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Nanoxx 9500HD

الوقت  نفس في ( HD قنوات حتى قناتين ( تسجيل

التسجيل نهاية

عالمات وضع ضبط

خيارات العرض

Download this report in other languages from the Internet:

قدمت ستاليت تيلى مجلة من السابق العدد في
لقد  و ،  NanoXX 9500HD الريسيفر الجديد
التي التشغيل بإمكانيات و التصنيع بجودة تأثرنا
الشركات بعض ، لنقولها سلبيات أي بها نجد لم
في تجعله سبب و هذا تأخذ تقرير االختيار المنتجة
 NanoXX مع شركة ليس لكن و ، إجازة تستحقها
تم  9500HD الذي موديل الريسيفر من فبالرغم
يعملون بالشركة المبرمجين مازال ، يا عال تقديره
و للريسيفر لوضع مزايا جديدة عالي ضغط تحت
جديد للبرنامج تحديث وجدنا العدد طباعة هذا قبل

. التشغيلى

: سهلة بطريقة التشغيلى البرنامج تحديث يتم
خالل اإلنترنت من موصل بشبكة الريسيفر إذا كان
كل فهذا واحد زر على فبالضغط المنزلية الشبكة
البرنامج التشغيلى تحميل يمكنك أو تحتاجه ، ما

في الفالشة وضع و فالشة إلي نقلة  و الجديد
. التحديث ية عمل تبدأ ل الريسيفر

الجديد الشتغيلى البرنامج وضع بعد و
ما  لنعرف نظرنا ، مشاكل أية بدون  02.0.200
عدد تسجيل باإلمكان اآلن  اصبح فقد ، جديد هو 
بينما  فتين  ل مخت قناتين في تليفزيوني برنامج   2
قبل من  تسجيله تم قد آخر برنامج بمشاهدة تقوم 
بينما برنامجين تسجيل  أو الصلب  القرص على
استخدام أو ، حي بث آخر  برنامج  بمشاهدة تقوم
الثالثة القنوات هذه أن طالما الوقت ترحيل وظيفة
في حتى هذه الوظائف تعمل و  ، باقة ال نفس في
منفذ إن سرعة التفاصيل ، تشغيل قناة فائقة حالة

هذا . لعمل كافية  USB 2.0

قامت أن الشركة لمعرفة سوفيسعد المستخدم كما
و قناة المعلومات عملية التسجيل حيث أن بتطوير
يمكن و أتوماتيكيا  تسجل سوف الفورية الترجمة 

. إعادة التشغيل عند استدعائها للمشاهدة

طرأ عليها نفسها التشغيل إعادة أن عملية كما
 NanoXX الريسيفر إن : التغييرات بعض
عند  و العرض توقف مكان يتذكر  9500HD
من العرض يبدأ البرنامج نفس تشغيل إعادة

إضافة تم كما ، عندها  توقفت  التي  النقطة حيث
التجارية اإلعالنات عرض لتمرير التخطي وظيفة

بمجرد ذلك و المزعجة
. زر على الضغط

ضبط لضمان و
انتهاء و بدأ  أوقات
األتوماتيكي التسجيل
المفضلة لبرامج ل
الريسيفر فان لديك
إلية  NanoXX أضيفت
أوقات إعطاء إمكانية
في إضافية تسجيل
حيث النهاية و بداية ال
التسجيل وقت تمديد يتم

. أتوماتيكيا

بضبط الريسيفر لك يسمح تحديث آخر أن كما
مثل األجر المدفوعة القنوات من التسجيل ميقات
للمستخدم  يمكن  و ،  Premiere األلمانية باقة ال
كما ، يشاء كيفما يدويا الوقت ترحيل وظيفة ضبط
التشغيلى البرنامج في العيوب بعض إصالح تم
صلب قرص مع التعامل مشاكل مثل السابق
ضبط  تم و  ، جيجابايت   300 من اكبر بسعة
القنوات قائمة مشكلة  أيضا و ، الميقاتى  وظيفة
و   ،  Alphacrypt كامة مع العمل تحسين تم و
جديدة إضافة وظائف بعض الوظائف و تعديل تم

. لألزرار

التحديث هذا كان قد و ، األمور بكل االعتناء تم و
أن اثبت قد  ما هذا و ، ناجحا التشغيلى لبرنامج  ل
المنتج بيع بعد المشترى تدعم منتجة شركات هناك
ذلك من  بدال  و ، المطر في  جالسا تدعه ال و له 
الذي المنتج تطوير في باالستمرار الشركة  قامت 
مشكلة عمل فورمات سعدنا بحل و لقد اشتريته ،
ذكرناه  الذي ،  FAT32 تحت نظام للقرص الصلب
بنظام فورمات بعمل يسمح أن و السابق العدد في
بدال  كانت سعته مهما قرص صلب ألي FAT32

. النوافذ نظام محدودية من

تجلس سوف  الشركة  إن تعتقد هل ذلك  بعد  و
راحة تأخذ و  الوراء  إلى
فأنت ، القهوة تناول ل
الشركة أشارت لقد ، مخطأ
تعمل أنها ا ن ل المنتجة
البرنامج تطوير  على
للريسيفر التشغيلى
  NanoXX 9500 HD
قادر ريسيفر  لجعله 
خالل من التسجيل على
لنا يحضره ما لمشاهده االنتظار يكننا ، ال الشبكة

. المستقبل

مازالت توجد شركات
نشطة منتجة


