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الصين االستقبال، اجهزة لتصنيع Skyworth وورث سكاى شركة

Skyworth وورث شركة سكاى الجودة فى ضبط
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 Skyworthمبنىسكاىوورث
مدينتى فى المستقبلى بطرازه
وشينزين   Nanshan نانشان

الصين بجنوب Shenzhen

العام  المدير David Ken نائب كين ديفيد
وورث سكاى شركة خلفية  يشرح هو و

Skyworth

 Skyworth وورث سكاى شركة
تصنيع شركات أكبر من واحدة هى
مجموعة و العالم. فى االستقبال اجهزة
 Skyworth وورث سكاى  شركات 
 Skyywoth Group Co. المتحدة
الرائدة الشركات من واحدة هى .Ltd
التلفزيون أجهزة تصنيع مجال فى
فى الشركة بدأت قد و الصين. فى
االقمار استقبال أجهزة ابحاث مجال
فى  و  1997 عام مبكرا الصناعية
جديد  فرع انشاء  تم  2002 عام
 Shenzhen Skayworth اسمه
 Digital Technology Co.
عشر الثالثة السنوات هذه و  .Ltd
االقمار تقنيات مجال فى الخبرة من
اكثر و اكثر الشركة جعلت الصناعية
وورث سكاى شركة االن و  احترافا
الرائدة  تكون بأن Skyworth تطالب
االستقبال أجهزة تصنيع مجال فى
فى (STB (Set Top Boxes

باكملها. الصين
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 Jack زانغ جاك
المسؤول   Zhang
بادارة يقوم  و  الفنى
و البحث فريق
من المكون التطوير

موظف 350

اجتماعهم للتو المهندسين من مجموعة انهى قد و التطوير و البحث قسم من جزء نظرة على

العمل اثناء االجهزة مهندسى هنا رؤية يمكننا

مهندسى  أحد  Yuan Quibo كويبو يون هنا نرى
بث  T29 لجهازاستقبال نموذج يفحص وهو االختبارات

 DVB-T ارضى رقمى

الفنية المساعدة فريق يدير إنه .Terry تيرى هو هذا
بمساعدة يقومون  حيث  مهندسين. ستة  المكون من و
تواجههم  OEM عندما االصلية التصنيع شركات عمالء

فنية مشاكل أى

TELE- ستااليت تيلى مجلة قامت الماضى، فى
االستقبال  أجهزة حول تقارير ال من العديد ب satellite
تحمل كانت ما دائما لكن و الشركة هذه تنتجها التى
وورث سكاى شركة أصبحت وقد اخرى. شركة اسم
 OEM للجهاز  االصلى المصنع هى Skyworth
إن .((Original Equipment Manufacturer
بمدى  يقاس   OEM اصلى أجهزة مصنع أى نجاح
وورث سكاى شركة ما الذى يجعل لذا منتجاته. جودة
التصنيع  شركات مجال فى جدا ناجحة  Skyworth
من العمالء العديد العديد و لماذا يقوم OEM؟ االصلية
و التعامل فى البدء ب م العال حول المشهورين و الكبار
ولماذا Skyworth؟ وورث مع شركة سكاى التعاون
سكاى وورث شركة عن راضين و سعداء العمالء هؤالء
دفعتنا التى االسباب تلك الفعل ب انها  Skyworth؟
تسمى  التى Nanshan و مقاطعة حديقة فى لزيارتهم
Hi-Tech Park بمدينة شينزين Shenzhen جنوب 

الصين.

ذو  مبنى فى Skyworth تقع وورث سكاى شركة إن
نا ل قاب المكان هذا فى و يجذب االنظار. مستقبلى طراز
.David Ken ديفيد كين السيد ، العام المدير نائب 
أن الشركة لموقع الرئيسية الصفحة فى رأينا لقد و
أجهزة  بتصنيع Skyworth تقوم وورث سكاى شركة
االستقبال. اجهزة بجانب اخرى منتجات و تلفزيون ال
لديفيد كين نسأله سؤال أول كان االمر، بطبيعة و لذلك
أجاب  و هذا؟  كل تقسيم يتم كيف  David Ken هو
المبيعات، شكل نظر اليها من وجهة نظرت ”إذا قائال:
استقبال  و %20 أجهزة تلفزيون أجهزة %70 منها فان
لكن  اخرى.“ و منتجات %10 عبارة عن وهو باقى ال و
كين ديفيد استطرد  عندما تشويقا اكثر اصبح  االمر
ناحية  من اليها نظرت إذا ”و قائال: David Ken
اكبر االستقبال باجهزة الخاص الجزء فإن االرباح،
اجهزة  قسم فى 2000 موظف تمكن قد و “.20% من
اجمالى أما ؛ الصور كلها تلك تحقيق  من االستقبال
شركة سكاى  20,000 موظف لدى فهو الموظفين عدد

.Skyworth وورث

شركة  هى  Skyworth وورث سكاى شركة إن
كونغ هونغ قد تم ادراجها فى بورصة و عامة مساهمة
”إننا :David Ken كين ديفيد يقول و .Hong Kong
فى  ادراجنا يتم ل بنشاط نخطط 2010 سوف عام فى

“.STB انتاج اجهزة االستقبال بورصة الصين ب سوق

 David كين ديفيد قفز بلغة االرقام؟ يعنيه هذا الذى ما
االنتاج  كان ”فى عام 2008 قائال: الماليين الى Ken
عام 2009 سيكون 8  فى و استقبال، جهاز 5 مليون
فاننا   2010 لعام النسبة  ب أما استقبال، مليون جهاز
استقبال.“  جهاز 10 مليون مقدارها كلية مبيعات نتوفع
أجهزة  بتصنيع Skyworth تقوم وورث سكاى شركة إن
و  الكابالت البث عبر receivers الستقبال استقبال
البث و الستقبال الصناعية االقمار عبر البث الستقبال
”بعد  قائال: David Ken كين ديفيد يخبرنا و االرضى.
قياسى رقم نا على لعشر سنوات قد حصل دام مجهود
أن منذ الوطنى.  الرقمى تلفزيون  ال مجال فى  مدهش
STB عام 2001  االستقبال الجهزة الضخم االنتاج بدأ
Skyworth بتوفير منتجات  وورث سكاى شركة قامت
الصين  انحاء  جميع فى مدينة   100 حول خدمات و
احتفظت الذكية.لقد الخدمة و الممتازة ا ن جودت بسبب
Skyworth Digital فى  ديجيتال وورث سكاى شركة
قامت الصين و فى المتصدرة بمكانتها السنوات الحالية
الستقبال  STB استقبال جهاز 8 مليون بتوفير حوالى
تحتل يجعلها وهذا ،2004 الكابالت منذ عام عبر البث

المحلية.“ االستقبال اجهزة سوق من 20%

و االستقبال؟ أجهزة من العدد  هذا كل يذهب أين
فيقول:  ا حرفي David Ken هذا ديفيد كين نا يشرح ل
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عرض  غرفة فى المبيعات هنا Sue Mao مساعدة ماو سوى
أجهزة  من واحد معها Skyworth و وورث سكاى شركة منتجات
شركة تجد  ،OEM اصلية تصنيع وكشركة الرائعة. االستقبال
المشاركة  با عن طريق غال عمالءها Skyworth وورث سكاى
 Sue Mao ماو سوى لنا  تعرض و التجارية. بالمعارض 
وورث سكاى  شركة تخطط التى و  التجارية بالمعارض قائمة 
شركة الى باالضافة عام 2010. فيها للمشاركة   Skyworth
 CSTB شركة شركة CCBN و ANGA وشركة CABSAT و
 Convergence India وشركة SCAT شركة IBC و شركة و
التجارية  المعارض Skyworth فى وورث سكاى تشارك سوف
 Hong كونغ  بهونغ الحرة التجارة ومعرض  IFA كمعرض
برازيل  بال معارض و بكولومبيا عالقة فى و Kong Trade Fair

تجاريا. معرضا 13 معا هذا كل يكون و لفادور. السي و

استقبال جهاز أول هو هذا
سكاى شركة بانتاجه قامت
عام   Skyworth وورث

2002

انتاجه  م remote control ت بعد تحكمعن جهاز أول هو فهذا :Skyworth وورث سكاى شركة التى أنتجتها أول المنتجات الشركة بمتحف يوجد و
هونغ  فى بداية ال وورث Skyworth فى سكاى شركة تم انشاء قد تلفزيون. و جهاز أول أنتجت بعد االشياء وفيما كل انتاج حيث بدأت به 1990 عام

.Hong Kong كونغ



■

■

■

90 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   02-03/2010   —   www.TELE-satellite.com

المنظر  عن  Sue Mao ماو سوى تخبرنا  و
فوق االقمار الصناعية استقبال الطباق الرائع
الرئيسى للمبنى عشر السابع الطابق سطح
”إن  Skyworth فتقول: لشركة سكاى وورث
ارسالها يتم المباشرة الصناعية االقمار اشارات
تستخدم فى التطوير حيث البحث و الى مركز
لمنتجاتنا. بار االخت و الطوير من المزيد اجراء

 Zhou Yong يونغ زو مع لنا تقاب التصنيع موقع الى طريقنا فى
جودة رقابة مدير بالشركة. وهو الخاصة الصاروخية  الحافلة فى

Skyworth وورث سكاى بشركة التصنيع

شركة لموقع  الدخول منطقة 
 Skyworth وورث سكاى
يان شى مقاطعة  فى المتمدد 
فحص يتم حيث .Shi Yan
من تخرج أو  تدخل مركبة  كل

الموقع.

الكابالت  عبر استقبال البث أجهزة من 90% نسبة ”إن
اقية.“  ب %10 ال نسبة تصدير يتم و الصين؛ فى يبقى
تماما النقيض على االمر فان  ذلك من بالرغم ولكن
”حيث الصناعية: االقمار استقبال باجهزة فيما يتعلق
نسبة 90%  و يتم تصدير الصين %10 فى يبقى فقط
الصادرات نسبة تنقسم  و الخارج.  الى  االجهزة من
المريكا  20% و  االوروبية للسوق 60% الى
و  افريقيا شمال و  االوسط للشرق 20% و الالتينية
فالموقف البث االرضى استقبال عن أجهزة تركيا.“ أما
 David Ken كين ديفيد اخرى. و يشرح مرة يختلف
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الموجود المبنى فى
توجدقاعات اليمين  ى عل
االستقبال. أجهزة تجميع
اليسار ى عل الخلف فى و
شاشات انتاج مبنى يوجد

المسطحة التلفزيون

الى  معظمها  اوروبا، الى   90% تصدير ”يتم  قائال: 
هى و باقية ال النسبة ب األمر يؤول و يا. وايطال انيا اسب
أمريكا  الى باالضافة يا استرال و كفيتنام بدول 10%
”تستهدف فيقول: كينأكثر ديفيد يتعمق و الجنوبية.“
و  االوروبية السوق Skyworth وورث سكاى شركة
على الكثير باستثمار فتقوم الجنوبية امريكا سوق
المهارات و قياسية ال المواصفات من المختلفة االنواع
القوى  تنظيم ROHS و REACH و CE و مثل فنية ال
 Low power regulations المنخفضة ائية الكهرب
الخاصة المطالب تحقيق من  تتمكن لكى هذا كل و
العمالء جذب اسباب  أحد تكون  التى و  لعمالءها،
ماذا و م.“ العال انحاء جميع من المشهورين و الكبار
يقول الجودة HD؟ ية عال SD و تقليدية االجهزة ال عن
2009 كانت نسبة  عام ”فى :David Ken كين ديفيد
اقية  ب نسبة %20 ال تقليدية SD و ا ن أجهزت %80 من
 2010 لعام نتوقع و .HD الجودة ية عال اجهزة كانت
يدية  تقل %70 اجهزة نسبة كاالتى، التوزيعة تكون أن

الجودة.“ ية عال نسبة 30% SD و

سكاى شركة منتجات وراء تقنيات ال عن ماذا و
Jack Zhang مشغل  جاك زانغ Skyworth؟ وورث
 Certified Television Operator معتمد تلفزيون
R&D يقول:  و التطوير البحث مدير فريق و ((CTO
الكبرى الشرائح بيع شركات كل من شرائح نستخدم ”إننا
 NXP وشركة  Broadcom وشركة  ST شركة مثل
 Ali شركة Cheerteck و شركة و المشغلين سوق من

الدناهم.“ أعالهم من التجزئة، بائعى سوق من

 Jack زانغ جاك أعلن ،2010 لعام النسبة ب
على شريحة  تحتوى جديدة خط منتجات Zhang عن
”لقد تم تصميم .ST شركة شريحة 7105 من 7111 و
السريعة  بيانات ال نقل ل ST 7105 خصيصا الشريحة
من النوع بواجهة هذه االستقبال أجهزة تزويد سيتم و
خاصية  تتطلبه الذى السريع التشغيل أجل SATA من
أيضا الشريحة هذه “.PVR الشخصى فيديو ال تسجيل
memory chip داخل  ذاكرة بتركيب شريحة ستسمح

 David Ken ديفيد كين نا ل يوضح و االستقبال. جهاز
التصنيع شركات من عمالءنا أحد طلب ”إذا قائال:
العمل  فى البدء ا ن بامكان فسيكون OEM هذا، االصلية
وورث جديد من شركة سكاى كما يوجد شئ اخر فورا.“
الستقبال  االن متاحة وهى SCART stick وصلة وهو
عبر  الرقمى البث و  DVB-T االرضى الرقمى البث
كين ديفيد يعلق و .DVB-S الصناعية االقمار
تجرى  االختراع براءة تسجيل ”ان قائال: David Ken
تأتى  ما Skyworth دائما وورث سكاى فشركة االن.“
بالشركة التطوير البحث و إن فريق ابداعية. بافكار
نجد  بينما 350 مهندسا. من حقا: حيث يتألف مدهش
من قليل عدد من  يتكون الخارجى التسويق  فريق
20 موظف فيما يقوم 40  من الموظفين: حيث يتألف
على يوجد و داخل السوق الصينية. المبيعات ب اخرين
الموارد  و اشرافية باعمال قيام ل ل 40 اخرين هؤالء رأس
فى و يتبقى بالطبع. االدارة و كذلك الشراء و البشرية
شركة  يجعلها كله هذا و لالنتاج. موظفا 1720 النهاية

جدا. مبسطة

كين ديفيد يبدأ عندما تشويقا اكثر يصبح االمر إن
يقول:  حيث الخبرة موقع من David Ken بالحديث
المباشرة االستقبال الجهزة الضخم االنتاج ”بعدما بدأنا
يقل  ان قبل حوالى 10 سنوات االمر أخذ FTA للهواء
االستقبال أجهزة مع و .80% بنسبة التصنيع سعر
هذا  السعر  تقليل  يتطلب  سوف   HD الجودة ية عال
انخفاض على الحفاظ إن سنوات.“ ثالث تقريبا حوالى
التصنيع. شركات على هائال ضغطا االسعاريمثل
تفكير ال اعادة الضرورى من فانه تقدم، ال على وللحفاظ

مستمرة. بصورة التصاميم فى

ما  ”إن قائال:  David Ken كين ديفيد يعلق و
نحو  توجيهه يتم ا انتاجن حجم من % 20 من يقرب
القطاع  الى %30 منه يتم توجيه بينما االعلى القطاع
ا ما يساعدن نطاقنا و بتوسيع دائما ا نقوم ن المتوسط. إن
على يساعدنا بالسوق األدنى. فهذا ا ن خبرت هو على هذا
المزيد تطوير على و اكبر شرائية قوة على الحصول

المدى على و الذكية. فنية ال التصميمات من المزيد و
ال ننافس إننا المتنافسة. االسواق فى أقوى هذا نا يجعل
ثمنها.“ تستحق منتجات نقدم ا ن ولكن السعر، على
الى المجئ ا دفعن الذى االمر فإن اخرا، ليس و وأخيرا
الذى تقدمه الجودة ضمان نرى أن نريد أننا نا هو الى
حافلة الى ا قفزن لقد .Skyworth وورث سكاى شركة
مرفق الى ا ن ل ق ن ب تقوم ل الشركة حافالت من صاروخية
مقاطعة  Skyworth فى وورث سكاى لشركة التصنيع
الغرب.  الى كيلومتر تقع 20  و  Shi Yan يان شى
معنا  Zhou Yong كان يونغ زو الجودة مراقبة مدير
للحديث فرصة لدينا لذلككان الحافلة متن على الفعل ب
 50 ”يقوم قائال: ا ن ل وضح حيث الطريق طوال معه
50 اخرين  يقوم بينما المنتج النهائى، بمراقبة موظف

االنتاج.“ خطوات من حدة على خطوة كل بمراقبة

حيث شاسعة مساحة يمتد على التصنيع موقع إن
للموظفين و مساكن التصنيع من مبانى عدد بها يوجد
قدم بالحجم كرة ملعب الى الشركة باالضافة تمتلكها
هذا فراغهم. أوقات فى الموظفون ليستخدمه الكامل
الى (انظر الجودة مراقبة نقاط من العديد الى باالضافة
فحص كنقاط تستخدم ايضا غرف يوجد كما الصور)،
 Restriction of Hazardousالسالمة للمواد الخطرة
اجراء يتم  :(Substances Directive (ROHS
المواد للكشف عن قادمة شحنة  كل االختبارات على
االتية: الكروم العناصر تشمل المواد هذه و الخطرة.
فهى الكادميوم. البرومين و الرصاص و و الزئبق و
من أى على يحتوى ال النهائى  المنتج  أن من تتأكد 

تلك. الخطرة المواد

ما  كل تفعل  Skyworth وورث سكاى شركة إن
هذا و الجودة. من اعلى مستوى للحفاظعلى بامكانها
الكبار العمالء من المتزايد العدد وراء السبب يوضح
تقوم  ل  Skyworth وورث سكاى شركة  يختار  الذى
و هذا االسلوب  لهم. STB االستقبال اجهزة بتصنيع
و  النجاح  Skyworth وورث سكاى لشركة  يضمن

تقدم. ال
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مراحل انتاج
االستقبال جهاز

هذا  فى انشاءهم تم انتاج 7 خطوط يوجد
سكاى بشركة التصنيع مبنى من الطابق
ما  يمكن تصنيع Skyworth حيث وورث

يوميا. استقبال جهاز 20,000 من يقرب

مطاطية قدم يبدأ االمر: حيث يتم تثبيت 1.هكذا
اللوحات االمامية وضع يتم بالهيكل و

 power الطاقة مزود تركيب 2.يتم
supply

الرئيسية لوحة الدوائر ادخال 3.ويتم

فى أماكنها الكابالت وضع يتم 4.ثم

ثبات فحص يتم حيث االول: 5.اختبار االمان
voltage stability الكهربى الجهد

على المكتملة  الوحدات  جميع  6.يتم عرض
هنا يرينا و .aging test التقادم اختبار
 Yang زو يونغ يانغ البشرية الموارد موظف
المنتجات  وضع كل يتم Yong Zhou كيف

ساعات. االختبار لمدة اربع تحت

 card قارئ الكارت اختبار ذلك يأتى بعد 7.و
بادخال الموظفين أحد يقوم حيث :reader

عملها الختبار الفتحة كارت داخل

االن يمكن يرام! ما على شئ كل االن 8.اصبح
معا بالمسامير أجزاء الصندوق ربط

الفردية المكونات كل العداد الوقت االن 9.حان
دليل و بعد عن  التحكم وحدة بطاريات  مثل

المستخد

بالستيكى بغالف الوحدة تغليف 10.يتم

الجهاز تعبئة يتم و االمر ينتهى هنا 11.الى



1

2

3

4

8

9

10

11

12

6

7

5

94 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   02-03/2010   —   www.TELE-satellite.com

بشركة يوجد و الرئيسية. الدوائر  لوحة المكونات  تركيب يتم 1.هنا
خطوط التجميع  من الخمسة يزيد على Skyworth ما وورث سكاى

هذه

أحد يقوم اللحام،  ماكينة الى الدوائر لوحات ارسال يتم ان  قبل 2.و
ضوئيا بفحص اللوحات الرئيسية المموظفين

اختبارها ايضا هنا و tuners تجميع أجزاء الموالفات 3.يتم

 SMT السطحى الوضع بها ماكينات غرفة نظيفة و الى وصلنا قد 4.ها
بالتجول   Zhou Xin زين زو التركيب مدير يقوم و .machines
عالية أنظمة باربعة نعمل ”إننا قائال: لنا يشرح و الغرفة حول معنا

متوسطة“ بسرعة ونظامين السرعة

الدوائر لوحة على الصغيرة المكونات بتركيب الماكينة هذه 5.تقوم

بتركيب الشرائح الماكينة تقوم هذه 6.و

الصغيرة االلكترونية االجزاء تركيب يتم 7.هنا

الفحص ماكينة تسمى الماكينة فهذه  شيقا: االمر يصبح 8.وهنا 
و (Automatic Optical Inspector (AOI التلقائى الضوئى
وهى عبارة المجردة. ال تبدو للعين التى اصغر االخطاء ايجاد تستطيع

تلقائى بنظام تحليل مزود ميكروسكوب الكترونى عن

ماكينات انتاج حجم عن معلومات تعرض الحائط على لوحة 9.هذه
Skyworth وورث سكاى بشركة التلقائية التركيب

للتو تم احضارها المكونات من عينة باختبار الموظفين يقوم 10.احد
بها مواد خطرة عن اى للكشف

أيضا و ،Chen Jin Mei ماى جين هوتشين االنتاج خط 11.رئيسة
خط االنتاج مباشرة فوق مكتبها فى المدير العام مساعدة

”االمان اللوحة على الموجود الشعار ويقول االنتاج. خط على 12.نظرة
ال حوادث“ ، اوال


