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افزار نرم ارتقاء

Nanoxx 9500HD

همزمان بطور ( HD حتی ) کانال دو همزمان ضبط

ضبط يک به بخشيدن خاتمه

نشانه گذاری

آبشن های پخش مجدد

Download this report in other languages from the Internet:

معرفی به ، ستاليت تله مجله شماره قبلی در
پرداختيم. NanoXX 9500HD جديد رسيور 
های کاربردی توانايی و ساختار تحت تاثير چنان
منفی نکته هيچ به واقعا که بوديم گرفته قرار آن
چنين به سازندگان نخورديم. برخی بر آن مورد در
به آن به استناد با و کرده اکتفا آزمونی گزارش
دسته  اين Nanoxx از اما ، ! روند می تعطيالت
 9500HD از که بسياری ستايش رغم علی نيست.
فشار تحت هنوز آنها نويسان برنامه آمد، عمل به
باکسشان به جديد قابليتهای افزودن برای زيادی
انتشار، از قبل لحظه درست رو اين از کوشند، می
بدستمان افزاری در نسخه نرم ارتقاء از گزارشی

رسيد.
است: چنانچه جديد کار آسانی نرم افزار نصب
است متصل اينترنت  به شبکه طريق از  گيرنده
شود. می ای خالصه دکمه فشردن به  کار تمام ،
و کرده دانلود را جديد افزار نرم توانيد می همچنين

ارتقاء  به و USB ريخته را بر روی يک ديسک آن
بپردازيد. گيرنده

افزار نرم نقص و  عيب بی بارگذاری  از پس
اکنون  گشتيم. تغييرات دنبال 02.0.200 به ويرايش
همزمان را برنامه دو بتوان که شده فراهم امکان اين
ديسک بر روی که قبال برنامه سومی حاليکه در
و کرد ضبط ، به تماشا نشسته ايم شده ذخيره سخت
برنامه برنامه، دو ضبط حال در توان می اينکه ا ي
تايم تاخير زمانی ( با ا ي و را بصورت زنده سومی
هر اينکه بر مشروط البته نشست تماشا به شيفت)
داشته يکسانی قرار ترنسپاندر بر روی کانال سه
برنامه شامل شدن با حتی يتها ل قاب تمام اين باشند.
اتصال  سرعت است. شده فراهم راحتی HD به های

کاربردهاست. اين نياز حد از بی USB 2.0
داده، انجام ضبط پروسه در سازنده که ارتقايی با
زير و تکست، تله نويس زير تکست، تله اکنون
ضبط خودکار  به صورت  همگی  تصاوير  نويس 
ضبط تصاوير مجدد پخش هنگام به و شوند می
حتی ترتيب اين به باشند می دسترسی قابل شده
اين از توانند  می دارند شنوايی مشکل کسانيکه 

قابليت لذت ببرند.
شده متحول قدری خود نوبه  به نيز پخش باز
شده ضبط  برنامه پخش قطع هنگام به است، 
به  را تصوير قطع نقطه  NanoXX 9500HD
همان از را و شروع مجدد پخش سپارد می خاطر
برای پرش ديگری نيز قابليت می دهد. نقطه انجام

دکمه يک فشار با تنها مزاحم بازرگانی پيامهای از
است. شده افزوده

تضمين به کمک برای
انتهای و ابتدا اينکه
برای را محبوبتان برنامه
ندهيد، دست از ضبط
برای  NanoXX قابليتی
در اضافه زمانی افزودن
برنامه انتهای  و  ابتدا
چنانکه است کرده فراهم
هر انتهای و  ابتدا  زمان
می گسترش  ای ضبط 

يابد.
نرم ارتقای آخرين
امکان همچنين  افزاری 
ريزی برنامه و کردن ست
برای را  ضبط تايمر 
خاص پولی کانالهای

اورد.  می  فراهم   Premiere آلمانی کانال مثال
را برای تايم شيفت قابليت توانند اکنون کاربران می
کوچکترين حتی نمايند، تنظيم دلخواهی مدت هر
توجه مور کننده توليد توسط افزاری نرم ايرادات
است؛ شده کار آنها رفع جهت در و گرفته قرار
با ديسکهای هارد مشکالت ضبط با رفع بر عالوه
رفع  تايمر يک باگ بايت، 300 گيگا ظرفيت باالی
و شده ليست کانالها رسيدگی مشکلی در به شده،
است.  يافته بهبود کريپت آلفا CI در عملکرد ماژول
و شده تغييراتی نيز دستخوش منو های گزينه برخی

است. شده اضافه عملکردی دکمه چندين
ارتقا اين است،  گرفته قرار نظر مد  چيز همه
واقعيت اين آن، بر عالوه و آميز بوده موفقيت کامال
توليدکنندگانی هنوز که سازد می نشان خاطر را
در را مشتری کاالهايشان فروش پس از هستند که
جهت در خود راه به بلکه کنند، نمی رها مضيقه
ادامه اند، رسانده فروش به اخيرا که بهبود کااليی
هارد کردن فرمت مشکل اينکه  از ما دهند. می
آزمون  گزارش در که ويندوز FAT32 در با ديسک
شده بود، سازنده رسيدگی کرديم توسط اوليه مطرح
ابزار  يک مدت اين در  Nanoxx شديم. خشنود
می آن کمک با خود قرار داده که سايت در کوچک
علی را دلخواه سايز هر با هايی ديسک هارد توانيد
فرمت کنيد. FAT32 ويندوز به رغم محدوديتهای

سازنده که  داريد گمان اگر  اينها همه وجود  با
کوتاهی استراحت خود و به داشته بر از تالش دست
فنجان يک صرف برای
اشتباهيد. در دهد، می قهوه
کننده توليد که آنطور
بعدی ارتقاء  کرد، اشاره 
 Nanoxx 9500 HD
به را آن و کرده متحول را
پخش و ضبط دستگاه يک
با   IP PVR عيار تمام
عظيم ای شبکه قابليتهای
مشتاقانه سازد. ما می بدل
برای ارمغانی چه آينده ببينيم ا ت کشيم می انتظار

دارد. ما

، سازندگان پر مشغله
تکاپو در همچنان
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