجاه

لسرعة مثبت مع مسبقا المجهز الطبق
التثبيت على الصارى المتحرك الحامل الذراع على مقربة نظرة
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MULTI-ROOM - MULTI-PEOPLE
The EYCOS S60.12 PV2R is the newest flagship in the Eycos family.  
With its Multi-Room concept, it is an outstanding family-friendly digital receiver 
with hard disk recorder.
Everyone can watch their own channels with just this one receiver.  
The S60.12PV2R makes it possible.  Today, a digital receiver with built-in 
hard drive makes a standard video recorder mostly obsolete.  Eycos is one 
of the leading manufacturers of PVR receivers.  Its time-proven technology 
together with its simple operation makes it easy for anyone to use.  
Its stunning picture and audio quality along with a variety of useful extra 
features are standard with Eycos.  In addition to FTA and CI receivers, you 
can choose from four different PVR models.
NEW from EYCOS: Crypto-FTA and Crypto-CI Receivers

High-quality, outstanding Customer Service and excellent price/performance 
ratio: that’s the EYCOS guarantee!
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Satellite Receiver 

Manufacturer PT Stella Satindo
 Komplek Daan Mogot Prima
 Blok B3 No. 7 
 Jl. Daan Mogot Raya km 12,8
   Jakarta 11740, Indonesia

Website www.stella.co.id

Phone +62-21-54373829

Fax +62-21-54373833

Email sales@stella.co.id

Model Matrix Planet

Function Digital FTA receiver with OTA

Channel Memory 3200

Satellites no

Symbolrate 2 – 45 Mbps

DiSEqC 1.0, 1.2

22 kHz switch yes

USALS no

Programmable 0/12V  no

Scart connectors no

Video/ Audio Output 3 X RCA

Digital Audio Output no

Color systems PAL, NTSC

S-VHS Output no

RF Modulator yes, fixed on 621 MHz (ch 39)

SCPC Compatible yes

EPG yes

Teletext no

Power Supply 90 – 240 VAC

Power Consumption 20 W (max.)

OTA Blind Scan 

Vincent Witjhun
TELE-satellite

Test Center 
Indonesia

تيلى مجلة من السابق العدد فى
تقرير  بعمل قمنا ( 194 ستاليت ( العدد
بخاصية مزود ريسيفر عن اختبار
طريق عن  القنوات عن األعمى البحث
األقمار استقبال لمعدات الموزعة الشركة
فى   Stella Satindo الصناعية
قامت الشركة لقد ا بإندونيسيا ، و جاكارت
 Matrix يسمى جديد موديل بتقديم
بخاصية  مزود ريسيفر وهو ، Planet
وتم ، أيضا القنوات عن البحث األعمى
األسود اللون ب الخارجية الكابينة تصميم
التشغيلى البرنامج تحديث إمكانية مع

الصناعي . القمر عن طريق
7 أزرار  عدد األمامية يوجد اللوحة فى

Matrix Planet الريسيفر
القنوات عن األعمى البحث بخاصية المجانية الستقبال للقنوات

الصناعي القمر طريق التشغيلى عن النظام تحديث

فتح قفل و : بالريسيفر لتحكم الكامل ل
تأكيد زر ال ، الخروج / قائمة ، ال الطاقة
تغيير  الصوت – و الصوت + و ، ok
مؤشرات   8 عدد يوجد كما   ، القنوات

القنوات شاشة عرض أرقام فوق مضيئة
مع و ، اإلشارة لقوة كمؤشر هى تعمل و
الريسيفر وضع يمكن الرشيق التصميم
يتوفر و أخرى ، أجهزة مع أي يتناسب ل
تقويم ال عرض ميزة الريسيفر فى
 Matrix Planet الريسيفر و ، الميالدي
حيث  : فية الخل اللوحة التجهيز قليل 
 RCA نوع من 3 جاكات يوجد فقط عدد
الصوت و  الصورة إشارات لتوصيل 
مخرج  و  IF إشارات مدخل و االستريو
   RS-232 توالى منفذ و لها تمرير
  RF إشارات مخرج و التحديثات إلجراء
لألسف و سكارت موصالت و ال يوجد ،
إن ، رقمى صوت مخرج أيضا يوجد ال
بطريقة ترقيمها بعد تم عن التحكم وحدة
غير شائع األزرار ترتيب لكن و واضحة
األخرى التحكم وحدات مع بالمقارنة
األزرار حجم  صغر من الرغم على  و ،
لهذا و من بعضها ليست قريبة أنها إال
العام التصنيع إن الوحدة ، استخدام يسهل

. جيدا انطباعا يعطى و جيد للريسيفر

اليومى االستخدام
  Matrix Planet الريسيفر إن
و به خاصية  3200 قناة تخزين يمكنه
بهذا  و اإلصدار 0ر1 و 2ر1  DiSEqC
وحدات   4 بعدد سويتش استخدام يمكن
بنظام توصيله يمكن أو شوشرة خفض
الريسيفر أتي قد  ل و  ، متحرك أطباق
أقمار   6 لعدد بقنوات  مسبقا مبرمج 
استقبال بنظام لالستقبال جاهزة صناعية
عند 113   PalapaC2 القمر : 4فى1 
عند   Telkom1 القمر و  ، شرق  درجة
 Asiasat3S القمر و ، شرق 108 درجة

عند
القمر  و شرق درجة 5ر105   
شرق  درجة 5ر100  عند   Asiasat2
عند   Asiasat4 قمري الى باإلضافة
عند   Apstar6 القمر  و درجة  122

. درجة شرق 134

اللغة ب تعمل  الريسيفر قوائم  و
أن كما ، فقط و اإلندونيسية اإلنجليزية
اإلندونيسية اللغة مكتوب ب التشغيل كتيب
تظهر   Info و بالضغط على زر فقط ،

الفضائية الخدمة  مقدم عن بيانات  لك
قناة ل ل فنية ال بيانات ال عن أيضا و
الريسيفر تزويد تم  و ، المعروضة
القوائم  تمسى منفصلة  قوائم  4 بعدد
يمكن عند اختبار الريسيفر ، و المفضلة
القمر  على رأسي  3747 التردد على
شرق  عند 5ر105 درجة  Asiasat3S
استطاع   2626 منخفض ترميز بمعدل
مشاكل أية بدون قناة ال استقبال الريسيفر
انع توضح الريسيفر مواصفات أن كما ،
منخفضة ترميز ترددات استقبال يمكن
انية  ميجاسيمبول/ث  2000 من ابتداء

يستطيع لم ية الفعل التجربة عند لكن و
الترميز هذا  الى الوصول الريسيفر 

. المنخفض

البرنامج تحديث
القمر عن طريق التشغيلى

OTA الصناعي
أول  Stella Satindo كانت شركة إن
خدمة بتوفير قامت محلية موزعة شركة
طريق عن  التشغيلى البرنامج تحديث 
تحديث لسهولة ذلك  و الصناعي  القمر
 Telkom1 القمر عن طريق الريسيفر
التردد 3580  على شرق 108 درجة عند
على الوقوف  عند ببساطة ذلك و أفقي 
لسوء  و قائمة القنوات ، 20 فى رقم قناة ال
هناك يكن لم االختبار إجراء عن الحظ 

. القمر على جديد تشغيلى برنامج

عن األعمى البحث
القنوات

يمكن   Matrix Planet الريسيفر إن
القنوات البحث األعمى عن ية عمل إجراء
إدخال أو الترددات ب مسبقة معرفة بدون

. الترددات يدويا

جدا بسهولة يتم الميزة هذه استخدام و
الصناعيو القمر باختيار ببساطة قم فقط
المحلى و المذبذب ترددات قيم قم بضبط
عن البحث اختار و الشوشرة خفض وحدة
القنوات جميع المجانية فقط أو القنوات
عن األعمى البحث خاصية تقوم سوف و
و العاملة الترددات عن بالبحث القنوات
قائمة ضمن إدراجها و القنوات استقبال

. القنوات

الخاتمة
الريسيفر ا  مزاي الختبار سعدنا لقد
التشغيل ية عمل فى علية يعتمد الذى
القمر طريق عن تحديثه إمكانية مع
دائما الريسيفر يصبح بهذا و الصناعي
 Matrix Planet الريسيفر أن ، حديثا
المجانية القنوات  الستقبال ريسيفر هو

. تكلفة ال منخفض

الخبراء تعليق
+

الصناعي القمر طريق  عن التشغيلى البرنامج  تحديث
الستقبال ريسيفر ، القنوات عن األعمى البحث خاصية  ،

االستخدام سهل و التكلفة منخفض المجانية القنوات

-
مألوفة أماكن غير فى بعد توجد عن وحدة التحكم أزرار

يمكن ية المجان نوات ق ال ال ب ق الست ريسيفر
الصناعي قمر ال طريق عن تحديثه
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فعال ريسيفر صغير و

Mini Receiver 

Yanis Patalidis
TELE-satellite

Test Center
France

يمكن ال الجهاز تركيب  عملية إن
توصيل فعند من هذا اسهل تكون إن
توصيل و  الطبق من القادم الكابل 
الكمبيوتر  جهاز مع  USB كابل
تسألك نافذة الشاشة على يظهر فسوف
زمن يستغرق و االسطوانة وضع عن
2 إلى 3  من التشغيلى البرنامج تثبيت
إرسال مشاهدة بعدها تستطيع و دقائق
على الفضائي الرقمى تليفزيون ال
طبق لديك اذا كان مباشرة و الشاشة
Astra عند 2ر19  القمر إلي موجة
القنوات شرق فيمكنك مشاهدة  درجة
الناطقة القنوات وضع تم حيث مباشرة
القنوات قائمة فى األلمانية اللغة ب
لبرنامج ل الرسومى الشكل إن ، مسبقا
الكبير فالجزء نفسه يوضح التشغيلى
قناة ال بها تظهر  التى  الشاشة  يمثل
تجد سوف األيسر الجانب على و
الهامة األزرار جميع و القنوات قائمة

. الريسيفر لتشغيل

الضبط طريقة تغيير أردت إذا و
قائمة و الصناعي  لقمر ل المبدئية 
على ببساطة بالضغط فقط قم القنوات
البرنامج شاشة على الضبط أزرار
التى و قائمة الضبط لفتح  التشغيلى
لضبط خانة أول و ، عديدة خانات بها
نوع اختيار و " الشوشرة خفض وحدة "
يمكن  حيث المستخدم  DiSEqC
وحدات   4 عدد حتى استقبال ضبط
تحريك و يمكن أيضا شوشرة خفض
متوافقة بمواتير تعمل التى األطباق
يتم االختيارات عملية إجراء عند و
تنفيذ ل “Apply” زر على الضغط
و قائمة ال إلي العودة و التغييرات
على شكل نظارة بالضغط على صورة
البحث قائمة إلي تأخذك سوف معظمة
القنوات ضبط قائمة  و  القنوات عن
تتم القنوات  عن البحث عملية إن  ،
خالل دقائق ففي جدا سريعة بطريقة
القنوات جميع استقبال يتم معدودة
و القنوات قائمة فى تظهر و المتاحة
عن طريق قائمة ال ضبط عندها يمكن
أو التسمية اإللغاء ، إعادة ، التصنيف

. المفضلة القوائم إلى النقل

حساس انه التيونر  اثبت  قد و
كبيرة ميزة هذه اإلشارات و الستقبال
( فى الريسيفر هذا استخدام إذا قررت
الخ المتنقلة المنازل أو المعسكرات
الحجم صغير طبق استخدام مع ( ،،،
يعمل الريسيفر أن  الحقيقة  فى و ،
يتم  و فولت  12 طاقة مصدر على
المحمول الكمبيوتر بجهاز توصيله
فهو  لهذا و  USB منفذ طريق عن

. االستعمال لهذا جدا مناسب

تأتى التى التحكم عن بعد وحدة إن
راحة و متعة من تزيد الريسيفر مع
بينما لديك المفضلة لبرامج ل المشاهدة
كما الخارجية الشواء بحفالت تعتنى
إمكانية من القصوى االستفادة يمكن
بجهاز الصلب القرص على التسجيل
مرة مشاهدتها يمكن التى و الكمبيوتر
يمكن ضبط و الحق فى وقت أخرى
عندما األتوماتيكي التسجيل عملية 

. الجهاز عن بعيدا تكون

 T-Connect بالريسيفر يوجد كما
الستقبال  مدمج ديكودر S-2400
يستحق دليل قنوات المعلومات ، كما
خاصة جائزة اإللكتروني البرامج
القنوات اختيار للمستخدم يمكن بحيث
سوف اناتها مقدما و بي المراد معرفة 
كاملة البرامج الشاشة ملئ لك يظهر
قناة يخص عمود كل أعمدة عدة على

. واحدة

االستماع أو المشاهدة متعة بجانب و
يمكنك الفضائية اإلذاعية القنوات إلى
تنقل ال أو اإللكتروني البريد إرسال
الشركة تنسى م  ل و اإلنترنت  عبر
T-connect S- للريسيفر المنتجة
اإلمكانية  أضافت تلك و هذا 2400
اإلنترنت خدمة تشترك فى كنت فإذا ،
تكون فسوف الصناعية األقمار عبر
مع الخدمة هذه استخدام على قادرا
بيانات ال نقل يمكن كما الجهاز هذا
المحمول المزود تليفون طريق ال عن

.GPRS بوظيفة

هو جزء المكتبى الكمبيوتر أو المحمول الكمبيوتر سواء كان اصبح األيام هذه
وسائط أجهزة إلى األجهزة تتحول تلك منزل و فى كل تجدها التى االختراعات من
استقبال فكرة كانت و ،، الخ الموسيقى و الصور ألبومات تخزين مثل متعددة
  Technotrend شركة إن ، لهذا الية ت ال الخطوة هى الفضائي الرقمى اإلرسال
T- بموديل الرقمية الفضائية القنوات الستقبال الثمن رخيص بديل توفر
الفرصة  لدى مجلة تيلى ستاليت كانت و ، Connect S-2400 USB box
DVB- من شركة الطرد نا وصل عندما الريسيفر هذا على مقربة إللقاء نظرة
 ، Technotrend شركة لمنتجات عالميا الموزعة الشركة هى SHOP و
فضي-رمادي بلون الصناعي  القمر الستقبال ريسيفر عن عبارة الجهاز  إن
ووحدة   USB 12 فولت و كابل خارجي طاقة مزود 10×7×5ر2سم بمقاس
و يوجد  CD-ROM يوجد بها البرنامج التشغيلى ، اسطوانة و بعد عن تحكم
لمصدر الطاقة  مدخل و مدخل إشارات USB و منفذ عن عبارة الجهاز خلف

. الوضع التشغيلى للريسيفر توضح مقدمة الجهاز مضيء فى مؤشر و

الخبراء تعليق
+

المجانية  الفضائية القنوات الستقبال ريسيفر
لم ، المكتبى أو المحمول الكمبيوتر جهاز مع يعمل
يخلوا كما االختبار أثناء الصورة فى توقف أي يحدث
الريسيفر وزن ، العيوب من التشغيلى البرنامج
المعسكرات و السيارات فى للعمل يصلح و خفيف
الصورة إن الريسيفر ، أجهزة بجميع وظائف يعمل و

الشاشة عرض القنوات بكامل الجودة عند عالية

-
. USALS أو  DiSEqC 1.2 برتوكول يوجد ال

Distributor DVB-Shop, Germany

Telephone +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Function Odbiornik danych
 DVB-S dla PC

Frequency range 950 – 2150 MHz

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Modulation MCPC + SCPC

DiSEqC 1.0

Power 12 Volts

Consumption 15W max.

قنوات ال ال ب ق الست ريسيفر
الكمبيوتر الرقمية لجهاز ية الفضائ
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To calibrate & adjust 
your dishes
- easy to use
- exact and accurate
- absolutely reliable
- programmable

الريسيفر

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

اإللكتروني البرامج  دليل

الشوشرة خفض وحدة  ضبط

نايلسات  الشعاع األفقي للقمر
غرب درجة 7  عند

المعلومات   شريط

الرئيسية  القائمة

اإلشارات عن  البحث

Manufacturer Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-7082607

E-mail inquiry@i-topfield.com

Model TF4000PVR Plus

Function Digital Satellite Receiver with tion

Channel memory 5000

Symbol rates 1-45 Ms/sec.

Satellite inputs 2 x F

SCPC compatible yes

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

Scart connections 2

Audio/video outputs 3 x RCA

UHF modulator no

0/112 Volt connection no

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC / 50/60 Hz

الخبراء تعليق
+

المزايا  من العديد االستخدام و يوفر سهل الريسيفر  
المعيشة . مع غرفة و يتناسب الشكل و أنيق

-
5000 قناة  لعدد الذاكرة ، النواقل بيانات تحديث يجب
 DiSEqC ميزة كافي لريسيفر يمكنه التسجيل مع غير

 . أوروبا منطقة فى لالستقبال للكامات فتحة عدد 2 و  1.3

التسجيل يمكنه رقمى ريسيفر
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جديد ميالد إعادة

Satellite receiver 

Topfield TF4000PVR Plus الريسيفر

الوفير الربح الذى يدر الريسيفر هذا
أن قررت  إن إلى قريب وقت حتى 
بإعادة قرار باتخاذ الشركة تقوم
إضافة و جديد المنتج من هذا تدشين
هنا نشكر و األخرى  المزايا بعض 
فى متقدمة إلكترونية  شرائح  وجود

. الجديد الريسيفر

قرار عن  الخبر نا وصل عندما 
الخصوص  بهذا  Topfield شركة
الريسيفر لنرى  بشغف  ننتظر  كنا
 ،  TF4000PVR Plus الجديد
الخارجية الكابينة تصميم تم لقد
بين تجمع و جيدة بطريقة أخرى مرة
الزجاج و المعدني الفضي اللون
يعطى الذى األسود  البالستيكي
الريسيفر هذا يجعل مما أنيقا منظرا
من بدال المعيشة حجرة فى مناسبا

. بعيدا إخفاءه

فى أزرار خمس عدد يوجد و
بتشغيل تسمح األمامية اللوحة 
وحدة إلي الحاجة بدون الريسيفر
زر يوجد ال لألسف و بعد عن تحكم
فى و ، الرئيسية قائمة ال على للدخول
يوجد شاشة األمامية اللوحة منتصف
ثالثة مع عدد واضحة القراءة عرض
غطاء يوجد و  ، مضيئة  مؤشرات
للكامات  فتحة  2 بداخلة عدد يحوى 
التشفير أنواع جميع على تعمل التى
الكروت لقراءة فتحة إلي باإلضافة

. الريسيفر المدمجة للكامة

الريسيفر فية الخل اللوحة فى و
مع إشارات مدخل اثنين عدد يوجد
اثنين عدد و ، لها تمرير مخرج وجود
جاكات ثالثة عدد و سكارت موصل

االستريو  للصوت RCA نوع من
من توالى منفذ و الصورة و التماثلي
توصيل  إلمكانية RS-232 نوع
كما ، الكمبيوتر بجهاز الريسيفر
و ضوئي رقمي صوت مخرج يوجد
. ال يوجد مفتاح طاقة رئيسي لألسف

الريسيفر  أجهزة عكس على و  
بعملية تقوم التى الشركة نفس من
و   5000 سلسلة من التسجيل
الجديد  الموديل  أن  تجد  6000
يوجد  ال TF4000PVR Plus
لهذا   و   USB 2.0 منفذ ميزة به
من المسجلة المواد  نقل  يمكن ال
نقل أو جهاز الكمبيوتر إلي الريسيفر
الكمبيوتر  MP3 من الصوت ملفات

. الريسيفر إلي

نفس بعد هى وحدة التحكم عن إن
موديالت فى المستخدم القياس النوع
و  النوعية  Topfield من نفس شركة
فى عالي تقدير على حصلت التى
انه الوحدة هذه يعيب  و ، الماضي
من الريسيفر أجهزة  تشغيل  يمكنها
داخل  فى كانت إذا  5000 سلسلة

. نطاقها

اليومي االستخدام
وحدة على معتادا كنت إذا
شركة من بيديك  بعد عند  التحكم
موديل   الريسيفر فان   Topfield
يكون  TF4000PVR Plus سوف
الوحيد الشيء و جدا سهل تشغيله
األوروبية الموديالت مع الحظناه الذى
جدا النواقل حديثة أن بيانات الجديدة
عند 2ر19   ASTRA القمرين لكلى
عند 13   HOTBIRD و شرق درجة

ريسيفر  قدم من أول كانت  Topfield الجنوبية الكورية الشركة إن
 ، بدون مشاكل و بطريقة صحيحة  يعمل  و  PVR التسجيل يمكنه الذى
ما يطلبه كل إلي يستمع الذى التشغيلى لبرنامج ل المصمم الفريق نشكر  و
اسم كان و ، األرضية الكرة أنحاء جميع فى الهواة مساعدة العمالء ، و نشكر
الشركة  أضافت و الوقت مر الوقت نفس فى و  TF4000PVR هو الريسيفر

فان أالن حتى و منتجاتها من الكثير
TF4000PVR مازال  موديل نجاح
كان بداية ال فى . الطريق فى مستمرا
توصلت ما احدث يعتبر الريسيفر هذا
للمستخدمين التكنولوجيا إلية
ا مناسب بالطبع كان و لكن المحترفين
سعره أن حيث فقط ليس لمبتدئين ل
أن عجيبا فليس لهذا و ينافس ال
إنتاج  فى  Topfield شركة تستمر 

األجهزة هذه أن يبدوا و ، شرق درجة
الناطقة الدول سوق إلي موجهه
القنوات قائمة أن  حيث  باأللمانية
األلمانية اللغة ب الناطقة القنوات ب تبدأ
فى االفتراضية  التشغيل لغة أن كما

. هى األلمانية الريسيفر
الجديد الريسيفر إن
إخراج  يمكنه  TF4000PVR Plus

  RGB ، CVBS بنظام الصورة ألوان
نظام اإلرسال  و باستخدام ، YUV
يستطيع  و  PAL  و  NTSC الملون
بين أتوماتيكيا تنقل  ال الريسيفر
  NTSC الملون اإلرسال نظامي 
حالة  فى مشاكل بدون  PAL و 
المتحدة الواليات من فيد قنوات وجدة
إخراج إمكانية يوجد كما ، األمريكية
مع  YUV للعمل بنظام الصورة ألوان
شاشات   plasma أو LCD شاشات

. الكبيرة العرض

خفض وحدة عمل ضبط بجانب و
التركيب قائمة خالل من الشوشرة 
، القنوات عن  البحث وظيفة  يوجد
إمكانية و للشبكات أتوماتيكي بحث
أو فقط المجانية القنوات  عن البحث
المجانية القنوات جميع عن البحث
للريسيفر يمكن  و ، معا المشفرة  و
و  باقات ل ل ناقل  80 عدد فى البحث
هذه  7 دقائق فقط و حوالي فى القنوات

. جيدة نتيجة

هو الخاص الذكر يستحق الذى و
و بطريقة سهلة القنوات إمكانية ضبط
القنوات يمكن إعادة تسمية حيث فعالة
أو التصنيف أو  اإللغاء ، التحريك ،
لمنع كود إدخال بواسطة الحماية
و معينة سن فى المشاهدة من األطفال
القوائم نسخ القنوات داخل أيضا يمكن
القنوات وجود يسهل مما المفضلة

. المحببة لديك

الضبط عمليات من عند االنتهاء و
الخروج زر على الضغط يتم األساسية
الريسيفر يقوم و ، الرئيسية قائمة ال من
فى قناة أول إلي باالنتقال أتوماتيكيا

الذى بيانات يظهر شريط ال و قائمة ال
اإللكتروني البرامج دليل يوضح
قناة خدمة توافر و الحالي لبرنامج ل
الرقمى الصوت نظام و المعلومات
باإلضافة ،، الخ الفورية الترجمة و
و المختارة قناة ل ل فنية ال بيانات ال إلى

. المستخدم التيونر إظهار
فى أخرى و قناة بين تنقل ال إن

  TF4000PVR Plus الريسيفر
ثانية يستغرق و مريحة بطريقة يتم
مزود بعدد الريسيفر إن ، واحدة تقريبا
قناتين  لهذا يمكنه تسجيل و 2 تيونر
مختلفة بينما نواقل من وقت واحد فى
عرض أو  الثة ث قناة مشاهدة يمكن 
القرص على قبل من تسجيله تم ما
من خطين إلي يحتاج هذا و ، الصلب

. بالطبع منفصل اإلشارات

وحدة فى لألرشيف زر يوجد و
بما قائمة لك بعد تظهر  عن التحكم
تشبه نافذة طريق عن تسجيله تم
، الكمبيوتر بجهاز المستخدم النظام
مختلفة ملفات فى التسجيل يمكن و
$ إلظهار ملون رمز يمكن إضافة و
أو جزئيا مشفرة  أو  مشفرة  قناة  ال أن

. مجانية

Vega المقدم  برنامج باستخدام و
فيمكن   Topfield شركة من  مجانا 
جهاز على القنوات  قائمة  ضبط
تحديث البرنامج يمكن الكمبيوتر كما
طريق عن سهولة  بكل التشغيلى 

. الصناعي القمر

 TF4000PVR الريسيفر إن
األول  ريسيفر من الطراز هو Plus
: لالختبار التيونر ا وضعن فعندما
المفردة النواقل استقبال إمكانية اثبت
منخفض ترميز بمعدل تعمل التى
أمكن  كما ثانية  / رمز  مليون 5ر1 
الضعيفة الصناعية استقبال األقمار
القمر مثل ( موقعنا  من  ) اإلرسال
 Astra القمر  أو  Eurobird 2
مؤشر  أن مالحظة يوجد و  ، 2D
يمكن ال و دقيق غير اإلشارة جودة

. به الوثوق

نقول أن يسعدنا ، الخاتمة فى و
 TF4000PVR الريسيفر أن
نموذجي  ريسيفر هو الجديد  Plus
الريسيفر التى أجهزة عالم لقفز فى ل
العديد فيه يتوفر و التسجيل يمكنها
المستخدم يحتاجه ما كل و المزايا من

.  USB 2.0 منفذ وجود باستثناء
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Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Manufacturer Technisat Digital GmbH, 
 54550 Daun/Germany

Tel +352 710 707 900

Fax +352 710 707 959

E-mail  international@technisat.com

Function LCD TV with integrated DVB-S, 
 DVB-T, DVB-C, analog terrestrial
 and FMJ tuners

Channel Memory 6000

Satellites 32

Symbolrate 1-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes

USALS no

DiSEqC 1.0/1.2 (1.1 starting 2007)

Scart Connectors 2

HDMI Interface yes

YUV Input yes

S-Video Input yes

VGA Connection yes

Audio Outputs 2 x RCA

Subwoofer Output yes

Headphone Jack yes

CVBS Input yes (optical and coaxial)

Reception Modes DVB-S, DVB-C, DVB-T, 
 analog terrestrial and FM

Analog Tuner 46-860 MHz

DVB-S Tuner 950-2150 MHz

DVB-C/T Tuner 174-230 MHz/470-860 MHz

0/12-Volt Output no

EPG yes

C/Ku-Band Compatible yes

VGA Modes 640x480, 1360x768

Power Supply 230 VAC, 50 Hz

Dimensions 100.5x57.5x20cm

Weight 21-23 Kg 
 (including contrast screen)

الفضائي اإلرسال الضبط ضبط فى المساعدة  شاشة

القنوات األرضي قائمة الرقمى اإلرسال  ضبط

الرئيسية المعلومات القائمة  شريط

القنوات قائمة القنوات ضبط عن  البحث

التفاصيل VGA إشارة الفائق التليفزيون  إشارة

Technisat 
HD-Vision 32

هى و إال جدا بسيطة اإلجابة إن
 HD-Vision الريسيفر تليفزيون  ال
هذا  إن ،  Technisat شركة 32 من
تليفزيون  هو  LCD أل تليفزيون ال
التيونر أن حيث المواهب متعدد
اإلرسال ) فقط يستقبل به ال الخاص
أيضا و بل التماثلي تليفزيون ال
اإلرسال  ، األرضي الرقمى اإلرسال
الرقمى اإلرسال و  الفضائي  الرقمى 
قنوات استقبال يمكن كما الكابل شبكة

 ! FM موجة على الراديو

يوضح حجم الشاشة  " 32 إن رقم "

يعتقد لمن و 81سم بمقاس بالبوصة
افضل ذلك كان الشاشة كبرت كلما أن
أجهزة   توفر   Technisat شركة فان
شاشات  بمقاس  HD-Vision 40

 . ( ( 102 سم 40 بوصة
 HD-Vision تليفزيون ال إن
من اإلصدارات  متوفر بالعديد 32
فصلها يمكن جانبية  سماعات  مع :
مع أو متباينة شاشة بدون أو مع ،
تليفزيون متوفر ال و سماعات داخلية
األسود ، الفضي ) األلوان بالعديد من
و المصقل األسود المصقل ، األبيض ،

. ( البالتيني

 LCD تليفزيون
المواهب متعدد

بالكريستال تعمل التى الشاشة ذات تليفزيون ال هى حالية صيحة آخر إن
تليفزيون  ال جهاز نوع ما لكن و ، منها واحدة يريدون الجميع و ،  LCD السائل
تليفزيون اإلرسال ال الستقبال ( متعددة ريسيفر أجهزة لديك كان إذا المناسب
الرقمى اإلرسال و الفضائي الرقمى اإلرسال ، األرضي الرقمى اإلرسال ، التماثلي

؟ شبكة الكابل )

الخبراء تعليق

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

+
    HD-Vision 32 التليفزيون بجهاز الخاص السعر إن
من   LCD TV التليفزيون عن سعر جهاز قليال مرتفع هو
بالعديد من انه مزود تجد المقابل لكن فى و نفس المقاس
اإلرسال المتعددة أنظمة الستقبال تيونر به مدمج المزايا و
بطريقة تصميمها تم القوائم إن ، الثمن فى االرتفاع تعوض
عن العمل التليفزيون أن يتوقف يحدث لم و و منطقية سهلة

المطول . االختبار أثناء مشاكل أي توجد لم و

-
عملية و أخرى و  قناة بين االنتقال زمن ، القنوات أسماء  تغيير يمكن  ال

بعض التطوير. عن القنوات تحتاج إلي البحث

ريسيفر  مع  LCD بشاشة يفزيون ل ت
أرضية رقمية قنوات و ية فضائ قنوات
قنوات و أرضية ية ل تماث قنوات و

 . FMموجات و كابل ال
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الموصالت فى من العديد يوجد كما
عندما ظهرت و التى تليفزيون ال هذا
به انه كما ، تليفزيون ال عبوة فتحنا
حيث الحائط على التركيب  إمكانية
أي مثل الحائط على  وضعها يمكن
العام إن التصنيع رسومات ، أو صورة
يعطى و جدا جيد تليفزيون  ال لهذا
على معتادا كنت إذا ، جيدا انطباعا
شركة من  بعد عن  التحكم  وحدات 
مشكلة  لديك توجد فلن  Technisat
بعد عن التحكم وحدة مع التعامل فى
. HD-Vision 32 موديل تليفزيون ل ل

اللوحة  فى أزرار  8 عدد يوجد 
الكامل للتحكم تليفزيون ل ل األمامية
وحدة إلي الحاجة دون تليفزيون ال ب
مؤشر يوجد كما ، بعد عن تحكم
تلفزيون ال تشغيل حالة يوضح مضيء
أعلى فى رئيسي طاقة  مفتاح و ،
إليه الوصول يهر بشكل تليفزيون ال
الموصالت من  العديد يوجد  و ،
يثير مما تليفزيون ال جانب على
األشخاص بينما المحترفين و الهواة
هذه لكل يدهشون قد  الخبرة قليلي
هذه فان و لحسن الحظ ، التوصيالت
من بسهولة فهمها يمكن التوصيالت
أن كما اليدوي التشغيل كتيب خالل
مما بسيط بشكل الموصالت  ترتيب
وظائف يعرفون المبتدئين حتى يجعل

. المختلفة التوصيالت جميع

به مدمج تليفزيون  ال أن  حيث و
الرقمية القنوات الستقبال ريسيفر
قنوات األرضية و الرقمية و الفضائية
الكامات إلدخال فتحة توجد الكابل 
القنوات أنواع جميع مع متوافقة
أعلى قرب تجدها األجر المدفوعة 
من كروت قارئ يوجد كما تليفزيون ال
إشارات  مدخل تحت  Conax نوع
األرضي  اإلرسال إشارات مدخل و IF
   RS-232 توالى منفذ أيضا يوجد و ،
عدد 2  و  ،  USB منفذ  2 عدد و

 ،  HDMI الجودة عالي صورة مدخل
باإلضافة  S-Video صورة مدخل و
 RCA نوع  من جاك  12 عدد إلي
، الصورة و للصوت  كمداخل  تعمل
 YUV مدخل  و للصوت كمخرج و 
جاك و فرعية  سماعات موصل  و
رقمي صوت و مخرج الرأس لسماعة
تجد عدد و باألسفل تماثلى و ضوئي
ألوان إخراج يمكنها سكارت 2موصل
CVBS ، RGB  و   بنظام الصورة

. VGA موصل مع  S-Video

بتوصيل مهتم غير كنت إذا و
تليفزيون ال مع تأتى التى السماعات
بالطبع  يمكنك   HD-Vision 32
مع تليفزيون ال جهاز توصيل
الذى االستريو الصوت نظام 
تليفزيون ال مقاس  إن  تستخدمه،
فان لهذا  و  5ر100×5ر57×20سم
فيها بما مكان كل فى مناسب حجمه

. الحائط على التركيب

اليومي االستخدام
تليفزيون  ل ل فنية ال المواصفات إن  
بمقاس عرض شاشة : فيه بما توحي
نظام عرض ، ( ( 81سم 32 بوصة
   16:9 العريض النظام هو الصورة
 768×1366 األلوان عرض دقة ،
ديناميكي ألوان تباين ، ضوئية نقطة
تباين 1000:1  ال معدل ، 3000:1
و زمن  ، cd/m2 500 إضاءة بدرجة
مللي   8 الصورة سرعة  مع التفاعل 
 170 المشاهدة زاوية  أن كما  ثانية
وجود عدم الشاشة تضمن كما ، درجة
الشركة  تضمن كما ، 100% مربعات
سنة مع سنتين لمدة تليفزيون ال
وحدة تشمل ال ) الغيار لقطع إضافية

. ( اللوحة بعد و عن التحكم

تليفزيون ال هذا  أن  هل لكن و
وضعنا لقد ؟ له  لما صمم جيدا معد
سلسلة تحت أسابيع  لعدة تليفزيون  ال
مساعدة مع المطولة االختبارات من
عملية فى المستقلين األشخاص بعض
الصورة بينجودة مقارنة لعمل االختبار
الصورة جودة و العادى تليفزيون ل ل

. التفاصيل فائق ال تليفزيون ل ل

 HD-Vision تليفزيون ال فتح عند

شاشة  لك تظهر مرة ألول 32
الخطوة و الجهاز تشغيل فى للمساعدة
الحاالت معظم فى كما هى األولى
على القوائم عرض لغة اختيار هى
التى يمكنك منها االختيار و  الشاشة
اإلنجليزية  : مختلفة لغة 14 عدد بين
األسبانية ، اإليطالية  ، األلمانية ،
، البولندية  ، التركية  ، الفرنسية ،
، البرتغالية ، اليونانية ، الروسية
و الهولندية ، المجرية ، التشيكية

. السويدية

و الوقت الصوت اختيار يتبع ذلك و
البحث عملية إجراء يمكنك ذلك بعد و
لكن و ، ضبط التيونر و القنوات عن
طريقة عرض أردت إذا بضبط أوال قم
 ،  4:3 العادية بالطريقة الصورة
  HD-Vision تليفزيون ال أن حيث
االختيار و اإلمكانيات من بالعديد يأتى
الصورة بنظام الصورة عرض هو األول
بهذا  أن حيث الممتاز  16:9 العريض
اسود قسم هناك يكون لن االختيار

. الشاشة على

تليفزيون ال ب الخاص التيونر إن
استقبال  إمكانية له  HD-Vision 32
الرقمى اإلرسال  و  األرضي  اإلرسال
و الفضائي الرقمى اإلرسال و األرضي

على محطات الراديو الكابل و قنوات
البحث  لجعل زمن و ،  FM موجات
نوع أوال تحديد يجب قليل القنوات عن
تخطى يتم بحيث تستقبله الذى اإلرسال

. البحث األنواع األخرى من عملية

الستقبال المدمج التيونر إن
فى الجهاز الفضائي اإلرسال الرقمى
ببروتوكول مزود باختباره قمنا الذى
يسمح  بحيث  DiSEqC 1.0
صناعية  4 أقمار عدد باستقبال حتى
على   Technisat شركة نعمل و
فى   DiSEqC 1.1 برتوكول إضافة
األول الربع لإلنتاج فى المعدة األجهزة
نظام أطباق  لمن يمتلك 2007 و لعام
العراء فى الشركة تتركهم م فل متحرك
 HD-Vision تليفزيون ال أن حيث
 DiSEqC ببروتوكول مجهز  32

1.2  أيضا . 

قمر   20 عدد بيانات  برمجة تم  و
لكن و حديثة بيانات مع صناعى
 12 يمكن إضافة عدد ليست تماما و

. يدويا آخر صناعى قمر

القنوات عن البحث قائمة خالل من
غلق أو فتح  يمكن األرضية الرقمية
عند المرفق  للهوائي  الطاقة  مصدر 
قنوات استقبال  لعملية بينما الحاجة 
إضافية ضبط عمليات يوجد الكابل ال
البحث عملية فى البدء قبل و ،
   HD-Vision 32 تليفزيون ال يبدأ
إمكانية عن أوال أتوماتيكيا بالبحث
إذا وجد و حديث تشغيلي وجود برنامج
مباشرة التشغيلى البرنامج تحميل يتم

الصناعي . القمر عن طريق

تليفزيون  ال تستخدم كنت ال إذا و
يمكنك الفضائي اإلرسال الستقبال
التشغيلى البرنامج تحديث بالطبع
مع  أو  RS-232 منفذ طريق عن
تحديث  تقترح و ، USB فالش ذاكرة
ذاكرة طريق عن التشغيلى البرنامج
طريق  عن التحديث أن USB حيث
وقتا طويال يستغرق القمر الصناعي
البرنامج نسخ طريق عن ذلك و ،
فالشة إلى الكمبيوتر من التشغيلى
من  إلى فتحة الفالشة و إدخال USB
باقي عملية التحديث  و  USB فتحتي

 . 5 دقائق حوالى تستغرق سوف الكامات فتحة
و الصوت موصالت

الصورة
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فى البحث زمن تقليل  لضمان و
تليفزيون ال فان الفضائية  القنوات
أجهزة  بقية مثل  HD-Vision 32
بها   Technisat شركة من الريسيفر
مسبقا القنوات قوائم تحميل إمكانية
نظام طريق عن الصناعي القمر من
الكبيرة من  االستفادة و ، ISIPRO
يقلق لن المستخدم أن الطريقة هذه
منعملية تحديث القنواتنتيجة مجددا
باقات أو القنوات ال تغير فى تردد ألي
األمر هذا مع التعامل  يتم  اآلن فمن
Technisat ، و  طريق عن أتوماتيكيا
طريق القنوات عن ضبط قائمة يمكن
يمكن حيث فيها تعيش التى المنطقة
قائمة الضبط من خالل الدولة اختيار
شابه و ما للهواة يمكن بالطبع فانه و

. يريدون كما البحث عملية إجراء

تليفزيون ال استغرق اختباراتنا فى و
 3 عدد  فى للبحث دقيقة  20 حوالي
اإلرسال موجات و صناعية أقمار
نحبط األرضي و لم الرقمى و التماثلي
تليفزيون ال استطاع حيث هذا من
أنواع  استقبال كل  HD-Vision 32
استقبال أمكن كما المتاحة القنوات
كاميرات من  الضعيفة اإلشارات 
بهو لمراقبة وضعناها التى المراقبة

. المدخل

جميع يوجد القنوات قائمة فى
القنوات بين تفرقة  بدون  القنوات
بين يمكن الدمج و و المشفرة المجانية
التماثلية األرضية و الفضائية القنوات
نفس فى الكابل قنوات و الرقمية و
قناة تنقل بين أن زمن ال ، حتى قائمة ال
بالوقت  ليس 5ر1 إلى 2 ثانية أخرى و

. الطويل

إمكانية توجد ال الحظ لسوء و
األمر هذا و القنوات تسمية إلعادة
التى الكاميرا إلشارات واضح بالنسبة
قائمة  UHF ضمن كقناة تخزينها تم

. القنوات

التيونر كلى أن وجدنا لقد و
سواء الستقبال اإلرسال فى المستخدم
الرقمى أو  الفضائي الرقمى اإلرسال 
فى حساسة بطريقة يعمل األرضي
قد و ، مشاكل أية بدون االستقبال
تخطىتيونراستقبالاألقمارالفضائية
و المفردة القنوات استقبال اختبار
المنتجة فان الشركة طبقا لمواصفات
القنوات استقبال  يستطيع الريسيفر 
 1 من ترميز بمعجالت  تعمل التى
عند  لكن ثانية و رمز / 45 مليون إلى
على القنوات انه يعمل االختبار اثبت
ثانية   / رمز مليون   2 من تبدأ التى

. أية مشاكل بدون

البحث عملية إلى باإلضافة و
فان طرق مختلفة بثالثة األتوماتيكي
يمكنه   HD-Vision تليفزيون ال
بالطريقة البحث عملية إجراء بالطبع
تليفزيون ال استغرق  قد و  ، اليدوية
باقات  ل ل ناقل  80 عدد فى البحث

. دقيقة 11 عدد فى الفضائية

أخرى و  قناة بين  تنقل  ال عند  و
معلومات شريط تليفزيون ال يظهر
البرنامج معلوماتعن للحظاتيوضح
نشكر ، و المختارة قناة ل ل المعروض 
اإللكتروني بحيث البرامج دليل وظيفة
البرامج دليل بيانات تخزين يمكن

المختارة لقنوات مقدما  اإللكتروني
بسهولة استعراضها يمكن بحيث سلفا
االنتقال زمن إن ، زر على الضغط عند
باقة ال نفس ضمن أخرى  و قناة بين
ضمن كانت إذا و واحدة ثانية يستغرق
5ر1 إلي 2  من قلنا فكما أخرى باقة
التصفح عملية  فان هذا مع و  ثانية

. ممتعا أمرا مازال لقنوات ل السريع

متعددة إمكانيات وجود نشكر و
انه ليس كما المختلفة االستقبال لطرق
ريسيفر جهاز توصيل الضروري من
لكن ال  ، و HD-Vision مع خارجي
تيونر يوجد ال و وظيفة التسجيل توجد
التفاصيل فائقة ال القنوات الستقبال
الرقمى اإلرسال نظام على تعمل التى
و  ،  HDTV DVB-S2 الجديد
  HDMI 2 منفذ وجود عدد نشكر هنا
جهاز توصيل يمكن بحيث مدمج
تليفزيون ال الستقبال خارجي ريسيفر
قمنا قد فى و التفاصيل فائق ال
Humax PR- الريسيفر باستخدام
على  تحدث أي مشاكل لم HD1000 و
بيانات الصورة نقل يمكن و اإلطالق ،
بما   HDMI منفذ عن طريق الرقمية
كابل طريق عن الصوت بيانات فيها
 " 0 " زر على بالضغط و ، فقط واحد
سوف بعد عن التحكم وحدة خالل من
مصادر جميع اختيار شاشة لك يفتح
قادرا تكون سوف و الصورة و الصوت
 HDMI مدخل من واحدة اختيار على
و الصورة نقاء و لمعان نا أذهل لقد و
تليفزيون ال إلشارات  األلوان عمق

. HDTV التفاصيل فائق ال

 HD-Vision تليفزيون ال يعمل و
الفائق تليفزيون  ل ل النوعين كلى  على
 HDTV الصورة لعرض  التفاصيل 
 ،  HDTV 1080p    720   وp
الضبط ميزة  مع تليفزيون ال يأتى  و
تتناسب ل الصورة لضوء األتوماتيكي

بها للحصول تكون غرفة محيط أي مع
. صورة بجودة عالية على

توصيل باختبار بنجاح قمنا لقد و
التسجيل يمكنه ريسيفر جهاز
و  ،  RGB و     YUV بموصالت
اعتمادا ) أتوماتيكيا تليفزيون ل ل يمكن
عن 12فولت  إشارات فى التحكم على
طريق عن أو سكارت موصل طريق
و   (  VGA إشارات  أو  HDMI منفذ
االنتظار وضع إلى تليفزيون ال يعود

. الريسيفر قفل عند

ريسيفر جهاز شراء فى يرغب لمن و
قراءة هذا عند التسجيل مزود بإمكانية
Technisat سوف  شركة فان المقال
بإمكانية  HD-Vision مزود يكون لها

. األسواق فى التسجيل

المدمج   VGA موصل إن
HD- بتوصيل تليفزيون يسمح لك ال ب
   LCD  كمبيوتر بشاشة    Vision
 PowerPoint تطبيقات الستخدام 
للحصول فان بالطبع و .. الخ و
ضبط طريق عن صورة افضل على
 768×1360 على للعمل الشاشة
الشاشة و إذا كان كارت ضوئية نقطة
التعامل يمكنه ال جهاز الكمبيوتر فى
دقة ضبط فيمكن هذه الشاشة دقة مع
نقطة   768×1024 لتكون الشاشة 

. ضوئية

 HD-Vision تليفزيون ال إن
المزايا  ببعض مزود أيضا يأتى  32

باقة ال عمالء لجميع األخرى فبالنسبة
أن  Premiere فتجد المشفرة األلمانية
المعلومات قناة  ديكودر و االختيارات 

. تليفزيون ال ب متوفر

النقلة ؟ هذه هل يستحق

هل يسألون قد القراء معظم
  LCD شاشة إلي  التحول يستحق 
أن  يتوقع حيث جديدة  HDTV أو
نحن  و ، يورو  2500 الثمن يكون
" نعم نقول " إلي اآلخرون باإلضافة
تليفزيون مع مقارنة بإجراء قمنا فقد
على  يعمل  Panasonic عادى
اإلرسال  الستقبال ميجاهيرتز 100
أن االختبار أثناء  ثبت قد  و العادى
   LCD TV تليفزيون ال على الصورة
أن ، كما و راحة للعين اكثر ثباتا هى
اكثر فى  16:9  هو اإلرسال نظام
األبعاد يعطى صورة ثالثية الجودة و
بالمقارنة اكثر  الصورة حدة  أن كما

العادى . تليفزيون ال مع شاشة

فى كبير  اختالف  لوحظ كما
الفائق تليفزيون  ال استقبال 
الصورة دقة أن حيث التفاصيل
تعطى   LCD TV تليفزيون ال فى
الجودة و التفاصيل  من  المزيد
على بسهولة التعرف يتم و العالية
يقوم أن أردنا  أخيرا و  ، الفارق
عملية على قائمون ال األشخاص
نظام بين الفارق تحديد فى االختبار
بمخارج التفاصيل فائقة ال الصورة
الفارق  بينما و ،  HDMI و  YUV
عملية إتمام عند  واضحا كان
الفريق فان  جنب إلى المقارنة جنبا
يستطيع لم االختبار على  قائم ال
محاوالت خمس لعدد الفارق تحديد
جنبا ليست  المقارنة  تكون  عندما 

. جنب إلي

HDTV Monitor 
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New Opportunities - 

New Standards 

The annual DVB World conference has now 
become a must for all involved in digital television. 

It’s the place to be for the latest information 
on developments in this rapidly expanding field.
Topics will include MPEG 2&4, DVB-S2, HDTV, 

IPTV, DVB-H, Home Networking, 
Advanced Modulation for DVB-T and the 

controversial subject of DRM.

Programme and registration details will be 
announced in September. Details will appear at 

www.dvbworld.eu 

Further information from seminar@iab.ch  

Burlington Hotel, Dublin, Ireland
7 – 9 March, 2007

Ku-Band لل القدرة اإلشعاعية الطبق مقابل : حجم 3 رقم الشكل

C-Band لل اإلشعاعية القدرة مقابل الطبق حجم :1 رقم الشكل

Ku-Band لل القدرة اإلشعاعية الطبق مقابل : حجم 2 رقم الشكل

The EIRP Secret 

تسأل لكي الصناعية األقمار استقبال محترفي تكون من أن عليك يجب ال
موقعى من هذا القمر من ناقل ال هذا استقبال يمكنني هل السؤال : هذا نفسك
يطرح سوف السؤال فان هذا طبق بنظام متحرك قررت تركيب فإذا ؟ الجغرافي
استقبال يتمكن من أن الطبق سوف حيث أهمية كبيرة لديك يصبح ذات و نفسه
و سهلة بطريقة استقبالها يمكن منها بعض الصناعية األقمار من العديد 
سوف عندها و ، استقبالها ال يمكن حتى أو استقبالها األقمار يصعب بعض
عندها و األقمار من للعديد اإلشعاعي التغطية نطاق موضوع  بدراسة تبدأ 
الطبق األدنى لحجم الحد يظهر سوف اإلشعاعي نطاق التغطية أن تدرك سوف

التغطية نطاق مقابل الطبق حجم
القدرة اإلشعاعية و

بيتر مللر بقلم :
هذه الستقبال  استخدامه يمكن الذى
أخرى أرقام يظهر البعض و األقمار
بال  عنها يعبر دائما هى و  EIRP
 SatcoDX  خرائط انظر )   dBW
كمثال لهذا اإلشعاعي التغطية لنطاق

. ( النوع

( قدرة   EIRP اختصار  و معنى
ناقل ال قدرة هى و   ( اإلشعاع كثافة
قدرة زادت كلما و الهوائي قدرة و
إشارات  على نا  حصل كلما  EIRP
و عندها يمكن االستقبال لطبق  قوية 
قلت إذا و اصغر بحجم طبق استخدام
استخدام ضرورة يعنى القدرة تلك
ترجمة يمكن و  ، اكبر  بحجم طبق
الطبق الذى حجم مع لتتماشى قدرة 
الشكل فى يوضح كما استخدامه يجب
الشكل  و ، رقم 3  الشكل  الى   1 رقم
رقم 2  الشكل من مكبر جزء 3 هو رقم
حجم إيجاد من بسهولة تتمكن لكى
الستقبال المستخدم المناسب الطبق

 .  Ku-Band ال

يوضح الرسم فى الشكل يفترض و

شوشرة  خفض بقدرة  LNB وحدة
وحدة C-Bandو ال  الستقبال 20°
  dB 0.6  بقدرة خفض شوشرة  LNB
كان  إذا  و  ،  Ku-Band الستقبال
بقدرة افضل استقبال معدات لديك
الستقبال  dB  0.3 شوشرة خفض
حجم  تقليل يمكنك ،  Ku-Band
القدرة كانت إذا كمثال ، قليال الطبق
فبدال  EIRP=48 dBW اإلشعاعية
مع 70سم بقطر طبق استخدام من
شوشرة 0.6  خفض LNB بقدرة وحدة
طبق  استخدام يمكنك ،  dB LNB
بقدرة   LNB وحدة مع  65سم بقطر

 .  dB 0.3 شوشرة خفض

أن نسمع اآلخر الى الحين من و
استقبال استطاع األشخاص أحد
من اصغر طبق  باستخدام اإلشارات 
هذا يحدث و بالرسم الحجم الموضح
اإلشارات بطريقة يبث القمر كان إذا
تقفز ال لهذا و عنه معلن هو أقوى مما
فى خطأ  شئ هناك أن استنتاج الى 

. الرسم
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باستخدام الطبق توجيه و تركيب عملية إن
فعليك السهل  باألمر ليست فقط رقمي  ريسيفر
و الصحيح الموقع إلي الطبق تحرك أن أوال
سيئ طقس صادف إذا و ، اإلشارة على الحصول
للصورة فقدان يحدث حيث تسوء سوف الحالة فان
لعدم نتيجة التشوه  بعض يوجد األقل  على أو
هناك أن الحظ لحسن و دقيقة  بطريقة التركيب

الطبق توجيه تصحيح كيفية فى الحلول بعض
لكم اشرحه سوف ما هذا و ، المجهود من بقليل

المقال . فى هذا

إشاراتها ترسل الحديثة الصناعية األقمار إن
استقبالها يمكن لهذا و  كبيرة إشعاعية بقوة
باألطباق حتى أو 60سم بقطر صغير بأطباق

فى المشاكل بعض هناك كان إذا و المسطحة
و الطبق حجم صغر  نتيجة تحدث ال  االستقبال
، دقيقة غير  بطريقة الطبق توجيه بسبب  لكن
تركيب عملية كانت التماثلي اإلرسال أيام ففي
هذه فى لكن و الدقة هذه كل تتطلب ال الطبق
ال صحيحة الطبق بطريقة أن تضبط بد ال األيام

. واحدة درجة تتعدى

! بضبط الطبق بنفسك قم
كوبيتز هاينز : بقلم

الخبراء تعليق

المنتجة الشركات من  القليل  فان لألسف
األدوات بهذه  األطباق  بتزويد  تقوم لألطباق
فانه المنتجة الشركات  أرادت إذا  و البسيطة
و ، بكثير اسهل تركيب نظام توفير يمكنها
 Max شركة هى الفكرة لهذه األقرب الشركة
تقرير  عنها  نقدم  التى   Communication

. العدد هذا فى اختبار

الطبق ثبات لضمان المثبتات أقواس من إضافي زوج
التوجيه ضبط عملية عند

األقمار عن باحث
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Dish Installation 

بعض يأخذ قد الطبق تركيب
إلتمام الوقت

الصحيحة التركيب عملية

فان التصعيد للطبق زاوية تسهل ضبط لكى و
عالمات تضيف لألطباق المنتجة الشركات معظم
هذه فان الغالب فى و لكن تثبيت ال قاعدة ميزان
أو قراءتها يصعب و جدا صغيرة تكون العالمات
و التركيب عملية أثناء رؤيتها يمكن ال ببساطة
الشفق زاوية عند ضبط اكثر سوءا الموقف يصبح
تحريك عليك و لها ميزان عالمات يوجد فال
و الصحيحة اإلشارة على الحصول حتى  الطبق
المثبت كان إذا إال الطبق يمكن تحريك ال بالطبع
مثبت تضع المنتجة الشركات أن حيث مفكك
زوايا تتغير سوف و  ، اثنان من  بدال فقط واحد
سوف أيضا و  القاعدة تثبيت محاولة عند  الشفق
ناحية األسفل إلى يتزلق سوف الطبق أن تالحظ 
بمفردك الطبق ضبط يصعب هنا من و الصارى
على الطبق تركيب تحاول كنت إذا خصوصا و ،
المعيشة غرفة عنك فى الريسيفر بعيدا و السطح

.

التركيب عملية إجراء حال أي على حاولت إذا و
من تمكنك التى  الحلول بعض فهناك التوجيه  و

-: التركيب عملية

: األولى الخطوة
نصف يساوى الجيد التجهيز

لمهمة ا

بعالمات مجهز طبق شراء يجب ·
إذا بفحص قم أيضا  و التصعيد لزوايا  واضحة
 . على الصارى بعدد2 مثبت الطبق مجهز كان

آخر شخص  مع التركيب  بعملية  قم  ·

. الريسيفر لتشغيل اتصال خط بينه و بينك
كنت إذا  ) الجنوبي االتجاه بتحديد قم ·
استخدام بواسطة الكرة الشمالى ) نصف فى تسكن
انتظر  أو  GPS أماكن تحديد جهاز  أو بوصلة
الشمس فان الوقت هذا عند و الظهر وقت حتى

. فى الجنوب ستكون
باستخدام الجغرافي موقعك بتحديد قم ·
معك  كان إذا أو  Google Earth مثل برنامج
مدينة أي بيانات استخدام أو األماكن تحديد جهاز
مسافة تقليل أو بإضافة قم و ، لك قريبة كبيرة
بعيدة متر لكل 100كيلو درجة  1 اإلبهام إصبع

عن موقعك .
زاوية الحتساب البرامج بعض استخدم ·
www.TELE-satellite. مثل لموقعك التصعيد
زاوية  باحتساب تقوم التى و  com/fxpos.exe

. لموقعك التصعيد

: الثانية الخطوة
عن طريق اإلشارة إيجاد

للطبق البطيء التحريك

قائم بشكل مثبته الطبق قاعدة أن تأكد اآلن و
قم و الطبق  بتركيب قم  و  الصارى على تماما 
فى كنت إذا ) الجنوب ناحية الطبق بتوجيه
تثبيت  ل مثبت  2 عدد إلي تحتاج  و  ( الشمال
الطبق انزالق الصارى بحيث تتجنب على القاعدة
ثاني ال المثبت إزالة يمكن بالطبع و األسفل إلي
ثاني ال الشخص يقوم و ، التركيب عملية إتمام بعد
قم و عاملة قناة على ضبطه و الريسيفر بتشغيل
الوصول إلي الشرق ناحية الطبق بتحريك ببطيء
اآلن و المراد استقباله القمر الصناعي اتجاه إلي
م ل إذا و اإلشارات الستقبال جاهز الريسيفر يصبح
قليال الطبق بتحريك قم اإلشارة الريسيفر يستقبل
التصعيد زاوية  فان إشارة على تحصل لم  إذا و

الطبق بإرجاع قم بالشكل الجيد ، مضبوطة ليست
2ر1  التصعيد بضبط زاوية قم و  الجنوب ناحية
عملية التوجيه  بتكرار و قم 3 درجات درجة إلى

. اإلشارة على الحصول إلي

: الثالثة الخطوة
على للحصول الدقيق الضبط

لالستقبال نتيجة افضل

درجة افضل على الحصول األخيرة الخطوة و
استمرار من تأكد  ل ل مهم األمر هذا و لالستقبال
و السيئ الطقس حالة فى اإلرسال استقبال 

. ترددات النواقل على كافة الحصول

أجهزة معظم أن  تجد الغالب  فى ·
الصورة لجودة مؤشر بها يوجد الرقمية الريسيفر
الضغط الغالب عند فى ) رقمية طريق قيمة عن أو
عند  القيم هذه تساعدك سوف و (  info زر على

. الطبق لتوجيه الدقيق الضبط
فيمكن يساعدك من تجد لم إذا و ·
و الثمن رخيص عن األقمار استخدام جهاز باحث
بواسطة الريسيفر و الطبق بين تركيبة يتم الذى
على الطاقة  ذلك للحصول و  F نوع من موصل
الجهاز هذا  حساسية لكن  و  الريسيفر جهاز  من
التى اإلشارات قياس أجهزة مثل عالية ليست 
للحصول تنفع قد لكن و المحترفون يستخدمها

. لقمر افضل موقع ل على
الطبق موقع تغيير  تريد كنت  إذا و ·
   DiSEqC موتور شراء فيجب أخري ألقمار
 10/ 1 من الدقة بمنتهى تعمل المواتير فهذا
جميع استقبال يمكنك بهذا و تحركها فى درجة
شوشرة خفض وحدة باستخدام  المتاحة  األقمار
 2 عدد المواتير تستخدم تلك أن ، كما فقط واحدة

. الصارى على مثبت

قراءته يصعب التصعيد زاوية ميزان أقواس التثبيت من زوجان واحد و زوج
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Subscription to TELE-satellite International 
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“World of Satellites”. Subscription fee includes 
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23 - 26 November 2006: CeBIT Broadcast + Satellite
International Trade Fair and Conference for Broadcast, Cable 
& Satellite for Turkey, South East Europe and the Middle East
World Trade Center, Yeşilköy, Istanbul, Turkey
www.cebit-bcs.com

5 - 8 February 2007: CSTB
International Exhbition and Conference for Cable and Satel-
lite TV, Satellite Communications, HDTV
Crocus Exhibition Center, Moscow, Russia
www.cstb.ru

6 - 8 March 2007: CABSAT 2007
Electronic Media and Communications Event
Dubai International Convention and Exhibition Centre,
Dubai, United Arab Emirates
www.cabsat.com

20 - 22 March 2007: Convergence India 2007
South Asia‘s Largest ICT Event
Pragati Maidan, New Delhi, India
www.convergenceindia.org

30 March - 1 April: CCBN 2007
China International Exhibition Center (CIEC), 6 Beisanhuan 
East Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China
www.ccbn.tv

22 -24 May 2007: ANGA Cable
Trade Fair for Cable, Satellite & Multimedia
Koeln Messe, Cologne, Germany
www.angacable.de

دولية 17 لغة بعدد توزع الدولية مجلة تيلى ستاليت







خصيصا لقراءمجلةتيلى ستاليت
SatcoDX “World of Satellites”

املتوافقة الريسيفر ألجهزة أتوماتيكية برمجة
SatcoDX ال مع

التى الصناعية األقمار جلميع عرض أتوماتيكى
استقبالها ميكن

لإلثمار التغطية نطاق مع القنوات قوائم اطبع
بتنسيق الصناعية

من وقت أى فى اإلنترنت من البيانات حتديث
االحتياطى اخلادم الرئيسى أو خالل

األقمار جميع من كاملة القنوات قوائم
جميع البيانات الصناعية مع

امللفات من مختلفة بأنواع اجلداول بيانات حفظ
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:3.10 SatcoDX اإلصدار برنامج تفعيل كود

8AF68823FGD3B979C3ED5EG99AA482B8
ستاليت تيلى مجلة من القادم اإلصدار صالح حتى

العالم أنحاء جميع فى فنية لكل قمر صناعى بيانات على يحتوى الذى ” الستاليت SatcoDX ” عالم كودبرنامج
 تفعيل
 برنامج
SatcoDX : هنا SatcoDX من برنامج بتحميل قم

www.TELE-satellite.com/cd/0702/ara

SatcoDX و  برنامج على الحصول خطوات شرح
: الكمبيوتر جهاز على تشغيله

اإلصدار 3.10 من  SatcoDX برنامج بتحميل -1قم
. أعاله المذكور اإلنترنت موقع

و من قبل البرنامج هذا ثبت قد كنت إذا ملحوظة :
لتثبيته مرة  داعي فال يوجد 3.10 اإلصدار بنفس

عن البرنامج بفحص قم من اإلصدار للتأكد و أخرى
البرنامج  يقوم سوف Help و زر على الضغط طريق

. اإلصدار عن بأخبارك

على زر  الضغط بواسطة التفعيل كود -2 قم بإدخال
بعد إدخال  LICENSE ثم REGISTRATION و

VALIDATE KEY ثم  على اضغط التفعيل كود
الحديثة  النواقل بيانات تحميل يمكنك اآلن و ، EXIT

وقت أي فى
أن افتراض مع
الكمبيوتر جهاز

. باإلنترنت موصل

يعمل بدون إدخال   SatcoDX برنامج : ملحوظة
بيانات تظهر لكن و قديم كود مع أو التفعيل كود

يعمل فيها عند آخر مرة كان البرنامج القديمة النواقل
SatcoDX بتزويد  برنامج يقوم و حديث تفعيل بكود

. تاريخه حتى الحديثة بالبيانات الحالية البيانات






