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:3.11 SatcoDX اإلصدار برنامج تفعيل كود

5C4226C119615G77CGC8E43A54ED6GEA
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/0706/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
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عن بديل اعتبارها حل ينكت ال التى و فنية
هذا لكن و األصلية التفاصيل الفائقة الصورة
استطعنا إذا يمنها فما ، الموضوع هو ليس
التفاصيل فائقة تليفزيون أجهزة استخدام
من قدر أقصى على نحصل أن الثمن مرتفع
شاشة بين الجمع أن  حيث  الصورة وضوح
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BEGINNER SECTION   

ا ان أحي و ، المزيد عمل تستطيع التكنولوجيا إن
هى فما ، أيدينا خارج  أشياء هى  و المزيد تفعل
هى ما و الريسيفر يحتاجها التى المزايا األساسية

؟ إضافة جيدة من اكثر ليس تعتبر المزايا التى

و التى تصل الطبق توصيالت إلي ننظر دعنا
نوع يوجد ، الشوشرة خفض وحدة من الريسيفر إلي
F- موصل يسمى بما عالمي هو و للتوصيل واحد
بموصل  مجهز الكابل من الطبق يأتى و ،  type
الموجود  الجاك على تثبيته  يتم الذى و  F-type
من هذا النوع قمت بمحاولة تثبيت إذا بالريسيفر و
فانك لألصابع المؤلم الريسيفر بجهاز الموصالت

الموصالت . من النوع هذا أبدا تنسى لن

؟  جاك  2 عدد إلى الريسيفر يحتاج لماذا إذا
 LNB الطبق إشارات  مدخل تعليم يتم  ، حسنا
جاك آخر معلم  و لكن هناك ،  INPUT  أو  IN
وصلة  تسمى هى و ، OUTPUT أو  LNB OUT

 . LOOP تمرير

جهاز  من يتكون  استقبال نظام لديك كان  إذا  
ثاني ال الجاك تستبعد أن يمكنك فقط واحد ريسيفر
مكون استقبال كنت تستخدم نظام إذا و ، ببساطة
ثاني  ال الجاك  استخدام يمكن ريسيفر   2 عدد من
الثاني إلى الجهاز األول من الجهاز اإلشارة لتمرير
موصل األول الريسيفر يكون الحالة هذه فى  ،
مدخل جاك  طريق  عن الشوشرة  خفض  بوحدة 
مدخل  جاك توصيل يتم و  LNB IN اإلشارات
من  ثاني ال بالريسيفر LNB IN الموجود إشارات
و األول ، الريسيفر من اإلشارات جاك مخرج خالل
الريسيفر أجهزة بين سكارت موصل توصيل تم إذا

Purchase Advice 

عدد بالريسيفر يوجد لماذا
وحدة خفض  إلشارات جاك 2

الشوشرة

فى الفيديو مخرج من سكارت موصل باستخدام )
سوف الريسيفر أجهزة كلى فان ( األول الريسيفر
فى ريسيفر يكون بينما : مشتركة بطريقة تعمل
التحكم فى اآلخر للريسيفر يمكن االنتظار وضع
. الشوشرة لوحدة خفض القطبية النواقل و إشارات

غير مريحة ، تكون قد كهذه إن عملية تركيب
التماثلية القنوات  بعض يوجد مازال أوروبا  ففي
ريسيفر جهاز توصيل الطبيعي من يجعل مما
الراديو فيمكن استقبال لهواة و رقمى تماثلى بأخر
الريسيفر  من  ADR استقبال جهاز توصيل
من النظام هذا تكوين  يمكن و الرقمى  الرئيسي
جهاز لكل  أخرى ريسيفر  أجهزة إضافة  أو اثنين 
استقبال مثل استخدامه  من الغرض  ريسيفر
استقبال أو ، اإلذاعية أو تليفزيونية ال القنوات 
تمرير مخرج إن ، المشفرة  إن المجانية  القنوات
أيضا باختبار جهاز الريسيفر اإلشارات يسمح لك

. القديم مكان إحالله قبل الجديد

آخرين  2 جاك عدد أيضا الخلط يوجد تفادى ل و
الشوشرة خفض بوحدة بالتوصيل لهم عالقة ليس
بها التى الريسيفر  أجهزة  فى  تجدهم ان  يمكن و
الصوت  تقوم بنقل إشارات التى و  UHF موالف
قناة موجة على تليفزيون ال جهاز إلي الصورة و
الحديثة  تليفزيون ال أجهزة جميع اليوم و  UHF
لهذا و الجودة محسنة  صورة مداخل  بها يوجد
ال يوجد الريسيفر من أجهزة العديد أن تجد السبب

. UHF موالف بها

 TO تعلم  فأنها متاحة المخارج هذه كانت و إذا
بجهاز  للتوصيل  خارجة اإلشارات أن أي TV
من أيضا تنقل اإلشارات الممررة هى و تليفزيون ال
 ،  ANT IN مدخل خالل من األرضي اإلرسال
منطقة  فى  F-type نوع  من جاك أيضا و هناك
فى المستخدم على عكس الموصل الشمالية أمريكا

. ارتباك يحدث انا قد أحي و ، أوروبا

هو ما  : مخرج و  مدخل
هو الجاك و لماذا الكابل و ما
أجهزة من النوع هذا مع ؟
من الكابل يأتي الريسيفر
إلي الشوشرة  خفض وحدة 
بينما  ،  IF INPUT مدخل
اإلشارة باستخدام تمرير يتم
يمكن  و ،  LOOP مخرج
من الصورة  إشارة نقل 
جهاز إلي الريسيفر جهاز
 TO جاك عبر التليفزيون
كابل  تركيب يمكن و  TV
فى األرضي اإلرسال هوائي

   . ANT. IN جاك
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Dish Alignment 

الذى طبق هو الطبق احسن أن يعتقد قرائنا كل
قدرة من قدر اكبر على يحصل انه و يستخدمه
األطباق أن أيضا المعلوم من و اإلشارة كسب
سمعتم قد ربما و ضيق ، قاطع إشعاع لديها الكبيرة
بالدرجات عنه يعبر الذى و " الشعاع عرض " عن
إشعاع الطبق عندما عرض هو الذى يخبرك كم و
 3 كمثال النصف ( بمقدار الطبق قدرة كسب تقل
تحصل الغالب أن فى ليس لكن و . ( ديسيبل
من الرغم  على الطبق لقدرة الحقيقة القيمة على 
قدرة الكسب و حيث من بجوانبه أن الطبق يختلف
التى و بها  يعمل التى لقواعد  ل وسط الطبق يتبع
ليس و لهذا ، الحجم نفس من لألطباق معروفة هى
الطبق بتحريكه كسب قدرة تغيير الصعب فى من
تفعل ذلك أن أردت و إذا محورة من بضعة درجات
 Ku-Band الستقبال البؤرة مضبوط غير طبق فى
و الطبق كسب قدرة هو تعرفه  أن عليك ما فكل
غير طبق كمثال التردد هو ما و الموجة عرض
بمقدار إشعاع لديك 80سم بقطر البؤرة  مضبوط 
تردد 7ر11 جيجاهيرتز  بدرجة 6ر2 عند dBi 37 و
تكون المعادلة و اإلشعاع عرض موجة يحدد لم و

-: كاألتي

: حيث
[°] عرض الشعاع  α

[m]الموجة طول λ
[m] الطبق قطر D

مثل احتسابها يمكن الموجة طول أن طبيعيا و
التردد كمثال التردد على مقسم الضوء سرعة

 : 7ر11 جيجاهيرتز
 

لم التى الترددات أرقام معرفة أردت إذا أالن و
عليك إعادة يجب للطبق المنتجة تحددها الشركة
ليس هذا و عرض الموجة الكسب و قدرة احتساب
برمز الكسب قدرة نعرف كنا فإذا الصعب باألمر
  λ1   ، G2  ل   α1  برمز اإلشعاع عرض و  G1

نجد :  أن ل λ2  يمكن  α2 و 

عند   G الهوائي كسب درجة أن نعرف ، حسنا
و الدقيق التوجيه من قدر أقصى على الحصول

α الموجة عرض
بها  التى نهتم ( الموجة طول ، ( كمثال لتردد  ل
نتيجة كسب الطبق فى التغير نجد درجة أن يمكنا

-: كاآلتي المعادلة تكون و التوجيه لسوء

: حيث
( درجة  بالدرجات الطبق توجيه هى سوء - θ   

. توجيه ) افضل صفر تعنى
لألطباق  بياني رسم توضح 3 و   1 الشكل و

و الشكل الشركة المنتجة من نفس بأحجام مختلفة
الموجة  عرض نجد أن يمكننا كيف 4 يوضح رقم

. الرسم فى اإلشعاعية

يمكنك دقيقة لمدة الرسم هذا بدراسة قمت إذا و
قدرة زادت لقد ، الهامة األشياء بعض تالحظ أن
عرض قل ، الترددات  زيادة  من الطبق  كسب
األمر اصبح و ، الترددات مع اإلشعاعية الموجة
الترددات و األطباق الكبيرة مع الحساسية غاية فى
توجيهه  م يتم ل إذا 1ر1 متر بقطر فطبق ، العالية
يكون افضل  2ر1 درجة لن بمقدار سليمة بطريقة
حيث من 55سم بقطر جيدا موجة بقطر طبق من
األضعاف هى الوحيدة  الميزة و ، الكسب  قدرة
55سم بقطر الطبق ، إن لألقمار المجاورة األفضل
تقع التى  اإلشارات  من صغيرة أضعاف قدرة لديه
من  و فقط 8 ديسيبل ! – البؤرة من 3 درجة على
قمر هناك كان إذا الطبق هذا استخدام عدم األفضل
3 درجة  بمقدار الطبق الذى تستقبله بجانب آخر

. غرب أو شرق

1ر1  بقطر طبق إن : المقارنة لهذه استمرارا و
7ر0 درجة ليس افضل  غير موجة جيدا بمقدار متر
هى  7ر0 درجة معنى و ، 90سم بقطر طبق من
أردنا إذا و 7ر0سم حافة الطبق تحركت بمقدار أن
تصحيح نعيد  إن يجب قدرة اكبر على الحصول 
اآلن أدركت فهل ، سم 3ر- بمقدار ليكون الحافة
الذى الموتور عن القوى ؟ و ماذا الطبق أهمية مدى

. األطباق من لهذا الحجم استخدامه يمكن

التوجيه سوء الطبق بسبب لداء تدهور
ميللر بيتر : بلقم

جيجاهيرتز تردد 7ر10 على الدقيق مع عدم التوجيه الطبق كسب درجة رسم : 1 رقم الشكل 7ر11  تردد  على الدقيق التوجيه عدم  مع  الطبق كسب درجة رسم :  2 رقم الشكل
جيجاهيرتز

جيجاهيرتز تردد 7ر12 على الدقيق مع عدم التوجيه الطبق كسب درجة رسم : 3 رقم الشكل جيجاهيرتز تردد 7ر11 على الصغيرة و الكبيرة لألطباق الشعاع عرض : 4 رقم الشكل
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Satellite Receiver 

ARION AF-8000HDCI

عن  موصل  عادى4:3   تليفزيون
بعض تستغرق  فسوف سكارت طريق 
لكى الصورة عرض لضبط الوقت
بك ليفزيون الخاص ت ال مع جهاز تتناسب
الجميع يجعل صورة مخرج يوجد كما ،
الحصول  فيمكننا  HDMI وهو سعداء
بدرجة   PAL/NTSC صورة على
 480i/576p/720p/1080i وضوح

. 50/60Hz تعمل على

بسهولة تتم نفسها التركيب ية عمل إن
حيث اللغة اختيار هى األولى الخطوة و
و القوائم عرض لغة اختيار يمكن
قنوات و المرغوب الصوت لغة ضبط
اللغة يمكنك ضبط كمثال المعلومات ،
بها كاختيار م تتكل التى ية الصوتية األصل
و ثاني كاختيار اإلنجليزية اللغة و أول
أتوماتيكيا انية ث ال لغة ال اختيار يتم سوف
و البث عند اللغة األصلية م تتوفر ل إذا
سوف البث لغتين فى ال تتوفر كلى م ل إذا
المتاح الصوت بتشغيل  الريسيفر  يقوم

قناة . مع ال

/ الفورية الترجمة / للصوت النسبة ب
للعمل ضبطها يمكن ، المعلومات اة قن
انية األسب ، اإلنجليزية : اآلتية اللغات ب مع
، اإليطالية ، األلمانية  ، الفرنسية  ،
الروسية التركية ، العربية ، ية ، البرتغال
و ، اليونانية و السويدية ، ندية الهول ،
القوائم عرض  للغات النسبة ب االختيار 
إلي باإلضافي  متاح فهو اكثر يكون
اآلتية اللغات  ب الذكر  السافلة  اللغات 
، ندية ل فن ال ، الدانمركية ، انية األسب  :
، المجرية ، السلوفاكية ، ندية البول
و الرومانية و السلوفانية ، التشيكية
جدا جيد يعتبر االختيارات من هذا القدر
لشركات الريسيفر أجهزة ببقية بالمقارنة

. أخرى منتجة

عملية إلى ننتقل لغة ال ضبط بعد و
الريسيفر أن من الجيد و ، الهوائي ضبط
 DiSEqC إصدارات جميع مع يعمل
نظام توجيه األطباق  ) 0ر1 إلى 3ر1 من
بيانات برمجة تم قد  و  ، ( أتوماتيكيا
جميع  تغطى صناعى  قمر  60 عدد
 10 عدد إضافة يمكن و العالم أنحاء
رقم كبير هذا و أخرى ، أقمار صناعية

التفاصيل الفائق الريسيفر جهاز
المشفرة القنوات الستقبال

AF- موديل للريسيفر األمامية اللوحة ترى عندما انتباهك يلفت شئ أول إن
فقط  ليس هذه العرض شاشة تظهر و ،  LCD   عرض شاشة 8000HDCI   هى
التى قائمة اسم ال أو قناة ال و رقم اسم أن نرى و يمكننا قناة ال اسم بل أيضا قناة ال رقم
الخلفية تكون بينما الوقت الشاشة تظهر االنتظار وضع حالة فى ، و عليها تدخل
التحكم يمكن و بعيدة مسافة من شاشة العرض هذه قراءة يمكن و ، اللون األزرق ب
 7 عدد بعد بواسطة عن إلي وحدة تحكم و بدون الحاجة برمجة الريسيفر فى أو
القنوات  ، الخروج ، OK ، قائمة ال : هى األزرار و مباشرة تحت شاشة العرض أزرار
بجانب و ، القوائم خالل تنقل ل ل كأسهم الصوت و القنوات أزرار الصوت و تعمل ،
2 مؤشر مضيء  عدد يوجد كما ، بعد عن وحدة التحكم إشارات يوجد القط األزرار
باب  داخل مخبأة الكامات إلدخال فتحة 2 و عدد للريسيفر التشغيلى يوضح الوضع
الذى يوجد زر التشغيل يوجد األمامية اللوحة من األيسر الجانب فى أخيرا و ، منزلق

. االنتظار وضع فى عندما يكون الريسيفر يعمل بداخلة مضيء مؤشر

يوجد للريسيفر فية الخل اللوحة فى و
تمرير  مخرج و  IF إشارات مدخل
التفاصيل فائق صورة مخرج و ، لها
ليفزيون  ت ال أجهزة مع يستعمل  HDMI
تليفزيون ال إشارات الستقبال المجهزة
 RS-232 منفذ ، التفاصيل فائق ال
ية ل التشغي لتحديث البرامج يستخدم الذى

لذين  ل  YPbPr مخرج و  ، للريسيفر 
HDMI ، و  مخرج استخدام يمكنهم ال
يرغبون الذين  للمستخدمين النسبة  ب
التفاصيل عرض فائقة شاشة شراء فى
يمكنهم اآلن حتى  بشرائها يقوموا  م ل و
بإشارات لية تماث صورة على الحصول
أو   RCA جاكات طريق عن  CVBS
يمكن و  ، سكارت مخارج طريق  عن
طريق عن  الصوت أجهزة توصيل 
عن طريق تماثلية أو مخارج الصوت ال
و   S/PDIF الرقمية الصوت مخارج
الصوت خروج نسق اختيار يمكن التى
م  ل و ، ( PCM أو  Dolby Digital ):

مفتاح  وضع فى  ARION شركة تنسى
هندما مهم مفتاح  هو و رئيسي  طاقة
أو التشغيلى البرنامج فى تعليق يحدث
ال و الفرعية القوائم داخل فى نتوه عندما

. منها الخروج كيفية م تعل

تصميمها تم بعد قد التحكم عد وحدة إن
تقوم عندما بها  تشعر و جيدة  بطريقة
القول ا  ن يمكن و األزرار على بالضغط

أزرار إبعاد عمل يمكننا  انه بصراحة
عن   TV/RADIO  و  SAT ، EPG
األمر هذا بالضبع لكن و األزرار بقية 
عن مستخدم كل رأى حسب يختلف قد

. األخر

التركيب عملية
الستقبال معد الريسيفر هذا أن حيث
معد فانه التفاصيل فائقة ال القنوات
فائقة ال ليفزيون ت ال أجهزة على للعرض
العريضة الصورة بنظام التفاصيل
تستخدم جهاز  كنت إذا و لكن ،  16:9

لألقمار إن بيانات النواقل ، األقمار من
يمكن ضبط لكن و تماما ليست محدثة
جيدا يكون و سوف ، النواقل يدويا بيانات
الجاهزة النواقل قوائم تحميل استطعنا إذا
عن  ( SatcoDX كمثال من برنامج )

. التوالى منفذ طريق

عملية إلجراء عدد ثالثة طريق لدينا و
األتوماتيكي البحث : القنوات عن البحث
بدونها الشبكات أو البحث بطريقة مع )
إدخال عند ) المتقدم أو اليدوي البحث ، (
ضبط و يمكن ( يدويا باقات تعريف ال قيم
فقط المفتوحة القنوات عن البحث إجراء
أو المفتوحة كانت سواء القنوات جميع أو
ذاكرة لدينا أن حيث هام قرار هذا و المشفرة
العدد  هذا و 4000 قناة كافية فقط لعدد
بنظام يعمل المستخدم كان إذا بكبير ليس
و ، متعدد التغذية نظام متحركة أو أطباق
عالمة تعطى التى القنوات بعض هناك
جزء فى مشفرة لكنها و مشفرة أنها على
جميع يريد مشاهدة لمن فقط و اليوم من
االستقبال ضبط يمكن المتاحة القنوات
بطريقة تفعيل البحث القنوات مع لجميع
قم البحث ية  عمل إجراء و بعد الشبكات
مرغوب الغير  المشفرة القنوات بإلغاء 
لن بهذا و يمكن مشاهدتها ال التى و فيها
إذا  اة 4000 قن عدد إلى تخطى حد تصل
حيث أن أوروبا منطقة فى كنت تعيش

. األقمار متاح من العديد

خاصية البحث تستخدم سواء كنت و
الريسيفر فان بدونها أو الشبكات بطريقة
يستغرق   AF-8000HDCI موديل
القمر  فى للبحث  فقط  دقيقة  13 زمن
و  ( شرق درجة عند 13  )  Hotbird
و ، مقبول ولكنه مثير غير الزمن هذا
من مختلفة أنواع على الحصول يمكننا
عرضها يتم و التفاصيل فائقة ال القنوات
بجميع مشاكل أية بدون الشاشة على
اإلرسال الرقمى نظام كانت سواء أنواعها
اإلرسال  نظام أو DVB-S العادى
موجة  DVB-S2 بشكل الحديث الرقمى
ضغط  بنظام و  8PSK أو  QPSK
إن   .  MPEG-2 أو       MPEG-4
استقبال  يمكنه   ARION الريسيفر
ترميز معدل من تبدأ التى المفردة القنوات
تيونر  ال حيث أن 1 ميجاسيمبول /ثانية
جميع تم استقبال قد و الحساسية ، عالي
موقعنا خالل  من  توقعنا كما  األقمار
عملية إن ، 85سم متحرك بطبق
التسمية إعادة ، ( اإللغاء القنوات ضبط
فى القنوات نقل  و اإللغاء ، التحريك ،
و سريعة تتم بطريقة المفضلة ) القوائم
شركة قامت إذا يضر فلن بالطبع و سهلة
برنامج  بوضع المستقبل  فى  ARION
مع لتعامل ل الكمبيوتر جهاز على يعمل
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Peter Miller
TELE-satellite

Test Center
Poland

Video output format Antenna setting 

Manufacturer ARION Technology Inc., 
 Korea, www.arion.co.kr

Fax +82-31-361-3099

E-mail info@arion.co.kr

Model AF-8000HDCI

Function HDTV digital satellite receiver

Modulation DVB-S and DVB-S2: 
 QPSK, 8PSK

Decoding MPEG-2 and MPEG-4

Channel memory 4000

Symbol rate DVB-S: 1-45 Ms/sec, 
 DVB-S2: 10-30 Ms/sec

SCPC compatible yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

USALS yes

HDMI yes

SCART connectors 2

Analog audio/video outputs 3 x RCA

Component outputs (YPbPr) 3 x RCA

S-Video output no

UHF modulator no

0/12 V control output no

Digital audio output yes (optical)

EPG yes

C/Ku band compatibility yes

Power supply AC 90-250 V 50/60 Hz, 
 45 W max.

Info bar EPG 

Main menu Channel list 

استخدام وحدة يدون القنوات آالف ترتيب
. التحكم عن بعد

اليومي االستخدام
إتمام بعد  بعملة تقوم شئ أول  إن
بين تنقل البحث عن القنوات هو ال ية عمل
AF- الموديل إن ، القنوات الستعراضها
و  قناة بين تنقل ال ب يقوم  8000HDCI
عن ناتج هذا و انيتين ث خال فى أخرى
 MPEG-4 حديثة معالجات  استخدام 
تنضح  لم التى DVB-S/S2 و تيونر و
DVB- المعالجات شرائح مثل بعد
الزمن  فان هذا مع و ،  S MPEG-2
بالنسبة و مزعجة بدرجة بكبير ليس
السريع تنقل ال ية عمل على اعتادوا لمن
الريسيفر أن يدركون سوف القنوات بين
الستقبال  المعد HDTV ARION
من أبطئ التفاصيل فائقة ال القنوات

. العادية الريسيفر أجهزة

أجهزة يمتلك من يهم ما إن عموما و
فائقة ال القنوات الستقبال ريسيفر
يقدمها التى الصورة جودة هو التفاصيل
شركة تقدر أن يجب لهذا و الريسيفر
أن القنوات  فقط أن ليس حيث  ARION
جيدة بصورة تعرض التفاصيل  فائقة ال
عرضها يمكن العادية القنوات أيضا و بل
السر  576p ، 720p أو 1080i و بنظام
انظر  ) مدمج  scaler هذا هو وجود فى
تيلى من مجلة السابق فى العدد التقرير
 (  scaler عمل كيفية لمعرفة ستاليت
الصورة الميزة تحول بشكل سحري هذه و
التفاصيل فائقة صورة إلى العادية
فائقة كال الصورة تبدوا األقل على أو
فائق ال ليفزيون ت ال شاشة على التفاصيل

. تستخدمه الذى التفاصيل

بدرجة عادية قناة باختيار قمنا لقد و
نتيجة  ال كانت و  1080i وضوح
اكثر نهائية  ال تأثيرات ال كان و رائعة 
شاشة على عادية قناة عرض من جودة
من كمثال ) التفاصيل فائق ليفزيون ت
  RCA جاك أو سكارت موصل خالل
تليفزيون جهاز تمتلك كنت وإذا ، (
و   HDMI بمنفذ مجهز التفاصيل فائق
  AF-8000HDCI الريسيفر باستخدام
رائعة صورة مشاهدة تستطيع سوف فانك
الصورة بجودة  بالمقارنة محسنة جدا و
قنواتك المفضلة فى كنت تشاهدها التى

من قبل .

الكامات بمختلف جميع تم اختبار قد و
الكامات إدخال فتحات فى أنواعها
أية بدون تعمل  كانت و بالريسيفر 
كنت تستخدم إذا توقف و و بدون مشاكل
سوف فأنها الكامات من نوع أي يا حال
أيضا جيدة و بطريقة مع الريسيفر تعمل
فائقة ال القنوات العديد استقبال يمكنك

. مشفرة معظمها أن حيث التفاصيل

ال يملكون اإللكتروني البرامج دليل إن
القنوات فى بيانات ال من بالكثير مزود
إن ذلك من األكثر أوروبا و فى المفتوحة
إمداد يقصرون الفضائية الخدمة مقدمي
تالي ال البرنامج إلي قناة ال عن المعلومات
و ، أصال بيانات أي وضع عدم فقط أو

يتم كاملة ببيانات تدعم التى القنوات لكن
بدون الريسيفر على  اناتها ي ب عرض
عرض و يمكن ، نقصان مشاكل أو أية
: إما بطريقتين اإللكتروني البرامج دليل
التفاصيل بطريقةعرض بياناتالبرامج ب
من لعدد مختصرة بطريقة أو واحدة قناة ل

. نفس الوقت القنوات فى

البرامج دليل وصف يظهر و
شريط فى قناة المعروضة ل ل اإللكتروني
فى و  الشاشة اسفل  بيانات  ال عرض 
بيانات على الحصول  يمكن  الغالب
 INFO زر الضغط على تفصيلية عند
بقاء زمن ضبط يمكن و ، مرتين أو مرة
القوائم شفافية درجة و بيانات ال شريط

الضبط . قوائم خالل من

AF- موديل للريسيفر  يمكن  و
المعلومات قنوات 8000HDCIعرض
إشارات تمرير طريق  عن  : بطريقتين
ليفزيون ت ال جهاز إلي المعلومات اة قن
قنوات  عرض أو  VBI لعرضها
طريق الريسيفر عن المعلومات مباشرة
ليفزيون  ت ال جهاز  يكن  لم إذا  OSD
المعلومات اة قن لعرض بديكودر مجهز
ال بلغة تبث المعلومات اة قن كانت إذا و
فمن األحسن عرضها يستطيع الريسيفر
. ليفزيون ت ال جهاز إلى اإلشارات تمرير

أن الحظنا القوائم استعراض عند و
عرض طريقة  لضبط  طريقة  هناك 
المستخدم ليفزيون ت ل ل ا ق طب الصورة
العرض ضبط و و   16:9)    4:3)
و ضبط  ( Pan Scan و Letter Box)
من مباشرة أو  النظام  من  سواء  الوقت
ينتش جر لتوقيت ( طبقا ل اإلرسال بيانات
الميقاتى  ضبط  يمكن كما  ، (  GMT
يوجد  كما ، لتسجيل ل أحداث  8 لعدد
النظر ، و عند حاسبة تقويم و آلة أيضا
ميقاتى وجدنا بعد عن التحكم وحدة إلي
عند أتوماتيكيا  الريسيفر وقف لضبط 
وهو ) الصورة زر وقف يوجد كما النوم
الريسيفر أجهزة فى يوجد ما دائما زر
ليست لتسجيل و ل صلب المزودة بقرص
بقرص مزود غير كهذا  ريسيفر فى

. ( صلب

فى التحكم ية عمل إن ، عموما و
سهلة   AF-8000HDCI الريسيفر
منطقية ترتيب القوائم بطريقة تم و جدا
جميع يوجد الفرعية القوائم بداخل و
، تجدها أن التى تتوقع الضبط عمليات
صورة تظهر القوائم استخدام أثناء أن كما
عن كيفية و إرشادات قناة المعروضة ل ل
فانه من لذلك و األزرار ، وظائف عمل
التشغيلى الكتيب إلي تحتاج أن الصعب
إن كتيب فستجد علية االطالع أردت إذا و
و جيدة بطريقة  ترتيبه تم قد التشغيل 

. مطول غير

نقل  يمكنه  ARION الريسيفر إن
الريسيفر أجهزة بين التشغيلى البرنامج
يمكن تحديث نفس الموديل و األخرى من
طريق عن بسهولة  التشغيلى البرنامج 
أن يتم المستقبل فى نتوقع و منفذ التوالى
عن طريق التشغيلى البرنامج تحديث 

. الصناعي القمر

+
و يمكنه ، العائلي لالستخدام جدا جيد الريسيفر هذا إن
الفائقة القنوات إرسال إشارات أنواع جميع مع التعامل
الصورة جودة تحسين هى و رائعة ميزة توجد كما ، التفاصيل
مزود انه كما ، جديدة  بطريقة عرضها و العادية  للقنوات
البحث  طريق DiSEqC و مزايا كل مثل المزايا من بالعديد
األعلى بالنسبة الجانب فى يجعله مما القنوات عن المتقدمة
األقمار استقبال لهواة الريسيفر خيار جيد يجعل قد و لطرازه

. الصناعية

الخبراء تعليق

-
تحتاج إلى تحسين التى الصغيرة األشياء بعض يوجد جديد المنتج هذا أن حيث
تقوم تحصل سوف بعد عن التحكم بوحدة زر على الطويل الضغط عند ، كمثال ،
الوحدة لحساسية نتيجة مرات ثالثة أو مرتين الريسيفر إلي بإرسال األمر الوحدة
خالل يتم قد إصدار و أول هو التشغيلى بالريسيفر البرنامج إن للضغط ، الفائقة
البرنامج من الجديد اإلصدار مع األبد إلي المزعجة األشياء هذه أسابيع ذهاب

. التشغيلى

قنوات ال ال ب ق الست ريسيفر
تفاصيل ال ة ق ائ ف ال
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Satellite Receiver 

Topfield TF6000PVRE
فانك الشخصي الكمبيوتر جهاز
 USB موصل تستخدم أن يجب
الموصل  هذا فان  لألسف  و ، 2.0
حدود يوجد  أيضا و السرعة محدود 
فان لهذا  و المستخدم  الكابل  لطول 
لجميع مناسبة غير الطريقة هذه
تمتلك قد انك  حيث  المستخدمين 
و صلب ريسيفر مزود بقرص جهاز
غرفة فى منهما كل كمبيوتر جهاز

شركة من ريسيفر أول
LAN مزود بشبكة  Topfield

قامت بضعة شهور و منذ ، منفصلة
حل بتقديم الجنوبية الكورية الشركة
جهاز بتقديمها  األمر لهذا مناسب
هو  و   TF6000PVR الريسيفر
بقرص مزود ريسيفر جهاز أول
قامت قد و ، شبكة السلكية مع صلب
تقرير بتقديم ستاليت تيلى مجلة
العدد فى  الريسيفر  هذا عن  اختبار 

 . 192 رقم

الموديل نفس الشركة تقدم اآلن و
Ethernet سلكية  لشبكة بمنفذ مزود
حرف إضافة تم انه تجد لهذا و داخلية
و الريسيفر  نهاية اسم الموديل ، E فى
أجهزة شكل بنفس الخارج من
TF6000PVR و  موديل الريسيفر
 TF5000 PVR Masterpiece
نفس بقاء فضلت الشركة أن حيث
، األنيق الخارجي الريسيفر شكل
شاشة توجد األمامية اللوحة فى  و
قناة ال اسم و قناة ال رقم تظهر عرض
للريسيفر التشغيلى الوضع توضح و

المسجلة . المواد لعدد و مؤشر

بقرص مزود الريسيفر يأتى و
يسمح  جيجابايت  80 بسعة صلب
من  ساعة  50 إلي   40 من بتسجيل
القرص يعمل و األفالم و  البرامج
يصعب و  هادئة بطريقة الصلب 
فى اللوحة و ، عمله مالحظته أثناء
من متوقع هو ما  كل  ستجد  الخلفية
مدخل   2 عدد فيها بما موصالت
جاكات و مخرج تمرير لها و إشارات
مخرج  و الصورة و للصوت  RCA

و   S-Video الجودة عالي صورة
توالى منفذ و رقمى  صوت مخرج
 .  USB 2.0  منفذ RS-232  و

الوظائف فى  التحكم يمكن  كما
تنقل ال و الصوت ضبط مثل الهامة
5 أزرار  عدد طريق عن القنوات بين
حيث للريسيفر األمامية اللوحة فى
إلدخال  فتحة 2 عدد أيضا  يوجد 
أنواع جميع باب ، و تقبل وراء الكامات
مثل التشفير أنواع بمختلف الكامات
 Irdeto, Seca, Nagravision,
 . Cryptoworks, Viaccess الخ
تأتى التى بعد عن  التحكم  وحدة إن
بجميع جيدا مجهزة  الريسيفر  مع
و ماهرة بطريقة مرتبه  و الوظائف
يوجد كما  ، واضحة بطريقة مرقمة 
يوضح الريسيفر مع  تشغيلي كتيب
و للتشغيل الالزمة التفاصيل كافة
ضبط عملية  عن كامل  فصل يوجد 
جهاز مع للعمل الراوتر عمل

. TF6000PVRE الريسيفر

اليومي االستخدام
تشغيل لغة  مع  سعيدا تكن  لم  إذا
يمكنك اإلنجليزية اللغة ب القوائم
األخرى اللغات  بين  ما اختيار 
، الفرنسية األلمانية : هى و المتاحة
، العربية ، األسبانية ، اإليطالية  ،
، الدانمركية ، التركية ، الفارسية
الهولندية  ، النرويجية  ، السويدية
يعمل و ، فنلندية ال و البولندية ،
التحكم فى األطباق الريسيفر مع نظام

 ، 1ر1   ، 0ر1  اإلصدار  DiSEqC
األقمار  أماكن تحديد ) 2ر1 و 3ر1
يعنى هذا و ( أتوماتيكيا الصناعية
طبق الريسيفر مع استخدام إمكانية 
الطبق تحريك أو بسيط التغذية متعدد
أو استخدام طبق   DiSEqC بمواتير
يعمل  الذى  Wavefrontier نوع من

شوشرة. خفض وحدة 16 بعدد

النواقل و األقمار فان لألسف  و
ليست بالريسيفر برمجتها  تم التى
تتطلب و الكفاية فيه بما حديثة
و ، يدويا النواقل بيانات بعض إدخال
 TF6000PVRE الريسيفر يعمل
حتى   Ku و   C قنوات مع  بتوافق 
نمطية الغير الشوشرة خفض وحدات
إدخال بواسطة معها التعامل يمكن
. يدويا المحلى المذبذب ترددات قيم

تيونر   2 عدد وجود هنا نشكر و
عدد اختبار يمكن بحيث مستقل
 1 رقم  التيونر   ، منفصلين  طبق   2
بموتور  مزود  بطبق  توصيله  تم 
التيونر  توصيل تم بينما  DiSEqC
بين السريع تنقل  ال ب يسمح  ثاني ال
بطبق توصيله تم حيث القنوات
المزود   Wavefrontier نوع من
 ، شوشرة خفض قطعة  14 بعدد
الضبط عملية من االنتهاء بعد  و
الريسيفر ذاكرة تمتلئ فسوف األولية
الريسيفر ذاكرة أن  حيث القنوات ب
فقط. قناة 5000 تسمح بتخزين عدد

لقنوات  ل 80 ناقل فى البحث زمن إن

بطريقة البحث تفعيل مع باقات ال و
3 دقائق  زمن فقط فى تم الشبكات قد
يمكن بالطبع و جدا سريع زمن هو و
إدخال عن طريق البحث الحر إجراء

. يدويا باقات ال تعريف قيم

بإخراج الريسيفر نظام يسمح و
مختلفة بطرق الصورة ألوان
و   CVBS ، RGB ،  S-Video
أو   PAL اإلرسال   لنظام   YUV
عن  يمكن ضبط الوقت و ، NTSC
بالوقت تحتفظ حقيقية ساعة طريق
الريسيفر إغالق بعد  حتى الصحيح
الخدمة أن بعض مقدمي حيث نهائيا
صحيحة غير أوقات يبثون الفضائية

. األقمار الصناعية عبر

وجود سرعة نتوقع أن ينا كان عل و
من القنوات بين تنقل  ال فى عالية
حيث  فعال وجدنا ما هذا و Topfield
هذا من يستثنى لم الريسيفر هذا أن
و قناة بين تنقل ال للريسيفر فيمكن
نتيجة و ، ثانية من اقل فى أخرى
تسجيل  فيمكن  تيونر   2 عدد لوجود
مختلفة  أقمار  من برنامج   2 عدد
بمشاهدة تقوم بينما الوقت نفس فى
التشغيل قوائم إن ، أخر مباشر برنامج
 Topfield الريسيفر من مقتبسة
Masterpiece و TF6000PVRو
خطوة نظرنا كانت من وجهة هو الذى
لضمان الشركة  من حكيمة و  جيدة
التى التشغيل قوائم استخدام استمرار

. أخرى مرة نجاحها أثبتت
الريسيفر أجهزة بقية كمثل و

تم ما نقل حاولت إذا
ريسيفر جهاز من تسجيله
إلى صلب  بقرص مزود 
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الخبراء تعليق

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

الرئيسية استقبال القنوات المفردة  القائمة

Manufacturer Topfield, Seongnam, Korea

Fax +82-31-778-0801

E-mail inquiry@topfield.co.kr

Model TF6000PVRE

Function Digital DVB-S PVR receiver 

Channel memory 5000

Symbol rate 2-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes (> 2 Ms/s)

USALS yes

DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Scart euroconnectors 2

Audio/video outputs 3 x RCA + 3 x RCA YUV

UHF modulator no

S-Video yes

Component output yes

0/12 V connection no

Digital audio output yes

LAN yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz

الشبكة اإللكترونيضبط البرامج  دليل

من التسجيل  أوقات ضبط 
الريسيفر صفحة

  TF6000PVREالدخولعلى
باستخدام اإلنترنت خالل من
الريسيفر  صفحة

الريسيفر باختبار قمنا األخرى
مهارات  لعرض  TF6000PVRE
يستطيع لم لألسف و االستقبال 
من مفردة قناة إشارة تقاط ال الريسيفر
 EUTELSAT SEASAT القمر
على  التى تعمل شرق و 36 درجة عند
ميجاسيمبول/ثانية   1 ترميز معجل
استقبال يستطيع الريسيفر لكن و
من ابتداء تعمل التى المفردة لقنوات
بالنسبة  و ميجاسيمبول/ثانية  2
تحدى تمثل ال الضعيفة جدا لإلشارات
حيث   TF6000PVRE للريسيفر
BBC على  قنوات استقبال فى نجح
و  ميونخ فى Astra2D بنجاح القمر
و  ، فيينا EUROBIRD2 فى القمر
أن هو لنا يروق لم الذى الوحيد الشيء
قوة لمستوى قراءات يعطى الريسيفر

عليها . معتمد غير جودة اإلشارة و

الصورة  جودة اكتملت  قد و  
ديكودر وجود مع للريسيفر
قنوات الستقبال بالريسيفر  مدمج
حتى توضح التى  و المعلومات 
للريسيفر يمكن و ، التفاصيل اصغر
تشغيل  أيضا  TF6000PVRE
نقلها  يمكن التى و  MP3 ملفات
بالريسيفر الصلب القرص على
و  ،  USB منفذ أو الشبكة باستخدام
أيضا  MP3 و ملفات تشغيل يمكن

. قائمة للتشغيل عمل

 TAP يسمى  بما  هنا  نشكر  و 
أول  هو  و  (  Topfield تطبيقات )
ألي السماح هو و نوعه من ابتكار
أن المحترفين الهواة أو من مستخدم
و الخاص برنامجه بتصميم يقوم

. الريسيفر على استخدامه

فى األدوات من العديد  يوجد و
العرض من التطبيقات تتنوع مختلف
و األمامية اللوحة فى للوقت الدائم
أوقات عالمات العرض إلنشاء تغيير
فان بالطبع و ، توقفها و التسجيل
الصورة اآلن فهموا قد المحترفين
التى و بديله برامج يوجد حيث
للتسجيل األرشيف تنظيم تتضمن
تسهل التى  األخرى المزايا بعض و

. كمسجل الريسيفر عمل

هو     Topfield شركة موقع و
التى  و  www.i-topfield.com
لتحرير  Vega المجاني برنامج توفر
، الكمبيوتر على جهاز القنوات قوائم
جهاز إلي قوائم القنوات نقل يتم حيث
طريق عن الريسيفر من الكمبيوتر
منفذ  أو   RS-232 التوالى منفذ
ضبط و تحرير عملية بعد و ،USB
أخرى مرة القوائم نقل يتم القنوات
منفذ طريق عن الريسيفر جهاز إلي
برنامج  استخدام يمكنك USB 2.0 و

.  Altair الملفات تحرير

بعمل   Topfield شركة تقوم و
التشغيلى لبرنامج ل المستمر التطوير

الريسيفر طرق لتحديث ثالثة هناك و
أو  RS-232 توالى منفذ طريق عن :
القمر  طريق عن أو  USB منفذ

. الصناعي

الشبكة
بالريسيفر الخاص  االبتكار  و
هو   TF6000PVRE موديل
أن حيث شبكة اإلنترنت الدخول على
  DHCP بروتوكول يدعم الريسيفر
يمكنه الريسيفر أن يعنى هذا و
  IP على عنوان أتوماتيكيا الحصول 
بسيرفر الريسيفر أتى قد و ، ثابت
  FTP سيرفر و اإلنترنت لشبكة
على بالدخول كالهما يسمح و  ،
الداخلية خالل الشبكة الريسيفر من
مثال الستخدام و ، اإلنترنت شبكة أو
التشغيلى الكتيب إلى الرجوع يمكن
عملية ضبط التفاصيل ب يشرح الذى 
على الدخول يمكن حيث الريسيفر
الشبكة بسهوله. خالل من الريسيفر
الكمبيوتر لجهاز بالنسبة و
إدخال هو  اإلنترنت بخدمة الموصل
مستعرض  فى  IP عنوان مفاتيح 
يظهر سوف  و اإلنترنت صفحات
على بالريسيفر  خاصة  فورا صفحة
شركة صفحة هى و الكمبيوتر شاشة
عرفتها  قد تكون قد التى و  Topfield
  TF6000PVR موديل استخدام عند
إعادة و اإللغاء عملية  بجانب و ،
تم التى للمحتويات التسمية
أو الريسيفر جهاز على تسجيلها
الريسيفر من أيضا المحتويات نقل
أيضا يمكن ، الكمبيوتر جهاز إلي
أو ضبطها أو التسجيل أرقام إدخال
البرامج ووقف تشغل يمكن و إلغائها

. المسجلة

بالريسيفر المدمج السيرفر إن
السهل  بالدخول لك يسمح  FTP
تسجيلها تم التى المحتويات على
ضبط و يمكن الصلب القرص  على
لجميع الملفات  هذه  على الدخول 
لنقل فقط شخصي دخول أو األفراد
   MP3 ملفات تحميل أو الملفات تلك
و  ، الريسيفر إلى الكمبيوتر من 
فى حق له للذي سر كلمة عمل يمكن
و الريسيفر محتويات إلى الدخول

. منها التسجيل و القراءة

الشبكة ميزة أعجبنا  لقد و
 TF6000PVRE بالريسيفر
فى   TF6000PVR الموديل مثل
نقل سرعة أن كما ، السابق االختبار
تصل الشبكة طريق عن الملفات
الظروف  فى /ثانية 1 ميجابايت إلي

. العادية

أيضا لك  تسمح السرعة هذه  و
من المسجلة الملفات بعرض
الكمبيوتر شاشة على الريسيفر

. نقلها بدون مباشرة

+
و  المختبر الناضح التشغيل البرنامج نشكر  
TF6000PVRE ، و  للريسيفر موديل المجرب جيدا
العائلي لالستخدام و كمسجل علية معتمد ريسيفر هو
محتويات إلي الدخول يمكن داخلية شبكة وجود مع و ،
فى غرفة أي من الريسيفر على المسجلة البرامج
ضبط و هناك إمكانية ، اإلنترنت خالل من أو المنزل
كمثال العطالت اإلنترنت أثناء من جديد تسجيل أوقات
و التصنيع ، الريسيفر من الملفات مباشرة تشغيل و مشاهدة يمكن و ،

 .  Topfield شركة من متوقع جيد كما هو العام االنطباع

-
يوجد ال

الشبكة خدمة مع مسجل و رقمى ريسيفر
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Card Sharing 

The old SmartWi 
card had an antenna 
which partially 
radiated into the 
receiver and thus 
could cause inter-
ference with some 
receiver models.

A close-up with the cover 
removed shows the antenna: 

the U-shaped conductor on 
the right side which uses the 

whole length of the card in 
the new version 8

The power pack, the control unit and three 
SmartWi cards (only one shown) 
are included in the package

الدانمركية الشركة قامت قد و
جاءت و المعضلة هذه فى بالنظر
هذه لحل عبقرية لكن و بسيطة بفكرة
كارت المشاهدة إدخال ، يتم المشكلة
مزود خارجي للكروت قارئ جهاز فى
يتم و ، السلكية  إشارات  بث بجهاز 
استقبال خاص مع هوائي كارت إدخال
الموجودة الكروت فتحات جميع فى
إذا اختار و األخرى الريسيفر بأجهزة
بشكل معها يتم التعامل مشفرة قناة أحد
األصلي الموجود الكارت من منفصل
و الخارجي الكروت  قارئ  بجهاز
ببث الكروت قارئ الجهاز يقوم عندها
تظهر و الريسيفر جهاز إلى المفاتيح
تليفزيون ال جهاز على المطلوبة قناة ال
لكن هذا ربما و ؟ معقدا هل يبدوا هذا ،
خالل فى و جيدة بطريقة يعمل النظام

. ثانية ال من جزء
كارت مع  يعمل ال النظام  هذا و
مع يعمل بل كرتين  أو فقط  أو واحد
منها أربعه مختلفة كروت سبعة عدد
مع و يتوافق و ، الوقت نفس فى 
توزيع مدى أن المنتجة الشركة تقول
 15 عن يقل ال يعمل فى مدى اإلشارات
التوزيع عن  الشركة تشير لم  و متر
من اكثر نعتقد لكننا و المنزل خارج
. اكثر حتى أو المنزل خارج 150متر

مثل قدمت ستاليت تيلى مجلة إن
و طويل وقت منذ الذكى االبتكار هذا
لم تقف عند   SmartWi شركة لكن
تطوير بتحسين و قامت الحد بل هذا
تقديم نعود بالذاكرة عند و النظام ، هذا
التى و ستاليت تيلى بمجلة الحل هذا
من إيجابية تعليقات تلقت قد حيينها
ثمانية يوفر الجديد النظام إن ، القراء
اإلرسال أجهزة  من مختلفة إصدارات 
و ، للكروت المحسنة  االستقبال  و 
اإلضافية  الحماية و PCB هوائيات
غطاء وجود مع اإللكترونية لألجزاء
وجود هنا نشكر و اسود بالستيكي
التداخل ية حيث أن عمل جديد هوائي
الماضي من جزء تعتبر اإلشارات فى
إلى إشارات أية  أالن تدخل ال حيث

. الريسيفر جهاز

الخارجي لوحدة الشكل تم إبقاء لقد
أوال الداخل من لكن و هى كما التحكم
الوحدة هذه تعمل و اآلن تعديلها تم قد
تم  انيا ث و ،  USB 2.0 منفذ مع
، االستقبال و اإلرسال قدرة  تحسين
يأتى السابق الموديل كمثل مثله و
بجهاز   USB منفذ من الطاقة مصدر
طاقة خارجة مصدر من الحاسب أو

. أيضا مرفق

استقبال اإلرسال
السلكيا المشفر

SmartWi

إن ، مباشرة مقارنة لعمل و
المحسن و  المعدل الجديد الموديل 
اصبح و للكروت قوى استقبال يوفر
من أقوى البالستيكي الغطاء
األول اإلصدار عكس على الخارج
انطباعا يعطى العام التصنيع إن ،
البرامج المنتجة الشركة تقدم و جيدا
الشركة موقع خالل  من التشغيلية
  www.smartwi.net اإلنترنت على
أو التشغيلية البرامج تحديث بين ما ،
كما التشغيل تعليمات كتيب تحميل
و المستخدمين يساعد منتدى يوجد

. يساعدهم فنيا

اليومي االستخدام
 SmartWi وحدة استخدام بدء قبل
البرنامج تثبيت يتم أن يجب
على الشركة موقع فعلى التشغيلى
المنتجة الشركة  توفر اإلنترنت 
التشفير أنظمة من مختلفة أنواع
 Irdeto, Viaccess, Conax,

  Cryptoworks, Nagravision
إن وحدة  ، Seca Mediaguard و
بحجم علبة سجائر التى هى التحكم 
توصيلها  تم  USB بمنفذ  و مزودة 
مصدر وضع  و الكمبيوتر بجهاز 
يضاء عندها و الخارجي الطاقة
البرنامج تثبيت يمكن عندها و مؤشر

. التشغيلى

التشغيلى تحديثالبرنامج إنعملية
الخطوات فى ثواني بضع فقط تستغرق
المشاهدة كروت أنواع تحديد فى تالية ال
هذه هى أهم خطوة حيث أن جميع و
الوحدة عمل  حدود داخل األشخاص 
القنوات مشاهدة على قادرين يكونوا
عندهم الجميع أن بافتراض المشفرة
يعتبر و المستخدمة األجهزة نفس
تحديد  بدون   SmartWi جهاز

غير السلكية كشبكة تعتبر للكروت
يتم النظام استخدام لتحديد و ، محمية
بين الجهاز ما كود إدخال كارت و كل

. المستقبل الجهاز و المرسل

إن أو المشفر النظام حالة فى و
يجب   ATR كود إلى  يحتاج جهاز 
مباشرة الكارت على متاح يكون أن
خالل من الكود هذا قراءة يمكن و
يتم هذا إلجراء و األصلي الكارت 
و الوحدة إلى األصلي الكارت  إدخال
بعمل أتوماتيكيا  الوحدة تقوم بعدها 
قمنا االختبار أثناء ا ي عمل و ، باقي ال
ألمانية باقة ل مشاهدة كارت بإدخال
و   Alphacrypt نوع من كامة مع
   Cryptoworks نوع من  كارت 
كارت  و  ORF األسترالية باقة ل ل
كامة   مع بالغين قناة ل   Viaccess
قامت الوحدة باكتشاف  و  Viaccess
و لحظات خالل فى الكروت األصلية
القنوات جميع مشاهدة اختيار يمكن
مشاهدتها ة منفصلة بطريقة المشفرة
نظام مع الريسيفر أجهزة جميع على

األخرى  تليفزيون أجهزة ال من العديد لديك و لكن واحد فقط فضائية قنوات اشتراك مشاهدة كارت لديك : هذا تصور
: تليفزيون ال ألجهزة المشفرة استقبال القنوات ثالثة طرق لتوزيع هناك كان الماضي فى ، المنزل غرف ببقية موجودة

المنزل غرف أنحاء جميع فى
خاصة سلكية شبكة عمل و تليفزيون جهاز لكل مزدوجة كابالت تمرر يمكن أن
المنزل غرف على الصورة لتوزيع صغير إشارات بث جهاز استخدام أو بك
العائلة يستطيعون أفراد جميع أن لضمان االشتراكات عدد زيادة ببساطة أو
مشاهدة نفس  الجميع 1 و 2 يجب على رقم الحل و ، المشفرة القنوات مشاهدة
لشراء  المال المزيد من إنفاق لذين يستطيعون ل فقط 3 متاح رقم الحل و قناة ال

. ا شهري االشتراك التى تدفع كروت
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Manufacturer SmartWi, Denmark

Fax +45 86406622

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

Model Wireless SmartWi, version 8

Function Card splitter with wireless radio transmission

Radio frequency ISO 7816 Standard

Range Inside >15m, outside n.a.

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

Simultaneously available channels 4

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

Firmware upgrade possible yes

Dimension 90x57x23mm

إدخال  عن طريق هذا و ، SmartWi
مقدم لكل واحد لكل مشاهدة كارت

. مشفرة فضائية خدمة

بوضع قمنا االختبار  أثناء فى  و
الغرفة بنفس الريسيفر أجهزة جميع
النظام فى ذلك بتوزيع بعد و قمنا ،
طاقم بمساعدة المنزل أنحاء جميع
نظام باختبار قمنا  و  المجلة تحرير
أركان من  من ركن SmartWi فى كل
إلى الجلوس من غرفة ابتداء المنزل
الخاص و فى المخزن األطفال غرف
و ، نتائج ال ا ن أدهشت لقد و بالمنزل
هنا وحدة التحكم التى وضعناها نشكر
استطاعت حيث المعيشة غرفة فى
المشفر باإلرسال بأكمة المنزل إمداد
المساحة  هى و 15 متر مساحة على
و الرئيسية التحكم وحدة بين اآلمنة
االستقبال إلمكان الريسيفر أجهزة
الخرسانية الجدران  تعيق م  ل و الجيد

. الوحدة إشارات

المنتجة لمواصفات الشركة طبقا و
كروت أربعة عدد استخدام يمكن
فى التشفير أنواع بمختلف مشاهدة
نؤكد أن يمكن  ال بينما واحد وقت
ا لدينا كان االختبار أثناء حيث  هذا
لكن و ثالثة كروت مشاهدة فقط عدد
الثالثة الكروت هذه إن تأكيد نستطيع
و ، مشاكل  بدون بعضها مع تعمل 
من أيضا تأكدنا  االختبار أثناء فى 
أنواع جميع مع متوافق النظام أن
بجميع تعمل الخارجية التى الكامات
المدمجة الكامات بينما التشفير أنواع
أنها من الرغم على الريسيفر بأجهزة
اقل أدائها ولكن النظام من مدعمة
بالكامات بمقارنتها قمنا ما إذا دقة

. الخارجية

  SmartWi شركة موقع يقدم و
للمستخدمين أدوات اإلنترنت على
التى و الخبرة زوى من و الطامحين
نظام كارت عن معلومات توضح
عن معلومات و المستخدم التشفير
، كامال اإلرسال و  االستقبال  نظام
اكتشاف يمكن المعلومات بهذه و
و ، مبكر وقت  فى حلها و  األخطاء
يمكن مجانية أخرى  تطبيقات  هناك
اإلرسال وقت سرعة لقياس استخدامها
كانت سواء فان عموما و االستقبال و
فأنها كامة خارجية أو  مدمجة كامة
كارت لمعلومات  الدخول إلي تحتاج 
للحفاظ ثواني عشرة كل المشاهدة
المشفرة القنوات  استقبال  بقاء  على
احتساب يتم و ، أخطاء أية بدون
للمعلومات طبقا الكامة فى المفاتيح
قد و الصناعي القمر من المستقبلة
تم إذا و  ، انيتين ث إلى ذلك  يحتاج
نفس فى اشتراك كرت من اكثر وضع
حدوده أقصى إلي النظام يصل الوقت
كان جهاز يمثل مشكلة إذا هذا قد و
السفرات مفاتيح  يتطلب الريسيفر 
الحصول من بدال ثواني   أربعة كل
قناة ال لتشغيل الالزمة المفاتيح على
الوقت قياس أداة إن . ثواني عشرة كل
جهاز طلب  سرعة قياس من تتمكن 
تحديد يتم هنا و لمفاتيح ل الريسيفر
كروت أربعة عدد استخدام  إمكانية
استخدام أو الوقت نفس فى مشاهدة
كحد أقصى  فقط 2 كارت مشاهدة عدد
استخدام على أصررت إذا لكن و
نفس فى مشاهدة كروت  أربعة عدد
فى المشاكل بعض يحدث فقد الوقت

. االستقبال

+
كروت  و  الكروت قارئ بين الراديو إشارات تعمل   
بعيدة مساحات على حتى انقطاع  بدون االستقبال
الريسيفر أجهزة من كبير عدد اتصال يمكن بهذا و
إمكانية هنا و نشكر ، عائلي فى منزل بسهولة بالوحدة
على الغير حصول كل كارت لتفادى قراءة إمكانية تحديد
سواء للوحدة العام التصنيع ، المنزل خارج من اإلشارات

. جدا جيد أو كروت االستقبال قارئ الكروت كان
-

تحدث بعض  قد مدمجة بها كامات التى يوجد الريسيفر  بعض أجهزة
حل قادرة على الجديدة التشغيلية البرامج لكن و االستقبال فى المشاكل

. المشكلة هذه

ا كي السل ثها ب و كروت إشارات موزع



COMPANY REPORT    

24 TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com

Dish Manufacturer INFOSAT 

المدهش  من 2006 و يوليو شهر منذ فقط تأسست قد بتايالند INFOSAT فى مدينة بانكوك شركة
بتركيب يقوم أن أراد فى تايالند كل شخص العالم : هذه الشركة بسبب كأس إلنشاء الرئيسي السبب إن
 / السيدة قالته ما هذا " شهر كل 5000 طبق حوالى ننتج نحن " ، متاحة هناك أطباق يكن لم و طبق
إن  " شهريا إلي 8000 طبق العدد هذا نزيد ضروريا كان إذا و "  Jiraporn Tangpiroontham
شركة  مدير  Niran Tangpiroontham / السيد زوجة هى و الشركة مديرة هى  Jiraporn / السيد

تايالند . فى الجملة بيع الشركات اكبر من واحدة هى و  INFOSAT Intertrade

باألطباق مليئة حاوية
الكسندر فايس بقلم :

أفادته السيدة ما هذا بالخارج " و للعمالء للشحن و
. Jiraporn /

متر  1ر3  بقطر  طبق  80 عدد وضع يمكن و
نفس الحجم  من لحاوية و يمكن 20 قدم حاوية فى
 ، بقطر 6ر1 متر 200 طبق عدد بها يشحن أن
باألطباق يئة  مل حاوية على الحصول يمكن  و "
بينما يمكنك  دوالر أمريكي 11200 مقابل الكبيرة
الصغيرة باألطباق يئة  مل حاوية  على الحصول
 / السيدة ما قالته " هذا أمريكي دوالر 7000 مقابل
يعنى  هذا و ، البيع نشاط بدأت حيث  Jiraporn
دوالر  حوالى 140 يكلف 1ر3 متر طبق ثمن أن
دوالر  بسعر 35 6ر1 متر بقطر طبق و أمريكي
و  ، بانكوك يم تسل  FOB الثمن هذا  و أمريكي 
و لمن الكبيرة الكميات لمشترين خاص هناك سعر
يحصل  10 أطباق من ابتداء يلة قل كميات يشترى

. سعر أعلى بقليل على

لكن  و األسود باللون األطباق يفضلون 90%
نقم  م إذا ل ليست سعيدة بذلك "  Jiraporn / السيدة
التكلفة فسوف تكون األسود باللون األطباق بطالء
 30 السيدة / Jirapornعدد لدى و ، " 10% ب اقل
بالموسيقى المصنع تملئ سماعات لديها و موظف
ثالثة لمدة لرحلة سنويا الموظفين جميع يدعى و
الموظفون يعمل و " كبيرة كعائلة نعمل نحن " أيام
يوميا . ثمانية ساعات لمدة إلي السبت االثنين من

نشاطها  لتوسيع تسعى  Jiraporn / السيدة و
لبيع ل نسعى نحن قالت " المنتجات و تصدير فى
كبيرة األطباق " حيث تستعمل العالم لجميع أنحاء
، كل مكان فى و أن ننتشر " أضافت " و الحجم

. " ؟ كذلك أليس

شبكية  أطباق  تنتج   INFOSAT / شركة إن
يتم تجميع  ، و 6ر1 متر إلي 1ر3 متر قطر من
" ، للشحن تمهيدا المصنع داخل األطباق أجزاء
سيارتين عدد ة نقل سيارات ربع أربعة عدد لدينا
العمالء إلي فى توصيل األطباق تستخدم ثقيل نقل

  Jiraporn Tangpiroontham / السيدة
لألطباق المنتجة INFOSAT / شركة مديرة

بأفراد  محمى و مقفول األزرق دائما باللون المدخل ، فى بانكوك األطباق إلنتاج INFOSAT مصنع
الحراسة

األرض   على المحورية الكابالت صناديق تظهر و INFOSAT لمصنع نقل الربع سيارات من واحدة
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تشكيلها مقاطع و عمل و يتم ، أمتار ثالثة ألمونيوم بطول قضبان من :1
. خلفية الصورة باستخدام الماكينة فى

دقة االنحناء اختبار درجة يتم يتم ثنيها التى : المقاطع مراقبة الجودة :2
. بها

المنحنية مع بعضها . المقاطع لحام و ضع و 3: يتم

يتم و الزوايا قائم شكل على القطع السابقة الشبكية األسالك تصل :4
تكون إلى الحجم المناسب و بتم تقطيعها ثم من شكل معدني و تثبيتها على

. مثلث شكل الحصول على النتيجة

بمسامير ببعضها تثبيت و الشبكية األلواح يتم وضع :5
يحدد أن العميل على و الصارى على التثبيت قاعدة تجميع يتم هنا و :6
يمكن ، و أو المتحرك بمواتير الثابت من النوع سوف يكون كان الطبق إذا

 . بين القاعدتين يجمع ما أن 6ر1 متر للطبق بقطر

القاعدة هنا . ماسك تثبيت قضبان 7: يتم قطع

كراتين فى توضع للحجم و مع بعضها طبقا األلواح مقاطع تعبئة يتم :8
.

جاهزة أصبحت و تعبئتها و األجزاء جميع تم تصنيع : النهائية النتيجة :9
. فى العالم منطقة أي إلى فى تسليمها و فى الحاوية للشحن

: الحاوية إلى شبكية أسالك من
الشبكية تصنيع األطباق يتم كيف
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Canada 

 21st Century شركة
Entertainment Inc فى 

Winnipeg
 21st Century Entertainmentإنشركة
 ، فروع أربعة مقرها Vancouver لديها و  Inc
للصوت مكبرة سماعات صناعة  الى باإلضافة و
الشركة تعتبر  األخرى المنزلية الترفيه أجهزة و
استقبال لمنتجات الجميع  بيع  شركات أحد من
إحدى من وواحدة ، كندا فى الصناعية األقمار
مقاطعة  تغطى و  Winnipeg فى الشركة فروع

فى الصناعية أجهزة استقبال األقمار تجارة
Manitoba بمقاطعة - Winnipeg مدينة
 Ontario و Manitoba   ،  Saskatchewan
مدير   Heather Pullen / السيدة  يوضح  و  .
منذ  هنا اعمل إنني " Winnipeg فرع الشركة فى
هو  الفرع مبيعات اكثر من و " 2006 يونيو شهر
91 درجة  عند القمر الستقبال 60سم الطبق بقطر
درجة   110 القمر  و ( شرق درجة  269 ) غرب
درجة   119 القمر  و ( شرق درجة  250 ) غرب
حوالى  و الذى يباع منها شرق 241 درجة ) غرب
علية  الشائع الطلب الطبق و شهر ، كل 50 طبق
100سم و بقطر الطبق بينما 90سم بقطر أيضا
المتحركة و األنظمة ذات يستخدم لألطباق 120سم
من  مواتير  Heather / السيدة معها  يوفر  التى

  .  Moteck نوع
نوع  من افضل اجهزة الريسيفر مبيعا هو من " و
من   Mercury box الريسيفر يتبعه Coolsat و
   Heather / السيدة تقول و "  Fortecstar شركة
 15 بمعدل  تباع   4DTV الريسيفر أجهزة إن
دوالر  1000 تجزئة حوالى بسعر و ريسيفر بالشهر
من أجهزة الريسيفر األنواع هذه يشترى من و كندى
 C-band نوع من قديمة أطباق يمتلكون الذين هم
جميع القنوات استقبال يمكنهم هذا الريسيفر مع و

. C-band نوع من الرقمية
ثالثة  عدد أيضا يوجد Winnipeg مدينة فى و
الصناعية األقمار  استقبال أجهزة لبيع متاجر
 21st Century شركة لكن و مشابهة بالجملة
ليس و للموزعين بالتجزئة  تبيع التى  الوحيدة هى
عمالئنا  من 50% " . مباشرة النهائي للمستخدم
باقون ال العمالء بينما ا مكاتبن إلى مباشرة يأتون
/ السيدة ا ن سأل لقد و " الطلبات إليهم نوصل

مبيعات  عن  Heather
الريسيفر أجهزة
فائقة الستقبال القنوات ال
" قالت التى و التفاصيل
من نبيع كنا بداية ال فى
بالشهر  أجهزة إلي 3   2
جهاز   15 نبيع اآلن أما

. " بالشهر ريسيفر

 21st Century Entertainment’s شركة تجد سوف
  Winnipeg مدينة فى الصناعية المناطق احدى  فى

من تثبيت  قاعدة مع شوشرة خفض قطع يوجد هنا 
من قطع تمرير الكوابل المحورية يتم ، و “D”نوع
منطقة فى التغذية  بوق  إلي  الشوشرة  خفض  وحدات
من   2 عدد يوجد الغرض لهذا  و ، الشمالية  أمريكا
الشكل و الزاوية القائم الشكل المختلفة التثبيت قواعد
المناسبة الشوشرة خفض وحدة استخدام يجب ، “D”
المتعدد التغذية  نظام  حامل أن أو التغذية  بوق  لنوع

. الخارجي الطقس من الكوابل يحمى سوف

  Heather / السيدة
: فقط الخاص تقدم عرضها
كندى  دوالر 99ر29 بسعر
طبق على الحصول يمكنك
مع وحدة 60سم بقطر
بمخارج الشوشرة خفض
قاعدة تثبيت مزدوجة مع
الستقبال الزاوية قائمة
التماثلي اإلرسال

موصالت  من ابتداء جميع األدوات جيدا الموجود بع المرتب مخزنها فى Pullen Heather / السيدة
األطباق تركيب عملية على القائمون يحتاجها التى األشياء جميع و DiSEqC محوالت و “F”

Satman فى  شركة
Winnipeg

فى جديد قادم هو  Jerry Fisher / السيد
األقمار استقبال معدات استقبال أجهزة تجارة مجال
مجال سنوات طويلة فى خبرة لكن لدية الصناعية و
عام تقاعد ال فبعد ، الصناعية األقمار استقبال
 / السيد القديم صديقة مع الجديد عملة 2006 بدأ
   Jerry / السيد شيد لقد و ،  Frank Apperley
 1981 عام فى له صناعية أقمار استقبال نظام أول
فى   Nestlé شركة  فى سنة  30 لمدة عمل  لقد  و
فى فراغه أوقات يستغل كان لكنه و ألفني الفرع

مدينة  نطاق خارج بمنزلة مكتب Jerry فى / السيد
www.) اإلنترنت للشركة على بعمل موقع قام و لقد
كل يصف الذى و (satmancanada.com
عمالئنا " العديد من ، الجدد للعمالء الفنية اإلمكانيات
يجد أن سعيدا كان لقد الكمبيوتر " و  جهاز يستخدم
إنشاء  فى متخصص هو Jamil Ahsan و / السيد

. اإلنترنت صفحات
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ذلك و الصناعية األقمار استقبال أنظمة تشييد 
عدد مع اعمل اليوم إضافي ، " مال على للحصول
أنظمة  بتركيب يقومون " الباطن من مقاولين  3
و قال  ، Jerry / السيد ما إضافة " هذا لى االستقبال
أقوم كنت  مضت سنة منذ هذا عملي بدأت عندما 
و  شهر كل استقبال 10 إلي 15 نظام من بتركيب
 30 عدد بتركيب عام أصبحت أقوم مرور بعد لكن
نظام تمثل مكونات شهر ، و ال كل استقبال نظام 
مبيعات  من  80% لكن و مبيعاته كل االستقبال
التى  Viewsat و أجهزة الريسيفر هى من الشركة
و  لشرائها كندى دوالر 200 حوالى المستخدم يدفع
االستقبال أطباق هى الشركة بيعات من الباقي الجزء
بقطر  األطباق من األطباق مبيعات من  75% " ،
األطباق  مبيعات بينما 15% يمثل 90سم 60سم و
فى الكبيرة األطباق تستخدم " و 100سم نادرة بقطر

. المتحركة االستقبال أنظمة
اسم  أتى  أين  من   Jerry / السيد نا سأل لقد و
مشترك  كنت طويل فترة منذ " Satman ؟ الشركة
و   Onsat الكندي الستاليت  برمجة شركة  فى
األقمار الصناعية الستقبال أجهزة الراديو تنتج كانت
علقت  قد و  Satman اسم  فكر جاءتني و حيينها

. عام 1993 Onsat نشاطها فى شركة

تطوير  متفائال مع Jerry / السيد يبدوا أن  و  
مالحظة أعطى لقد و التفاصيل فائق ال اإلرسال نظام
فائقة شاشات  اشتروا ممن العديد هناك  " هامة
الماضي العام السنة رأس أعياد لقضاء التفاصيل
شبكة على التفاصيل فائقة ال القنوات لمشاهدة
الصورة جودة رداءة نتيجة أحبطوا لكنهم و الكابل
" الكابل قنوات خدمة شركة من عليها حصلوا التى
الحصول قرروا الشاشات هذه مزايا على للحصول و
الفضائي اإلرسال  استقبال هو و آخر مصدر على
   Jerry / السيد يعتبر و التفاصيل فائقة ال لقنوات ل
الكابل الغير قنوات مشاهدين لتحول هذه فرصة إن
لمشاهدة عمالء الصورة ليكونوا جودة عن راضيين
متفائل مستقبل  هذا أن  ويرى  ، الفضائية القنوات 
التفاصيل فائقة ال القنوات استقبال يصبح سوف "

. " كبيرة تجارة

إن  يعتبر عمرة 60 سنة اصبح الذى  Jerry / السيد
بقطر طبق شبكي المنزل أمام فى فناء يقف بدايته ، هذه
الخاصة  الشبك أسالك بعض بتغيير قام و  متر 6ر3
C/ استقبال إمكانية لدية و الماضية السنة بالطبق
التحريك  ذراع و الشوشرة خفض وحدات شراء تم و  Ku
 ،  St.Louis فى   VonWeise/ أمريكية شركة من
SatMex 5  ، G3و هى لدية المفضلة األقمار و
الستقبال 100سم بقطر طبق يستخدم و ،Galaxy 4

شرق  ( 212 درجة غرب 148 درجة األقمار من هذه
و  ، ( شرق ( 5ر304 درجة غرب 5ر55 درجة إلى (
خفض وحدة مع بقطر 80سم ثابت 2 طبق عدد يستخدم
 BellExpressVu قنوات الستقبال مزدوجة شوشرة
 269 ) غرب 91 درجة موقع من العادية الصورة ذات
82 درجة  من موقع التفاصيل الفائق القنوات ) و شرق

. ( شرق درجة 278 ) غرب

Stonewall فى العتيقة ، السيارات John الذى يجدد / السيد

بتصليح   John Wallace / السيد يقوم
وقت  لديه  يكون عندما سنة   20 منذ السيارات
حيث النادرة األشياء  عن يبحث و لذلك إضافي
منطقة فى سنوات لعدة المعطلة سيارته مزارع وترك
السيارة  بفحص  John / السيد قام هنا من و بعيدة
كاملة  ووجدها موديل 1949  Chrysler القديمة
قام و  ، األصلية الداخلية المحتويات حيث من
السهل قيامة من و ورشته فى السيارة بتجديد هذه

. Toronto فى السيارة هذه بيع بإعادة

يتضمن أيضا المبنية لألشياء حبة لكن  و
القاسي المناخ  ان " . الصناعية األقمار استقبال
خامات من  بناء مواد صنع يتطلب كندا فى  عنا
الطقس  قام حيث  John / السيد يوضح " خاصة
الشوشرة خفض وحدة  حامل  بإتالف  السيئ
البالستيكي الغطاء  إن " البالستك من المصنوع
كيفية الورق رسم على لقد " و ببساطة تشقق قد
يقاوم بحيث الشوشرة خفض وحدات حامل تصنيع
ماسورة شكل حامل على عمل " و القطبي المناخ
يتعارض قد التصميم أن هذا فكرة إن " المعدن من
غير العام التصميم  من

. واردة له

إلى وصل أيضا لكنه و
المتعدد االستقبال طريقة
بصنعه قام لقد و التغذية
يستخدمها مواد من حامل
يمكن بحيث ورشته فى
وحدات من العديد تركيب
إن  ، الشوشرة خفض 
أتى  الذى  John / السيد
يقول مهندسين عائلة من
يعتبر الحول إيجاد إن "

. " لى كبيرة متعة

فى بارد الطقس يزال ما المشمس الطقس عند حتى
االستقبال  نظام يعرض John / السيد هناك و

بنفسه. إلي صممه المتعدد السيد/ Johnسيارة من تجديدها موديل 1949 تنتظر  Chrysler سيارة
John /السيد من تجديدها موديل 1949 تنتظر  Chrysler
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RCA S-VHS 0/12 
V

GB Issue

ARION AF-8000HDCI

4000 1-45
10-30

yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

no yes no 90-250V
50/60Hz
45W max

yes yes 
(optical)

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

yes, 
2

no #198
2007

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

no 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

no 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 no 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 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

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

yes, 
2

no #188
2005

EYCOS S55.12 PVRH

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

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240 
VAC

50/60Hz

yes yes
(S/PDIF)

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

yes, 
2

yes,
Conax

#197
2007

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

no 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

no 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

no 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 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
VHF

yes no 100-120 
VAC
60Hz

no 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

no yes 
(optical)

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

no yes,
Irdeto

#190
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

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

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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

no 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

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

yes, 
2

no #191
2006
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TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS 0/12 
V

GB Issue

MATRIX Planet

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

yes
RF

yes no 90-240 
VAC

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

no no #196
2007

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

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

no yes,
Conax

#190
2005

PIXX Event

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

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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 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 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 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

no 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

no 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

no yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 
2

yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF6000PVRE

5000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #198
2007

TOPFIELD TF7700HSCI

5000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

yes yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #197
2007

TOPFIELD TF7700HSCI

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes 
(S/PDIF)

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

yes, 
2

no #196
2007

TOPFIELD TF6000PVR

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

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

no 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

no 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

no 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

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

no yes,
Conax

#191
2006
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Satellite Wholesaler max communication 

بمستوى معروفون همبورج فى الناس إن
هذه و  ، التفكير فى  تركيزهم و  العالية عقولهم 
أن تالحظه يمكن ما هذا و طموحهم تخفى الميزة قد
max communication كون  شركة فى أيضا
الصناعية األقمار استقبال معدات تبيع الشركة
أمام الكثير يوجد ال لكن معروفة و هى شركة و

! األمامية أبوابهم

 max communication شركة تأسست لقد
عام 1990   Thomas Guhlich / السيد يد على
الجملة تجارة مجال فى ناجح مدير اخوة كان و

فى الطموح
همبورج

 max لشركة الجديد المبنى مدخل
المكاتب   communication
على المخازن و  اليسار على

اليمين

المدير  و المؤسس و الشمال Dirk Wittenborg على / اإلداري المدير : الشركة مالك
اليسار على Thomas Guhlich / السيد ألفني

حيث  لالبتسام سبب لديه Frank Zimnik / اإلنتاج مدير
نظام التليفزيون الفائق  إقالع عام هو 2008 عام أن يتنبأ انه
القدم لكرة أوروبا بطولة و األلعاب األولمبية دورة : التفاصيل
يكون  max communication سوف شركة طبيعيا أن و
الفائقة  القنوات الستقبال Chess اسم تحت ريسيفر لديها

." العام هذا خريف فى الريسيفر هذا يظهر ربما و التفاصيل

 Jörn / السيد مه ( فى الخلفية الحسابات ( إدارة مدير  Jens Kortekamp / السيد
الحسابات  Dreyer مدير

صوت هو رقيق بصوت  التليفونية الطلبات على  الرد يتم
/ السيد



33www.TELE-satellite.com   —   TELE-satellite International

دفعة   Thomas / السيد أعطى و الكمبيوتر ألجهزة
الصناعية األقمار ألجهزة استقبال الجملة تجارة لبدأ
اشترى و إيطاليا شاحنة صغيرة إلي على سافر لقد و

. الصناعية األقمار استقبال أطباق

منن قليل عدد استخدام مع صغيرة بداية هذه و
2004 كان  عام الشركة عندما كبرت و الموظفين
و الشركة  فى التحكم فى التوسع الضروري من 
شريك Thomas Guhlichعن / بحث السيد لهذا
  Dirk Wittenborg / السيد وجد و إستراتيجي
االستشارات و مجال البنوك سابقة فى عالقة له الذى
من 50%  اكثر نصيبه 2006 كان فى إبريل و ،
/ السيد و الحين ذلك  منذ  و  ، الشركة أصول
جميع  مع التعامل ب يقوم  Thomas Guhlich
التخزين و  اإلمداد و بالشراء الخاصة العمليات
Dirk Wittenborgباالهتمام / السيد يقوم بينما
اإلستراتيجي و الجانب و المبيعات التجارية باألمور

. العمل فى

تخدم   max communication شركة إن
ألجهزة استقبال األقمار ووكالئها الموزعة الشركات
 Jens Kortekamp / و قال السيد الصناعية ،

" للعميل واحد وجه " شعاره مع الحسابات مدير
الشركة وكالء و موزعين أن ببساطة يعنى هذا و
أننا حيث وسيطة أخرى شركات  إلي يحتاجون ال
طبقا إليهم الطلبات جميع توصيل على قادرون
العادية الطلبات من ابتداء  اليومية  الحتياجاتهم
أجهزة و الشوشرة خفض وحدات ، األطباق مثل
قاعدة حامل مثل الصغيرة الطلبات ،إلي الريسيفر
إن العديد " و أضاف ، الكوابل المحورية تثبيت و ال
لديهم أن يكون يرغبون فى ال اليوم الموزعين من
مال رأس إلى يحتاج هذا أن حيث كبير مخزون
و يعتمد " بسرعة يصبح قديما قد إن المخزون كما
من بسرعة باتهم خدمة توصيل طل على الموزعون

. مخزون لديهم الحاجة لوجود مخازننا بدون

 max شركة قامت هذا تحقيق لضمان و
جديد  مبنى إلى باالنتقال communication
متر   1000 بمساحة  لمكاتب   2006 نوفمبر فى
و المستقبلي ، للتوسع الغرف من العديد مربع و
المنطقة  فى مربع 3000 متر من المخزن يتكون
همبورج   غرب Rellingen  شمال فى الصناعية
السيد  يقول و ،  A23 autobahn طريق بجوار
لدينا  " التسويق Michael Sierakowitz مدير /
فى  بما ، شركة  يعملون فى 36 موظف اليوم
فى  أربعة ، المبيعات مجال فى 10 موظفين ذلك

. " حسابات مدير و إنتاج مدير و فنية ال الخدمة
الخفي إلى السطح الطموح اآلن سوف يظهر و
اخبرنا لقد  ؟ الحسابات مدير يفعل فماذا  ،
فى  " بالمزيد  Jens Kortekamp / السيد
 max شركة  مبيعات من  70% اللحظة هذه
و  المحلى لالستهالك  communication
هذا  تغيير نريد لكن و ألوروبا للتصدير 30%
الجملة بائعي مع  عالقات بناء هى مهمته و "
 max شركة لدى إن " األوروبية الدول  فى
مع  التعامل فى فريدة communication طريقة
الخدمة إلي باإلضافة ثابتة ال الجودة و  الموزعين
جدا هام أمر هو و السعر ضمان و المتواصلة
فى   max communication شركة تنظر و ،
و األخرى  الدول إلي  خبرتها تقديم  ل فرصة كل
كبيرة شركات يوجد فال الواعدة ، تصدير منتجاتها
جميع و أوروبا أنحاء جميع فى الجملة لتجارة
 Jens / السيد أفاده هذا ما محلية ، الشركات تلك

السوق  فى فجوة حالية هناك و . Kortekamp
. إليها الوصول فى الشركة ترغب التى

السؤال هذا قينا ال قد ل ؟ أخرى فجوات هناك فهل
الذى  اإلنتاج مدير Frank Zimnik على السيد /
مر على كبيرة خبرة على  الحصول  مع انه أفاد
قد   max communication شركة " إن السنين
الموزعين  كاسم  Chess : تجارية أسماء  بنت
أضاف  و  " اقتصادي لمنتج كاسم   Platinum و
أيضا افضل نوفر فنحن المزيد هناك لكن قائال "
الريسيفر خر و  التكنولوجيا إلية  توصلت ما
الرسمي  الشريك أننا كما ، للتسجيل  Topfield
أجهزة  ALPS و نوع من الشوشرة خفض لوحدات

 . " Vantage نوع الريسيفر من

"كوننا وكالء ؟  المنتجات كل هذه أين تذهب و
نا دول مناطقنا و فى منتجاتنا نوفر أوروبيين نحن
من مدمجة  بكامة  المزودة الريسيفر أجهزة  مثل 
أو  االسكندنافية لدول Conax التشفير نظام  نوع
" اليونانية للسوق الكامات  إلدخال  بفتحة  مزودة
التى و المنتجة الشركات من رتبت قد الشركة إن
طبقا للبالد مواصفات تبنى فى الصين معظمها فى

. المنتجات هذه إليها تصل التى
خالل من المنتجات توصيل هو الكبير الهدف إن
 Dirk Wittenborg / ما يتبناه السيد و هذا أوروبا
بنية ال ا ن حدث لقد توسعنا يكتمل لكى " نا ل قال و
نوفمبر فى االنتقال بعد الشركة لشبكة األساسية
التشغيل برامج  بعمل  نقوم أن خطتنا  و  الماضي
سوف العام و هذا من مارس شهر فى الخاصة بنا
اإلنترنت شبكة على اإللكترونية متاجرنا  تظهر
استالم  يمكن  :  2007 عام من الثالث الربع فى
ابتداء ا  عمالئن من مباشرة شراءها و الطلبات
لغة تكون سوف العام و هذا الرابع من الجزء من
تضاف سوف و الفرنسية و باإلنجليزية التعامل

. " أخرى قريبا لغات

األخرى الطموحة  الخطط من العديد هناك  و
الشركات اكبر من واحدة نفسها من ترى لشركة
أول قريبا تصبح ربما و ألمانيا فى الجملة لتجارة
لتجارة كشركة كاملة أوروبا مستوى على شركة

! سعيد حظ / الجملة

أجهزة منتجات بالتات : المخازن على نظر
الصناعية استقبال األقمار

أجهزة إصالح أو بالتليفون العمالء أسئلة على الرد فى مشغولون دائما الخدمة فنيين
و   Saim Taskiran   ، Flemming : اليسار من السويتشات أو الريسيفر

Manfred Schmidt

السيد/  ، اكبر مساحات لتوفير نقلة يمكن المتحرك المخزون 
األطباق . من و معه أطبق المخازن مدير  Hüseyin Kök
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HDTV Broadcaster Euro1080 

الفائق تليفزيون ال و  الصورة وضوح درجة دمج تم لقد
 :  Euro1080 مسمى تحت تليفزيونية  قناة فى  التفاصيل
الشاشة خطوط على يعمل التفاصيل فائق ال تليفزيون ال إن حيث
فى 1  برامجها  Euro1080 قنوات لقد بدأت و ، 1080 خط
إنشاء  عرض إمكانية الفكرة حيينها هى كانت 2004 و يناير

. تكلفه بأقل التفاصيل فائق تليفزيون

عام  منذ   Alfacam شركة قامت عندما الفكرة جاءت و
فائقة  تليفزيونية بصورة لبرامج أرشيف عمل و 2001 بتسجيل
أرشيف لآلالف الساعات المسجلة قمنا بعمل لقد و " التفاصيل
   Jacques Schepers / السيد  قاله ما هذا " المواد من 
اآلن التى نمتلكها الصلبة األقراص إن ، بكل فخر ألفني المدير

. التيرابايت ب تقاس

هى  و  1985 عام   Alfacam / شركة تأسيس تم لقد و
لمشاهد خصوصا و للمشغلين تليفزيونية ال الخدمة تقدم شركة
" . الحفالت أو الرياضية األحداث مثل الخارجية األحداث
بصورة مواد تسجيل معدات يمتلك من اكبر أنفسنا نعتبر نحن
 Yves / السيد قاله ما  هذا " تصرفنا تحت التفاصيل  فائقة
 Alfacam شركة اسهم إن %75 من " معقبا ،  Panneels
  Gabriel Fehervari / ال تزال باسم مؤسس الشركة و كانت
 Flemish " رأسمالية و هى األسهم باسم شركة باقي و ، وزوجته
قاما كالهما  حيث  " Regional Investment Company

. فى نهاية عام 2003  Euro1080 قناة بتأسيس

التفاصيل بأقل فائق تليفزيون تعرض التى قناة ال لقد بدأت و
فى  جميعهم موظف  42 يوجد  اليوم و موظفين  10 عدد من
الهولندي  للسوق  HD1-NL أخرى   قناة بجاني   HD1 قناة

خط 1080
فايس الكسندر : بقلم

 HD5 قناة يوجد كما ، ببلجيكا فلمنكية ال اللغة ب الناطق للجزء ثقافية EXQI ال قناة بجانب
  HD2 قناة تقدم و ،  B2B برامج أو  المسرحية العروض مثل خاصة برامج تقدم التى  و
 Yves / السيد أفاد قد و ، يجرى االستغناء عنها التفاصيل و بالصورة فائقة البرامج بعض
تليفزيون  ال بنظام المسجلة البرامج بيع فى قنوات  Euro1080 ترغب إن "  Panneels
نقوم " و ، الناطقين بها اللغات الخدمة الفضائية فى المستقبل ب مقدمي التفاصيل إلي فائق ال
هذه  جعل هو المديرين عمل و ،  EXQI و  HD1 لقنواتنا شبكات 2 مدير اآلن بتأجير عدد

و العامة العالقات مدير
 Yves / السيد اإلعالم

 Panneels

مكان  يوجد األيمن فى الجانب مطور، و حديث و هو Euro1080 لمبنى الرئيسي المدخل
واجهه فى المكاتب توجد و ( الخ األحاديث  برامج لتسجيل ( تم إضافته  و للطعام مخصص
إضافية تحتوى أخرى مباني هناك و ، الخلف فى التليفزيونية بينما توجد االستوديوهات المبنى
. Alfacam لشركة إرسال بث 29 سيارة عدد و مسرح منطقة و استوديوهات على

 Euro1080  قنوات عرض شاشات Jacques Schepers  أمام / السيد ألفني المدير
القمر  طريق MPEG-2 عن HD1بنظام يعرض قناة العلوي الجانب فى صف الشاشات ،
  MPEG-4 بنظام HD1 قناة شاشة تعرض المنتصف فى و شرق Astra عند 5ر23 درجة
أعادت  الشاشة تعرض اليمين على الشاشة بينما ، شرق عند 7 درجة  Eutelsat القمر على
محطة  إلي  Astra القمر من تبث التى اإلشارات ،و  Sirius القمر على  HD1 القناة بث
من  األسفل الصف و ، Sirius القمر طريق إعادة بثها عن ثم من Stockholm و فى أرضية
القمر  Astra عند 5ر23 درجة  بنظام MPEG-4  من  HD1 قناة استقبال يعرض الشاشات
و  شرق القمر Eutelsat عند 70 درجة HD2 من القناة المنتصف تعرض الشاشة فى و شرق
 . شرق عند 5ر23 درجة  Astra القمر على  EXQI القناة تعرض اليمين فى الشاشة





▲ ▲

▲

▲ ▲

▲

38 TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com

هى و المختلفة " األوروبية لألسواق البرنامج وصول و جاذبية اكثر القنوات
. المستقبل إلي نظرتي

و سوف تستخدم  24 ساعة مدار على أتوماتيكيا تبث الحالية البرامج إن
بعدها  و عام 2007  نهاية حتى  MPEG-2 بنظام الصورة ضغط تقنية
MPEG- بنظام تعمل قناتين وجود من بدال و " تقنية ، هذه ال ينتهي استخدام
نفس  على الجديد  MPEG-4 بنظام تعمل خمس قنوات وضع يمكننا  2
ضغط  نظام أن حيث "  Jacques Schepers / قاله السيد ما " هذا ناقل ال
ميجابايت/ثاني  بمعدل 8ر8  بثه يمكن  MPEG-4 الجديد الرقمية الصورة
نظام أن بينما .DVB-S2 الجديد الرقمى بالنظام 8PSK و شكل موجة فى

/ثانية  إلي 19 ميجابايت يحتاج  MPEG-2 الحالي الرقمية الصورة ضغط
." الجودة نفس لتحقيق

اآلن  أيضا نقوم ؟ Euro1080 قنوات  نتوقعه من أن أيضا يمكن و ماذا
سوف  قريبا و  AC3 الرقمى الصوت نظام الصوت إلى نظام تحويل بعملية
يوم كما   14 إلي اإللكترونية  البرامج  دليل بيانات  على زيادة قادرين نكون
  Yves Panneels / السيد أضاف Jacques Schepers  و / السيد عقي
خطوة هذه و " القنوات للمشاهدين عن مطولة بتوفير بيانات نا ل يسمح هذا و "

جاذبية . Euro1080 اكثر قنوات لجعل جيدة

بعد برنامج بتشغيل الكمبيوتر يقوم  بحيث   : أتوماتيكيا الشاشات عرض يتم
بينما   EVS من القديم  MPEG-2 تعرض نظام اليمين على الشاشة اآلخر ،
 Grass المنتجة الشركة من  MPEG-4 تعرض بنظام اليسار الشاشة على
. Valley

العرض  قلب شاشات يستعرض  Jacques Schepers / السيد ألفني المدير
 Eutelsat أو Astra القمر على ناقل  2 عدد إلي اإلشارات تمرير يمكن :
. الفأرة زر على بضغطة الكوابل شبكات أو نواقل

المرسلة اإلشارات إشارات جميع فى التحكم يتم حيث التحكم لوحة

و االستقبال اإلرسال هوائيات توضح التى و Euro1080 هوائيات رسم

محطة الرفع إلي ترسل ثم تتم هنا MPEG-4 بنظام البرامج ضغط عملية القنوات الستقبال قياسية ريسيفر بمساعدة أجهزة اإلرسال إشارات فى التحكم يتم
Humax من شركة فائقة التفاصيل
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Receiver Manufacturer Fortec Communications America 

  Eglinton شارع مع المتوازي شارعSkymark 2780 و التجارية فى المباني جزء من هى 8 رقم الوحدة
أماكن فى موجودة فى المخازن و ،Fortec Star شركة مكاتب على الذى يحتوى و الرئيسي الشرقي

الخدمة. مقدم بواسطة متفرقة

يشير   David McGrath / السيد العام المدير
المتحدة الواليات خريطة على التوزيع مواقع إلى

. األمريكية

 Don / الشمالية أمريكا  منطقة مبيعات  مدير
من  به  االتصال يتم الذى الشخص هو McEwen
 SBE معرض إلى الزيارات ترتيب و الموزعين قبل

. عام 2007  Reno و Atlanta فى

السيدة يقوم و نقدي تسليم منتجات أي تقدم ال شركة
الحسابات  بمتابعة   Masie Gillingham /

. تستحق الدفع الحسابات التى الواردة و

كشركة تجارية   Fortec Star شركة بدأت لقد
تضافر فى بدأت حيث كافيا هذا يكن لم لكن و
لصناعة المنتجة الكورية الشركات مع الجهود
تأجير تم و ، اسمها بنفس  الريسيفر أجهزة
بدأت  عام 2001 و  Torontoفى للشركة مكاتب
العدد اصبح اآلن و موظفين أربعة بعدد  العمل 
فى للشركة  الرئيسي المقر و ، أشخاص ستة 
من  ضاحية تعتبر لكنها Mississauga و مدينة
مطار  من بالقرب  تقع  و  Toronto ضواحي

  . Pearson  الدولى
أن  يمكن  كان فقد " ؟   Toronto لماذا ولكن
ما " هذا فى أمريكا الشمالية مكان فى أي تكون
العام  المدير  David McGrath / السيد قاله

منتجين إلي وكالء من
الكسندر فايس بقلم :

أراد  عندما " المولد الكندي  Fortec Star لشركة
بالطيران ببساطة قام مكتب  فتح الشركة رئيس
بدأ  قرر و المدينة هذه يحب حيث  Toronto إلي

Fortec Star هنا . شركة عمل

حيث للشركة إلي ميزة القرار تحول هذا لكن و
   Toronto فى يتم من بيعات الشركة كبير قدر أن
فى المجانية القنوات الستقبال الريسيفر أجهزة "
" أسواق إلى ثالث تنقسم أمريكا الشمالية منطقة
حيث   David McGrath / السيد أضافه ما هذا
إلي المهاجرين للغات طبقا عرقية هنا السوق أن
ثالثة فى أساسا متمركزين العمالء و هؤالء كندا
و   Toronto   ،  Montreal فى هنا أماكن
المتحدة األمريكية  الواليات فى و . Vancouver
التى  و  California والية فى معظمهم يكون
أيضا و ، كندى اصل من السكان من العديد بها
و  ،  New York و  Texas و  Florida والية
استقبال  ألجهزة الشركة مبيعات من 65% حوالى

. األجنبية اللغات ب الناطقة القنوات

 " كوكالء موزعة شركة 30 عدد مع نعمل و "
حيث وصف نظام   David السيد/ أضافه ما هذا
المنتجات ببيع يقومون الوكالء  هؤالء   " العمل
عمليات على قائمين ال و المحليين الموزعين إلى
عندما " أضاف كما " االستقبال أنظمة تركيب 
أمريكا  فى  2001 عام العمل  الشركة بدأت 
يمكن  فقط  مجانية قناة   75 يوجد كان الشمالية
قناة   275 القنوات عدد اصبح االن و  استقبالها

 . "  Ku-band على مجانية

القنوات و هى لتجارة ل مهم مصدر آخر هناك و
مبيعاتنا  %25 من من اكثر تعوض التى الدينية
الريسيفر   Glorystar  جهاز نحن نقدم لشبكة "
بهذه  مسبقا الريسيفر برمجة بتم Mercury II و

. " الدينية القنوات
هو أجهزة لتجارة و ل آخر هناك أيضا مصدر و
الريسيفر أجهزة مثل الخاصة لتطبيقات ل الريسيفر
أجهزة الريسيفر أو الطائرات متن لالستقبال على
أخرا و ليس أخيرا و الكابل شبكات لالستقبال من

. الصناعية األقمار استقبال هواة سوق

مدير   Don McEwen / السيد أضاف و
وجهة من  ، الشمالية أمريكيا لمنطقة المبيعات 
الريسيفر  من الشركة مبيعات من  65% " نظرة
الريسيفر  هذا أن حيث "  Mercury II موديل
عام  أبريل منذ متوفر و  NEC بشرائح بطقم مزود
موديل  الريسيفر تقديم من قصيرة فترة 2006 بعد
) فى   Thomson بشرائح ) Lifetime Classic
جهاز  أول تقديم كان و ، 2006 عام فبراير شهر
إمكانية  مع  Fortec Star’s شركة من ريسيفر
موديل مع نجاحه و  القنوات عن  األعمى البحث 
إلي  توقف قدم 2002 قد الذى  Lifetime Ultra

. 2006 عام نهاية

تقدم الريسيفر أجهزة  تقديم  إلى  باإلضافة و
إلى باإلضافة الشوشرة خفض وحدات أيضا الشركة

.STAB من عائلة األطباق تحريك مواتير

فى   Fortec Star شركة من نتوقع ماذا
 David McGrath / السيد أجاب  ؟ المستقبل 
 Fortec Star شركة إن " جديد شئ نقدم دعنا
يسهل  هذا و   " كوريا  من  R&D بشركة تهتم
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و    Shirley Mosher / السيدة الهاتف مستقبلة و المكتب مديرة
الواليات إلى التى تصدر للمنتجات الجمارك بمتابعة مستندات تقوم أيضا
األخرى األفرع أوقات توضح الحائط على الساعة و ، األمريكية المتحدة

. Fortec Star لشركة

القنوات قائمة تظهر ، الريسيفر  برمجة قائمة
مقدمة طلبت الشركة و التى القنوات الدينية أسماء

. العقد فى الخدمة

بقطر  على اليسار الطبقين ، و السطح Fortec Star على أطباق مشاهدة يصعب
.STAB HH90 وواحد منها يعمل بمواتير 90سم

مزود المنتصف فى الطبق و
مزدوجة شوشرة خفض بوحدة
فى األقمار موقع إلي موجهة و
غرب  درجة  101 و 97درجة
بقطر األعلى  فى  الطبق  بينما
 STAB بموتور يعمل  65سم
اليمين  من  و .  HH100
65سم بقطر أخر طبق يوجد
  STAB HH100 موتور مع
باقة ال الستقبال أخر طبق و
 Bell ExpressVu الكندية
درجة   82 و  درجة  91 عند
الستقبال هوائي و . غرب
التفاصيل فائقة  قنوات  خمس
عشرة  و  CN tower برج من
من التفاصيل فائقة قنوات
 New York  من   Buffalo
بحيرة من  المقابل الجانب 

.Ontario

مناطق متطلبات مع تتناسب ل منتجات تطوير
جهاز  نقدم 2007 سوف عام صيف فى و " معينة
بتكلفة : جديد القنوات المجانية ريسيفر الستقبال
فى الخريف  و ، Mercury II الريسيفر من اقل
داخلية كامة به مدمج ريسيفر  جهاز نقدم سوف
ريسيفر جهاز  نقدم سوف قصيرة بفترة بعدها  و
ريسيفر و – التفاصيل فائق تليفزيون ال الستقبال
مع الرقمى األرضي اإلرسال الستقبال مزدوج

." الفضائي

من المنتجات شركة حقا العديد إن لدى ! حسنا
رائد موقع فى سيجعلها تأكيد ال ب هذا و ! الجديدة

. يا حال هى كما
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Cable and Satellite Exhibition 

فى  مايو 2007  شهر من  24 إلى   22 يوم من
معرض  تستضاف سوف للمعارض  Cologne مركز
من 3000 شركة  يقرب ما و التاسعة ، للمرة  ANGA
سوف " المعرض هذا فى مشاركتهم أعلنوا قد عارضة
ألول مرة  مربع متر 9000 تقام منطقة العرض على
المدير   Peter Charissé / السيد قاله  ما  هذا "
من  اكثر وصل حيث ، Cologne اإلداري لمعارض
لعام  ل المعرض نفس فى دولة  64 من  زائر  9000

. 2007 عام فى العدد نفس نتوقع و الماضي

و  عام  1998  ANGA  فى كان أول معرض و
نفس فى و الكوابل ا تكنولوجي على التركيز هدفه كان
، الفضائي االستقبال تكنولوجيا إضافة تم الوقت
مجال  فى  شركة   120 حوالى   ANGA تتضمن و
 1974 عام تأسيسها تم و التى الكابل قنوات صناعة
بعض توزيع من  مجرد ليست حيينها كان  التى و
المحدود االستخدام ذات الكابل طريق عن القنوات 
تبعية ال ب و بسرعة المتاحة القنوات زادت لقد و ،
عمل تم و تعقيدا اكثر الكوابل ا تكنولوجي أصبحت
سنويا  للكوابل  ANGA معرض لتنظيم خاصة شركة

ANGA لقنوات  معرض
الكابل

" هذا  12 متر مربع للعرض بمساحة اقل مكان " ،
مديرة   Claudia Schmidt السيدة/ وضحته  ما
 ANGA شركة عن نيابة المعرض منظمة و التسويق
لحجز  االقتصادية و الطريقة ، Services GmbH
صغير للعرض بحجم شريط حجز للعرض هى مكان
هو  معرض  إن   " ، يورو   2800 حوالى يكلف
/ السيدة قالت كما " المتخصصة لتجارة ل معرض
األشخاص  إن يعنى هذا و " Claudia Schmidt
بهذه و " المعرض زيارة يمكنهم ال قد العاديين 
تبادل جيدة ل فرصة العارضة الشركات تجد الطريقة قد
على الرد فى الوقت إنفاق  دون الخبراء  مع الخبرات
هو مركز العلب الثالثي مسمى و ، المبتدئين " أسئلة
هذا  معنى و العام لهذا  ANGA معرض اهتمام
و ليفزيون ت ال الراديو و و اإلنترنت إدخال هو الشعار
الجيل إلي باإلضافة و ، واحدة تكنولوجيا فى تليفون ال
ليفزيون  ت ال و  DOCSIS 3.0 ، الشبكات من تالي ال
 . المجاالت الجديدة من هما IP-TV و اإلنترنت عبر

شرح و المنتجات عن  تقديم عروض يتم سوف و
تناقش و سوف المعرض فى متناسقة بطريقة  لها
ندوات تناقش و التشفير طرق االستراتيجية الندوات
كل و ، عيوبها و مزاياها و طرق اإلرسال التكنولوجيا
المنصة  فقط ANGA ليس معرض يجعل سوف هذا
أيضا لكن و الحالية ا التكنولوجي مجال فى الوحيدة
الذين إن  ، المستقبل ا تكنولوجي فى للنظر كمنتدى 
يفوتهم أن ال يمكن المناقشات من يسعون لالستفادة

! الحدث هذا

نقطة  قريبة من فى Bonn و الغربي من الجزء ضاحية هى و ف Endenich ى الرئيسي  ANGA مقر
.ANGA نشاطات يعتبر قاعدة المكتب الحديث هذا ، A565 السيارات عبور

للشركة  اإلداري المدير Peter Charissé / السيد
ANGA لمعرض المنظمة

لهذا. مشابه يكون سوف عام 2007 – الماضي العام ANGA فى معرض زوار للعديد من الزحام
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SBE 2007

Satellite Trade Show 

أمريكا فى معارض هناك يكن لم سنوات لعدة
األقمار استقبال منتجات  فى متخصصة  الشمالية
 Lee / السيد 2005 نجح عام الصناعية ، ففي
تبعة  الذى Gilliland مدير معرض Expo 2005 و
فى  يتين لسنتين متوال ذلك Expo 2006 و معرض
معرضين تنظيم إلية عهد لهذا و المعارض هذه تقديم
و  شهر أبريل فى  Atlanta فى األول 2007 عام فى

. أكتوبر شهر فى Reno ثاني فى مدينة ال

المنطقتين هذه فى المعارض تقام لماذا لكن و
بسهولة  إليها الوصول Atlanta يمكن مدينة إن ؟
مدينة بينما  الشرقي الساحل منطقة من للسكان 
منطقة  لسكان قصيرة رحلة خالل فمن  Reno

. الغربي الساحل

شركات خدمة بإضافة المعارض توسيع لقد تم و
مجال يغطوا العارضين هؤالء و السريع اإلنترنت
و الضوئية الكابالت و تليفزيون ال عبر اإلنترنت

الشبكات . مكونات و  WiFi ، VoIP أجهزة

المعرض شعار  هو " المستقبل فى النظر  "
أضاف أن  لقد و   Gilliland السيد / كما أوضح
تكنولوجيا مجال فى الرائدة الشركات من العديد
فى يشاركون سوف الصناعية  األقمار  استقبال
مجال فى معرض و كان أول الكبير ، العشاء حفل
المتحدة الواليات فى الصناعية األقمار استقبال
Oklahoma عام 1979 ، و  مدينة األمريكية فى
المعرض  هذا فى 500 مشارك الحاضرين عدد كان
يشارك سوف و  ، المجال هذا رواد فى جميعهم و
المطار هليتون فندق فى الكبير العشاء البعض
/ نجوم أربعة شيف مع الجميع إطعام يتم سوف و
عارضة  100 شركة بحوالي العرض يبدأ سوف و
جورجيا مركز فى خدماتهم  و منتجاتهم  تقديم ل

. للمؤتمرات الدولى

األقمار استقبال لمعدات (SBE) معرض إن
من اصبح قد  السريع اإلنترنت و  الصناعية
األقمار استقبال لسوق التجارية  المعارض أهم

. الشمالية أمريكا فى الصناعية

 SBE مدير معرض Lee Gilliland / السيد
2007 عام

المطار استقبال فى تركيب أطباق تم 2006 عام معرض فى
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Belgium 

بسيط ؟ الصناعية األقمار استقبال هوايته كانت فندق إذا مدير يفعل ماذا
 Stefaan / السيد هو و  ! صناعية أقمار استقبال معدات موزع  اصبح :
قرر  عام 1992 و الصناعية األقمار استقبال فى هوايته بدأ الذى و Cornelis
يقوموا  عام 2000 إن  Didier Debey أيام الدراسة السيد / مع صديقة من
  Didier / السيد تخصص و كمهندس كهرباء وجود خلفية مع بأنفسهم بالعمل

اإلدارية . بالنواحي  Stefaan السيد / يقوم بينما فنية ال فى النواحي

 ، التجزئة تجار إلي أساسا بالجملة بيع ال  Sat & Sound شركة تقوم و
و معروفة بأسماء منتجات سبعة عدد على تعمل الشركة كانت بداية ال فى و
شركة  من الريسيفر أجهزة  منتجات Sat & Sound على شركة تركز اآلن
المشتركة  المشاهدة كروت منتجات لصناعة  SmartWi  شركة Topfield  و
Topfield " هذا ما  شركة  من نتلقاه الذى الدعم من تماما راضين نحن " ،
تقوم  التشغيلى البرنامج مشكلة فى أي هناك كان إذا "  Stefaan / السيد قاله
يباع  أجهزة الريسيفر من منتج افضل أن ، " فورا بالرد  Topfield شركة
و  "  PVR receiver 5510 موديل 5000CI Plus و موديل هو بالشركة
  Stefaan / السيد ما إضافة " هذا المبيعات %60 من تمثل الموديلين هذين

. "  SmartWi شركة إنتاج خط بيعات %10 من و "

فى  "  2007 عام  خريف فى كبيرة توقعات  Stefaan / السيد  لدى إن 
ليس فائق التفاصيل ال تليفزيونية ال القنوات من العديد سوف توجد الوقت هذا
من تبث  سوف القنوات هذه يعتقد و " فرنسا فى أيضا بل بلجيكا فى فقط 
و  ، شرق 5ر23 درجة عند القمر  على الجديد األوروبي الموقع المدارى
الجزء " إن كبير مستودع فى شراء شريكة يفكرون و هو انه متفائل جدا هو
هناك " و موقعنا من بعيد غير بعد على بلجيكا من الفرنسية اللغة المتحدث ب
فلمنكية  ال اللغة يتحدث  Stefaan / السيد منخفض و اإليجارات أسعار معدل

. اإلنجليزية و و الفرنسية ( الهولندية ) بطالقة

األقمار استقبال أجهزة فى الجملة لتجارة شركات سبعة حوالى يوجد و
فيها بما الستة الشركات باقي و كبيرة واحدة شركة ، بلجيكا فى الصناعية
القنوات  وجود المحتمل أن مع و من الحجم  متساوية  Sat & Sound شركة
   Stefaan / السيد ، الشركة موقع يتغير سوف التفاصيل فائقة ال تليفزيونية ال

هذا ! لتحقيق يسعون تأكيد ال ب و شريكة

 Sat & Sound شركة
بروسيل فى

لتوصيل الطلبات وقوف لسيارات أماكن يوجد انه : مدينة صغيرة فى مزايا العمل من
بلجيكا فى Halle مدينة فى كما هو مباشرة متاجرهم  أمام

التليفزيون  استقبال يعرض الذى العرض تليفزيون Stefaan Cornelis أمام السيد/
 TopfieldTF7700HSCIمعالريسيفرالجديدDiscovery HDفائقالتفاصيللقناة

العدد الماضي فى ستاليت فى مجلة تيلى اختبار تقرير عنه المقدم

الموديالت جميع Stefaan السيد/ ؟ لدى نوع موديل الريسيفر من هو ما
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Portrait  

الستاليت طواحين
البلجيكيين

بلجيكا فى الصناعية األقمار استقبال هواة من مجموعة قامت
، البلجيكيين : طواحين الستاليت هو رائع و له اسم نادى بعمل
األعضاء  أعداد وصل لقد و 1999 النادى عام هذا تأسيس قد تم و
هو  الهواة و واحد من اكثر األعضاء ، حتى اآلن عضو 100 إلي
عام 1991 بطبق  هوايته بدأ الذى ، Aimé Holvoet / السيد
و  فى عام 1993 أضاف طبق بقطر 1ر3 متر 2ر1 متر و يقطر
و  بقطر 4 متر : طبق كبير احترافي بإنشاء 1998 قام عام فى
3 أمتار  بحجم خرسانية على منصة حديقة المنزل فى تثبيته تم
و  ، احترافي  موتور مع متر  7ر3  بقطر طبق شبكي و مكعبة
مبلغ 5000 يورو  دفعت لقد يتنهد هو و  Aimé السيد / قال 
استثمار بمدى شجاعته فى متأثرا مازال " انه و أضاف لهذا ثمنا

الجزء  فى و خفض الشوشرة وحدة تثبيت ضبط من الصعب و ضخم الطبق إن  Aimé / السيد يقول
.Ku-band الستقبال متر 8ر1 بقطر طبق متحرك آخر ترى أن يمكنك من خلفية الصورة األيسر

  C-band الستقبال  : غرض لكل ريسيفر جهاز Aimé / السيد لدى
التماثلي  اإلرسال الستقبال ) Echostar LT8700 الريسيفر يستخدم
الريسيفر  ClarkTech و الريسيفر يستخدم الرقمى اإلرسال الستقبال و (
و 58 درجة  شرق ما بين 75 درجة األقمار يستقبل و ، Nokia 9500

 ، 52 قمر عددها و عدد األقمار قام باحتساب ، و لقد غرب

التليفزيون   جهاز أمام يجلس   Dirk Van Honacker / السيد
السماء  التفاصيل حالية فى فائقة قناة و يشاهد افضل المسطح  Philips

بريطانيا من
الصورة  فى فقط رؤية 8 أطباق يمكن و األطباق من غابة فى وسط Dirk Van Honacker / السيد

. طبق 24 بين من
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هذه استخدم لكنى و ، هواية لمجرد المبلغ هذا كل
على القنوات جداول بفحص أقوم و يوم كل المعدات
كنت إذا بنفسي  بالبحث أقوم و يوم كل اإلنترنت 
أي عندما اكتشف و قنوات جديدة ، أن أجد أستطيع
أو اإلنترنت طريق عن جديدة أقوم باالتصال قناة
السيد اصبح الماضية السنوات فى و ، " تليفون ال
علية  المثبت الصارى تسلق فى خبير  Aimé /
عندما الحالي يناير فى شهر هذا كان قد و " الطبق

موضعه عن الموتور بتحريك كبيرة عاصفة قامت
لقد " مكانه الموتور إلى إلعادة الصعود كان على و

. النشوة من مزيد مع بذلك اخبرنا

كل بعضهما بمقابله النادى أعضاء يقوم و
األقمار استقبال مجال فى خبراتهم لمشاركة شهر
الفائق تليفزيون ال األيام اصبح هذه و ، الصناعية
جهاز أسرع هو و ما مركز اهتمامهم هو التفاصيل

جميع ليس لكن و ، شرائه على يراهن ريسيفر
مثل المعدات و الهواية نفس فى يتشاركون األعضاء
بامتالك  سعداء معظمهم أن حيث ، Aimé السيد/

80سم . بقطر التغذية متعدد طبق

مدير  هو  و  Dirk Van Honacker / السيد
من زوج إن  زمن علية مضى  قد الذى و  النادى
من يوجد اقل ال حديقته ففي ، كافي يعتبر األطباق
صبح  لقد  و األطراف جميع فى متفرقة طبق 24
Dirk ، و  / السيد حرفة الصناعية استقبال األقمار
عمل  إلي تحولت و 1995 كهواية عام هذا بدأ لقد
يسمى   Harelsat شركة يمتلك  أالن اصبح  لقد و
مدينة  من Harelbeke بالقرب صغيرة مدينة فى

. Gent

األقمار استقبال معدات ببيع شركته تقوم و
المؤسسة الفضائية  الخدمة  مقدم  إلى الصناعية 
بالغة  لناطقين ل  TV-Vlaanderen حديثا
التى و بلجيكا غرب و شمال  لمنطقة فلمنكية ال
باقية  ال النسبة تبقى و المبيعات %70 من له تمثل
المنتجات بعض و التغذية المتعددة لألطباق
لمتاجر كبيرة كميات بتوريد أيضا يقوم و ، األخرى

. خاصة بأسعار البلجيكية السوق

فى المعارض بعض أيضا النادى نظم لقد و
اكثر جذب لنادى قد ل معرض كان احدث و الماضي
العاملة  بما فيها الشركات عارضة 10 شركات من
و الفضائية  الصناعية األقمار استقبال مجال فى
 500 المعرض زار قد و ، الكوابل  خدمة مشغلي
فى  أخر لمعرض األعداد يتم  و  2006 عام زائد 
لعدد 20  مكان يوجد المرة هذه 2007 و مايو شهر
هى بلجيكا أن  يظهر هذا كل و ، عارضة  شركة
استقبال مجال فى جدا نشطة لكنها و صغيرة سوق

. الصناعية األقمار
األقمار  استقبال أدوات بيع ل مساء إلي 7 من 9 صياحا السبت إلي  الثالثاء من يفتح – الصغير Harelsat متجر

. الكاملة الصناعية
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Portrait 

ا قلب أوروب من اإلذاعية القنوات استقبال من هواة هو
جامعة  اقدم موطن يوجد حيث  Leuven مدينة فى !
هى بالقرب و الثالث عشر ) ترجع إلي القرن أوروبية (
قام  ، و قد األوروبي االتحاد "عاصمة " Brussels من

الهوائيات  من مزرعة بتشييد  Leo Stouten / السيد
زمن منذ تقاعد لقد ، بالمنزل ملحق صف شكل على
جهاز  على حصل لقد و ، 74 عام متقدم  عمر و عند
يريد  العالمي حيث انه  DRM الرقمى الراديو استقبال

AM الرقمية  الراديو على إشارات االستماع إلى أصوات
.

األقمار استقبال دائما كان  الحقيقي حبة لكن و
 1987 عام هذه الهواية منذ معه لقد بدأت و الصناعية /
حيثاستخدمطبقبقطر2ر1 مترمع أولجهاز ريسيفر 
مواظب  هو و الحين ذلك منذ و ، Nokia من تماثلى
اليوم يستخدم الريسيفر  و  Nokia أجهزة استخدام على
استخدام  من بالرغم ،  Nokia Mediamaster
األعمى  البحث عملية إلجراء FortecStar للريسيفر
استخدم نظام األطباق  1996 عام فى و القنوات .  عن
 Gregorian نوع 2ر1 من بقطر من بطبق المتحرك
الشوشرة خفض لوحدة آخر بعاكس مزود طبق هو و :
تعادل استقبال قدرة  يعطى األطباق من النوع هذا  و
بفخر   Leo / و قال السيد ، 5ر1 متر بقطر األطباق
و  غرب 7 درجة عند نليسات القمر استقبال يمكنني "
نظام األطباق و السيئة " حاالت الطقس فى ليس لكن
لى استقبال جميع األقمار المتحرك الذى استخدمه يوفر
إلى  شرق Ku-band من 70 درجة التى تعمل على

 . غرب 60 درجة

تحريك مواتير  مع المشاكل بعض لدى كانت  "
هو  هذا "  Leo / السيد أضاف و " بداية ال فى األطباق
الحظ أن و لحسن " اآلن حتى تركيبة يتم موتور خامس
مقتنع هو و ، سنوات منذ جيدا يعمل الحالي الموتور
النوع من تليفزيون ال مع يستخدمه الذى بنظام األطباق
الشوشرة التى  خفض وحدة إن " ،  16:9 العريض
 "  dB 0.2 ضوضاء تخفيض بمعدل تعمل استخدمها
نظام  اطلب يمكنني أن ال " Leo / أضاف السيد كما
كان  الذى  Leo / السيد إن ، من هذا " احسن استقبال
الكمبيوترلسنواتطويلة   يعملبشركةPhilips  فىقسم
صناعة مجال فى العاملين لألشخاص جيدا  معروف 
بزيارة بانتظام بقوم و الصناعية األقمار استقبال معدات
معرض IBC فى  و  Cologne فى ANGA معرض
هذه المعارض  فى تقابله يمكن أن و  Amsterdam

. ما يوما

Leo Stouten / السيد
Gregorian نوع من متحرك بقطر 2ر1 متر طبق بجوار  Leo Stouten يقف السيد /

آخر متعدد  و طبق األيسر الجانب فى األغصان وراء 2ر1 بقطر متحرك طبق
 Leo / السيد يقف و ، العادية القنوات الستقبال يستخدم و التغذية على الحائط
حديقته . Stouten فى

غرب درجة 7 عند نايلسات القمر قنوات يشاهد

DRM الراديو جهاز الختبار فرصة / السيد يفوت ال : حقيقي راديو هاوي
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18 - 21 April: SBE 2007
Satellite & Broadband Expo
Georgia International Convention Center, Atlanta, Georgia, 
USA
www.sbeshow.com

18 - 20 May 2007: Beurs Vlaanderen Digitaal
Digital television via satellite exhibition
Cultureel centrum t‘Spoor, Eilandsstraat 6, 8530 Harelbeke, 
Belgium
www.beursvlaanderen-digitaal.be

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

19 - 22 June 2007: CommunicAsia
International Communications and Information Technology 
Exhibition & Conference
Singapore Expo, 1 Expo Drive Singapore 486150
www.communicasia.com

7 - 11 September 2007: IBC
The World of Content Creation Management Delivery
RAI Exhibition and Congress Centre, Amsterdam, 
Netherlands
www.ibc.org

27 -29 September 2007: EEBC 2007
The Leading Electronic Media & Communications Event in 
Eastern Europe
Exhibition Centre “KyivExpoPlaza”, Kiev, Ukraine
www.eebc.net.ua

4 - 6 October 2007: SatExpo 2007
Space and Advanced Telecommunications
Vicenza Fair Grounds, Vicenza, Italy
www.satexpo.it

10 -13 October 2007: SBE 2007 West
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