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أخرى إضافات مع ريسيفر

Satellite Receiver 

Nanoxx 9600 IP

NANOXX 9600 IP
Perfectly working CA receiver 

with smart use of 
network interface

IP 9600 الموديل فى الواضح األدوات شريط اإللكتروني البرامج دليل الرئيسية القائمة

ا ن حصل قد الريسيفر هذا و إضافي شئ هناك بان يوحي الريسيفر اسم إن
إن حروف  ، Nanoxx الموزعة و األلمانية المنتجة الشركة عن طريق علية
بالريسيفر  األخرى اإلضافات بعض هناك  أن يعنى الموديل  اسم فى IP

. خاص بنظام المشفرة القنوات استقبال إلى باإلضافة

خارجية بكابينة الريسيفر أتى
باللون واجهة مع الفضي باللون أنيقة
عرض شاشة الالمع حيث تجد األسود
فى و المنتصف فى القنوات ألرقام
لتحكم  ل أزرار  7 عدد تجد اليسار
استخدام بدون بالريسيفر الكامل
اليمين فى و بعد  عن  تحكم وحدة
نظام مع متوافق كروت قارئ يوجد

. XCrypt التشفير

فية الخل اللوحة تجهيز تم قد و
مدخل يوجد حيث ، جيدا تجهيزا
عدد  ، لها تمرير مخرج IF و إشارات
موالف  مخرج  ، سكارت  موصل  2

عدد 3 جاكات RCA تعمل  ،  RF
التماثلي االستريو للصوت كمخارج
رقمي صوت مخرج و ، الصورة و
و   RS-232 توالى منفذ و ضوئي
عنه  سنعرف  RF45 شبكة منفذ

. المزيد الحقا

المرفقة بعد عن التحكم وحدة إن
إن و يديك راحة مع  تماما تتناسب
األزرار فى تكون أن األفضل من كان
عن التحكم وحدة من السفلي الجانب
الكتيب يجيب كما  ، قليال اكبر بعد
هو و التساؤالت جميع عن التشغيلى

. جيدة بطريقة مرتب

اليومي االستخدام
مرة ألول الريسيفر تشغيل عند 
يقوم لكي الرئيسية قائمة ال تظهر
مع للعمل الريسيفر بضبط المستخدم
، إن الريسيفر الجديد األخرى األجهزة

تجد  حيث اللغات متعدد  Nanoxx
: اآلتية اللغات بإحدى تعمل قوائمه
الفرنسية ، األلمانية ، اإلنجليزية 
التركية ، األسبانية ، اإليطالية ،
، الفارسية  ، العربية  ، الروسية ،

. اليونانية و الكرواتية

نظام اكتشاف الريسيفر يدعم و
أتوماتيكيا   NTSC و PAL اإلرسال
الصورة عرض  نظام  بين  يتحول  و
سهلة  و ناعمة بطريقة 4:3  و  16:9 
مخرج بالريسيفر يوجد ال و لألسف ،
هذا  S-Video و الجودة عالي صورة
استخدام أالن يتوفر حيث تراجعا يعتبرا
بحيث المسطحة الشاشات من العديد
الريسيفر ضبط المستخدم يستطيع
تتناسب و يريدونها التي بالطريقة

. أجهزتهم مع
الضبط عملية من االنتهاء عند  و
طبقا الريسيفر ضبط يتم األولية
الريسيفر إن ، أطباق االستقبال لنظام
بروتوكول  Nanoxx 9600 IP يدعم
استخدام  يمكن حيث  DiSEqC 1.0

نفس  فى شوشرة خفض 4 وحدات عدد
اإلصدار1.2   كما يدعم أيضا ، الوقت
لتوجيه  ( USALS) 1.3 المسمى و
الصناعية األقمار مواقع إلى األطباق
نظام فى لتحكم ل ذلك  و أتوماتيكيا
ميزة هناك و . المتحركة األطباق
لعديمي بالنسبة خصوصا جدا ذكية

يكتشف الريسيفر  أن حيث الخبرة 
الريسيفر  يقوم و  DiSEqC نظام
لهذا و ، أتوماتيكيا الخانات بضبط
ضبط كيفية فى المستخدم يقلق ال
األطباق نظام مع للعمل الريسيفر

. المستخدم

أطباق نظام تمتلك كنت إذا و
هذا  فان شوشرة خفض 16 وحدة بعدد
ال انه حيث لك مناسب غير الريسيفر
DiSEqC اإلصدار  بروتوكول يدعم

. 1.1

خفض وحدات استخدام بجانب و
فيمكن   Ku band نوع من شوشرة
وحدات على العمل أيضا للريسيفر
 C band نوع من الشوشرة خفض
ترددات المذبذب قيم يمكن إدخال و ،
الشوشرة خفض وحدة لعمل المحلى
المصدرة الشركة شحنت لقد و ، يدويا
قمر   58 عدد ببيانات الريسيفر  هذا
يمكن و  أسيوي و أوروبي صناعي 
20 قمر صناعي آخر  بيانات إضافي
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المتعدد القنوات القنواتعرض عن البحث الشبكة ضبط

بعض بيانات أن وجدنا لقد و ، يدويا
أن نأمل لهذا و محدثة ليست النواقل
هذه  بتحديث  يقوم سوف   Nanoxx

. المستقبل فى بيانات ال

االستقبال ضبط عملية إتمام بعد و
عن البحث  هى تالية ال الخطوة فان 
التي الريسيفر ذاكرة لملئ القنوات
للودر  طبقا ) 6000 قناة تكفى عدد
يمكن  و ( اكثر  أو  1.33 اإلصدار
واحد صناعي فى قمر البحث اختيار
اليدوي البحث  إجراء أو اكثر  أو

. باختيار نواقل محددة

يمكن انه  االختبار أثناء ثبت و
القنوات عن البحث  عملية  إجراء
أو فقط تليفزيونية ال أو فقط المجانية
البحث ومن يستغرق و فقط اإلذاعية
عدد 80  فى للبحث 7 دقائق اقل من

. القنوات باقات و ل ل ناقل

أن ووجدنا اختبار أجرينا لقد و
من  مدهش  Nanoxx الريسيفر
اإلشارات الضعيفة من استقبال حيث
غرب  درجة  7 عند نايلسات القمر
و  شرق 26 درجة عند بدر القمر و
درجة   28.2 عند   ASTRA القمر
استقبال أن كما ، موقعنا من شرق
على تعمل التي المفردة القنوات
يتم أيضا منخفضة ترميز معدالت
اختبار قد أجرينا مشاكل و أية بدون
 EUTELSAT القمر استقبال على
شرق  درجة  36 عند   SEASAT
بمعدل تعمل  قناة ال ترددات كانت  و
تم  و رمز/ثانية مليون  1.628 ترميز
مشاكل أية بدون قناة ال هذه استقبال

.

عن البحث عملية إتمام بعد و
الرئيسية قائمة  ال ترك و  القنوات
الشاشة على  قناة  أول  لك  تظهر
كافة به موضح بيانات شريط مع
الحالي البرنامج اسم  مثل التفاصيل

( إذا توفرت هذه المعلومات تالي ال و
و  ( الفضائية الخدمة مقدم قبل من 
قناة ال كانت إذا تظهر  أيقونة أيضا
فورية ترجمة أو معلومات قناة تقدم

التشفير . نظام نوع و أيضا

EPG يظهر  زر على بالضغط و
الذي و اإللكتروني  البرامج دليل لك
الخاصة التفاصيل جميع يظهر
لمدة تعرض سوف التي بالبرامج
ا ن ل كشف قد و ، قادمة أيام ثالثة
دليل شاشة إن المطول االختبار
الريسيفر فى اإللكتروني البرامج
تظهر  و مقسمة   IP 9600 موديل
بحجم المعروضة للشاشة صورة
تكون هذه أن األفضل من كان و كبير
تعطى بحيث قليال اصغر المساحة
دليل أن  حيث بيانات ل ل اكبر مساحة 
اجل من صمم  اإللكتروني البرامج

. األول بيانات فى المقام ال إظهار

عند آخر ريسيفر جهاز كأي و
قائمة  لك OK تظهر زر على الضغط

  Nanoxx ريسيفر فى  و ، القنوات 
بطريقة قائمة ال هذه  تظهر الجديد
قناة ال إيجاد يسهل مما واضحة
ذلك فى بما  مشاهدتها المطلوب 
أيضا التحرير و الضبط إمكانيات
اإللغاء إعادة التسمية ، التحريك ، مثل
مناسبة الغير القنوات بعض حجب ،
و كود إدخال بعد ذلك و لألطفال
يمكن حجب اكثر سهوله األمر لجعل
صناعي بقمر الخاصة القنوات جميع
. خاص كود إدخال طريق عن معين

البحث طرق إلى باإلضافة و
عن يدويا البحث يمكن  القنوات عن
و الصوت تعريف قيم  إدخال طريق
و يدويا القنوات و  باقات ل ل الصورة
األقمار استقبال هواة يحبها ميزة هذه
القنوات نقل  يمكن  و  ، الصناعية 
منفصلة  8 قوائم عدد داخل المفضلة
مشاهدة بسهولة لك تسمح بحيث
البحث دون بسرعة المفضلة القنوات

. القنوات قائمة فى عنها

الريسيفر انطباعات جيدة عن هناك
مزاياه  لجميع  Nanoxx 9600 IP
الصوت لغة اختيار مثل القياسية
مشاهدة إمكانية  ، قناة ل ل المصاحب 
صور عرض ، المعلومات قنوات
لسهولة الشاشة على متعددة قنوات
لتخطى القنوات  فى يتم ما متابعة 

. اإلعالنية الفترات

الشبكة
إلى االنتقال الدور إلى حان اآلن و
موديل  باسم الموجودة  IP خاصية
 ،  Nanoxx 9600 IP الريسيفر
التي الريسيفر أجهزة عكس على
هذا فان معين تشفير نظام تستقبل
الدخول بإمكانية مزودا أتى الريسيفر
وضعتها التي و اإلنترنت شبكة على
األول : لغرضين المنتجة  الشركة

عن طريق الريسيفر تحديث سهولة 
لتحويل األخرى و  اإلنترنت  شبكة
طريق عن مسجل إلى الريسيفر هذا
الكمبيوتر جهاز على  التسجيل نقل

. بالشبكة المربوط
يمكن الشبكة  استخدام إذا أردت و
و الرئيسية قائمة ال إلى الدخول
 IP عنوان ، مثال  ) الخانات ضبط
 gateway و   ، subnet mask
إدخالها  يمكن بيانات ال هذه و (  IP
تفعيل طريق عن أتوماتيكيا أو يدويا
للريسيفر  يمكن بحيث ،  DHCP
المعلومات هذه  على  الحصول

. أتوماتيكيا من الراوتر

للريسيفر ذكية أخرى ميزة هناك و
نفس  عمل يمكنه حيث  IP  9600
و الريسيفر تحديث فى الشيء
البرنامج ان المستخدم يطمئن بهذا

دائما محدث يستخدمه الذي التشغيلى
االختبار حدث ذلك أثناء بالطبع و ،
البرنامج الريسيفر اكتشف قد و
و بتحميل قام و الجديد  التشغيلى

. أتوماتيكيا الجديد البرنامج تنزيل

شبكة منفذ لوجود ثاني ال السبب و
التجربة مرحلة فى زال ما إنترنت
الشركة من وعد على حصلنا لكن
ليال و نهارا يعملون  انهم  المنتجة
ذلك مع و هذه الميزة توفير اجل من



DATA
TECHNIC

34 TELE-satellite & Broadband   —   02-03/2008   —   www.TELE-satellite.com

الكمبيوتر التسجيل على جهاز برنامج

Manufacturer  NanoXX    www.nanoxx.info

Model 9600 IP

Function Digital CA satellite receiver 
 with PVR functionality via network

Channel memory 6000

Satellites 78

SCPC compatible yes (1.628 Ms/s and above in our test)

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3

Scart connections  2

Audio/Video outputs  3 x RCA

YUV outputs  no

UHF Modulator yes

0/12 Volt output no

Digital audio output yes (optical)

EPG yes

C/Ku-Band compatible yes

Power supply 100-240 VAC, 50/60 Hz

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

على ستاليت  تيلى مجلة حصلت
إللقاء  Nanoxx شركة من  اإلذن 
إن ، الشركة خطط  جميع  عن نظرة
معظم  أن تفترض  Nanoxx شركة
و كمبيوتر جهاز بها يوجد المنازل
يحدث  هذا DVD و اسطوانات حرق

. بطريقة سهلة أيالن

المزودة الريسيفر أجهزة معظم إن
تسمح اليوم تباع التي صلب بقرص
من تسجيلها تم  التي المواد  بنقل

لكن و الكمبيوتر جهاز إلى الريسيفر
من الكثير  تستغرق  قد الميزة  هذه 
و ، التوصيل نوع على اعتمادا الوقت
عملية التسجيل إجراء اآلن يمكن لكن
المربوط الكمبيوتر جهاز على مباشرة
إهدار الوقت الكثير بدال من بالشبكة
إلي قرص من المسجلة المواد نقل فى

. آخر

التسجيل زر على  الضغط  عند و
سوف بعد عن التحكم بوحدة الموجود

جهاز الى بيانات ال الريسيفر يرسل
. اإلنترنت شبكة طريق عن الكمبيوتر

بحفظ الكمبيوتر جهاز يقوم و
، الحق وقت فى عرضها و الملفات
قرص على المسجلة المواد حرق أو

. DVD

الميزة هذه أن  من  الرغم  على و
فان التجربة مرحلة فى مازالت
قد   Nanoxx 9600 IP الريسيفر

االختبار أثناء  مشاكل  بدون  عمل
نستطيع لم  الذي الوحيد الشيء  و
تم ما عرض إمكانية  هو  اختباره
من مباشرة الكمبيوتر  على  تسجيله
لم المنتجة الشركة أن حيث الريسيفر

. الميزة بعد هذه إتمام تنتهي من

وظائف جميع أن باعتبار و
فنحن جيد بشكل تعمل التسجيل
سوف الميزة  هذه أن  ثقة بكل نشعر 

. قريبا جيد بشكل تعمل

الخبراء تقرير
+

الوظائف  Nanoxx 9600 IP كامل الريسيفر إن
تفتح بحيث اإلنترنت لشبكة منفذ وجود أيضا نشكر و
المستقبلية اإلمكانيات جميع للريسيفر المنتجة الشركة
االستخدام  سهل Nanoxx 9600 IP الريسيفر إن ،

. بالنسبة للمبتدئين حتى

-
إمكانية و تحديث الصناعية إلي قائمة األقمار و النواقل بيانات تحتاج
و الريسيفر من خالل جهاز الكمبيوتر على جهاز تسجيله تم ما عرض

.DiSEqC 1.1 بروتوكول إضافة


