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الشركات المعلنة

المحتويات

أعزائى
القراء

تليفزيون  ال عام يكون 2007 سوف عام إن
العدد هذا  فى  .HDTV التفاصيل فائق ال
تقرير فقط تجد لن ستاليت تيلى مجلة من
الفائق تليفزيون ال استقبال جهاز عن اختبار
ريسيفر جهاز أيضا سوف تجد بل التفاصيل
هو  تعرف ما و سوف ، " scaler " مزود ب
التى  الوحدة هى . "  scaler كلمة" معنى
إلي بمعجزة  تحوله و العادى  اإلرسال تأخذ

. التفاصيل فائقة صورة

إلى نحتاج نعد م  ل هل ؟ بجدية  السؤال و
هل  ؟  DVB-S2 الجديد الرقمى  اإلرسال 
داخل خلقة يمكن التفاصيل فائق ال اإلرسال
نعم فاإلجابة  حسنا ؟ نفسه الريسيفر جهاز
جيد  بعمل يقوم " scaler " أن حيث ، و ال
العديد من فان الصورة وضوح زيادة جدا فى
التفرقة القدرة على لديهم لن تكون المشاهدين
الحقيقية التفاصيل فائقة ال الصورة بين و بينه
عدد زيادة الن "ال"  نقول  الوقت  نفس و ،
لم التى و الصورة فى الملونة الضوئية نقاط ال
  scaler يفعله ما هذا أصال ( و موجودة تكن

. الحقيقية الصورة مكان يحل أن يمكنه ) ال

أو قليال  كان  سواء الطريقتين كانت  إذا
، واحدة نتيجة ال تكون النهاية فى فان كثيرا
المشكلة تبدأ ا من هن و المفضل ؟ إذا فأيهما
نتيجة الوقت  مع يزداد  االختيار  أن حيث
أصبحت التى األجهزة من العديد لوجود 

. لها حدود غالبا ال وظائفها

محترفين قاموا أشخاص هناك مجموعة و
يمكنهم " الوسائط  دليل يسمى" ما  بإنشاء
فى المناسب الجهاز اختيار فى مساعدتك
إرشادك يمكنهم و فى االختيار ارتباكك حالة
فائق ريسيفر جهاز شراء يمكنك كان ما إذا
ريسيفر جهاز شراء أو   فورا التفاصيل
تمتلك بالفعل  فإذا كنت ، scaler ب مجهز
التفاصيل فائقة بشاشة تلفزيون جهاز
قنوات  هى  القنوات معظم لكن   HDTV
جهاز شراء  هو األنسب االختيار فان عادية
كانت هناك  و إذا ،  scaler ب مزود ريسيفر
تليفزيون ال إرسال لمشاهدة فنية ضرورة
هو األنسب لك االختيار فان التفاصيل فائق ال
القنوات ريسيفر مجهز الستقبال جهاز شراء

. التفاصيل فائقة ال

أن على تساعدك  ستاليت تيلى مجلة إن 
يمكن و بنفسك " الوسائط دليل " تكون
طريق عن المعلومات جميع على الحصول
االستنتاجات فيها بما  ستاليت  تيلى مجلة
كل بعد ، و بنفسك تستخلصها يمكن أن التى
اإلرسال مجال فى مطلقة حقيقة يوجد ال هذا

. الفضائي تليفزيوني ال

فايس الكسندر ، للوسائط دليلكم

الفضائية اإلذاعية المحطة  : ملحوظة
  'Rulet Radio' هى لى هذا الشهر المفضلة
 A-PID 569 بقيم H ,11.013 على تردد )
درجة   13 عند     HOTBIRD القمر فى
بلقان ال دول من بوب موسيقى بها و ، ( شرق
كل اإلعالنات بعض إلقاء مع توقف بدون
من مأخوذة الصوت نوعية أن يبدوا و ساعة

. AM موجة إذاعية محطة

 EYCOS S55.12.PVRH
36 .....scaler به و مسجل رقمى مدمج ريسيفر

TOPFIELDTF7700HSCI
الفائقة و العادية الرقمية القنوات الستقبال رقمى ريسيفر

الرقمى القدمي اإلرسال التفاصيلSDTV/HDTV بنظامي
 QPSK/8PSK)  DVBS2) احلديث DVBS   و

31 ... MPEG4 MPEG2 و ضغط الصورة بنظام

 TECHNOTREND
CONNECT S2-3600

اإلرسال الرقمى USB يستقبل منفذ
اجلديد DVB و العادى  الفضائي 

الفائقة و العادية  القنوات   DVB-S2 و
27 ...... SDTV/HDTV  التفاصيل

 SPAUN SMS
 U 9989
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New Satellite Launches
Sylvain Oscul, Mario Hren

New Satellites 

GALAXY 17
The 50th satellite using Alcatel‘s 

Spacebus platform will be GALAXY 17, 
carrying 24 Ku-band and 24 C-band 

INSAT 4B
In the series of INSAT satellites, 

INSAT 4B is scheduled to be launched, 
and to be co-located to INSAT 3A. 
INSAT 4B is a twin to INSAT 4A. Two 
more, INSAT 4C and 4D, are planned 
to follow later this year, with INSAT 4E 

STAR ONE C1
This one will replace BRASILSAT B1 

at 290 East (70 West), carrying 28 
transponders in C-band and 14 in Ku-
band beaming into South America, and 
a dedicated Mercosur beam with 4 Ku-
band transponders, with a link beam 
into Florida and Kuba region.

transponders, reaching the North 
American market. It is not yet decided if 
it will be located at 261 East (99 West) 
or more probably at 269 East (91 West). 
It‘s expectad lifespan is 15 years.

scheduled for launch in 2008. All carry 
a beam centered to India, and another 
one expanded to reach Middle East.
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In Sudan 

صنع فى
أفريقيا

كابل  و شوشرة وحدة خفض فقط يمتلك
بجنوب بمدينة جوبا قام رجل ، محوري
و ، يدوى صنع من  طبق ببناء  السودان
مدينة كانت و النيل على جوبا مدينة تقع
السودان فى الحرب قامت أن إلي تجارية
– شئ هادئ كل اصبح الحين منذ ذلك و ،
أوغندا و السودان بين يربط الذى الطريق
لألسف كينيا تم إعادة افتتاحه قريبا . و و
و – السودان إلي نقلها يتم األطباق ال فان
بنفسك صنعه إلي تضطر انك ذلك معنى
معدني عمود  مع الصفيح من قطع  .
فى منتصف الشوشرة خفض تثبيت قطعة ل
و المحاوالت البعض مع و ، تقريبا الطبق
تمت و  . تحقيق االستقبال يمكن األخطاء
أن يجب ال – الخشب من الصارى صناعة

. معدنية دائما تكون

: كرستوف تصوير
السودان فى ، حدود بال أطباء
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Thailand 

 INFOSAT : شركة
العاصمة  فى  Intertrade

Bangkok
 Niran Tangpiroontham / السيد  بدأ  
 INFOSAT Intertrade شركة أن  قائال حديثة
أربعة  عدد  بها  و  1996 عام فى العمل  بدأت  قد
هى طارئة و نتيجة ل الشركة هذه تكونت قد شركاء و
سابقا  بها يعمل كان التى  SAMART شركة إن
قد تايالند فى االتصاالت شركات اكبر من هى و
من العديد هو من الوظيفة عنه باالستغناء قامت

. الشركاء
عشر  فبعد : Niran/ للسيد حظ ضربة و كانت
عام 2006  وفى " 60 موظف سنوات اصبح لدية
5ر7  إلى   INFOSAT شركة مبيعات  وصلت 
أن  أتوقع  2007 عام فى و أمريكي دوالر مليون
السيد /  قاله ما %20 ، هذا بمقدار المبيعات تزيد

Niran بكل فخر .
 of INFOSAT شركة مبيعات معظم
تمثل  و األطباق من بحوالي 60%  Intertrade
 25% الريسيفر أجهزة  و الشوشرة  خفض  وحدات
مبيعات  باقية %15 ال أل تمثل بينما المبيعات من
األلياف كابالت و المحورية الكابالت من الشركة

. الضوئية
تايالند  داخل الشركة منتجات من 80% تباع و
الوس ، " مثل المجاورة الدول إلى باقي ال يصدر و 
يجب لكن و ، ( مينامار المالصقة كمبوديا و الدولة
قبل وصولها أوال إلي سنغافورة الشحنات تذهب أن
هذا ما ، الحدود قرب من الرغم على إلى مينامار
الغير  النقل ية عمل من شاكيا  Niran / السيد أفاده

. ضرورية
عمالئه  فى تعليم جدا نشيط Niran إن السيد /
ندوة بعقد يقوم  أسبوعين فكل ، الموزعون  :
الوس فى شهور ثالثة كل و تايالند فى للموزعين
تايالند ل طبيعية تصديرية سوق هى الوس إن " ،

فى الستاليت شركات افضل
تايالند

فى  بلوكات أربعة عدد INFOSAT تحتل شركة إن
تطل على طوابق طوابق خمسة من مبنى مكون
  Banmai منطقة فى التايالندية الحديد السكة 
المدخل تويوتا جديد فى ، توجد سيارة الصناعية
" الشركة لصاحب  ملك بالطبع  هى و  الرئيسي
   BMW X3 سيارة امتالك فى ارغب بالتأكيد إنني
دوالر  100000 من يكلف اكثر تايالند فى لكن و

. " أمريكي

مؤسس   Niran Tangpiroontham / السيد
االحتفال  جاكيت يرتدى INFOSAT شركة مدير و

الشركة إنشاء على سنوات عشر بمرور

مطابقة  هى المستخدمة اللغة %80 من حيث أن
 Niran / السيد به ما أفاد هذا ، تايالندية " ال للغة
اللغة  يتحدثون %40 مما كمبوديا فى أن فاد كما ،
العرقيات من عديد توجد مينامار فى و تايالندية ال

. تايالندية ال تتحدث التى
بصفة  عمالئه بزيارة Niran / يستمتع السيد و
لكنه و الطائرة يمكنه استخدام بالطبع و ، منتظمة
، المجاورة الدول جميع إلي السيارة بقيادة يستمتع

 . Niran / السيد أفاده ما هذا

 INFOSAT شركة Niran فان / للسيد طبقا و
حيث  ، تايالند فى السوق من نصيب 35% تمتلك
تايالند  للشركة فى مماثلة أخري  شركة 2 يوجد عدد

.

تظل فسوف مستمرة الكابل خدمة أن طالما و
. تايالند رقم 1 فى  INFOSAT شركة

عمرها يزيد ال  لشركة كبير نجاح يعتبر هذا  و
عن عشر سنوات فقط !

اإلرسال مشاهدي  اقدم من / السيد كان  لقد
 1980 عام فى نيوزيلندا بداية كانت ال و الفضائي
بنك فى الشبكات  قسم فى عملة أنهى لقد  و "
و   2002 عام  فى العمل عن تقاعد و  HSBC

. و يرحل معه هوايته أن يأخذ قرر

الذى  موطنة JSAT.TV فى لقد إنشاء شركة و
عام  فى و  Bangkok فى اإلجازات فيه يقضى
أقمار  استقبال نظام  300 بيع  استطاع  2003
بيع 600  2006 استطاع عام فى و كامل صناعية
بها   JSAT شركة " صناعية أقمار استقبال نظام
باإلضافة الوقت كامل تعمل موظفين ثمانية عدد
بعملية  يقومون  إضافيين موظفين   5 عدد إلي
هم األساسين الشركة  عمالء و ، " التركيب
مشاهدة يريدون الذين تايالند خارج من المواطنين
تليفزيونية ال القنوات األقل على أو وطنهم قنوات
عدد استقبال يمكن و ، اإلنجليزية اللغة ب الناطقة
أهم  من و تايالند فى الصناعية موقع لألقمار 32
AGILA 2 عند  هو القمر شعبية األكثر األقمار
توجد باقة Dream TV و  حيث 146 درجة شرق
به  عند 91 درجة شرق و  MEASAT 1 القمر

. ماليزيا من ASTRO باقة
شرق  درجة  75 عند   ABS القمر يوجد كما
شعبية  قنوات بها التى  Max DTH باقة به و
  Fashion TV و     ،  MTV  ،  VH1 مثل
يوجد اإلنجليزية اللغة ب للمتحدثين بالنسبة و .
با  طل األكثر و   ، إنجلترا  من Granada قناة
باقة  ال قنوات جميع "  ART المستقبلة باقة ال
هذه تشفير توقع من الرغم من مفتوحة زالت ما
إفادة  " هذا ما قريبا  Irdeto التشفير بنظام باقة ال

. Jon / السيد
المؤسف  من  انه   Jon  / السيد وجد  لقد و 
تبث صناعى قمر اختارت األسترالية الشبكة  إن
و تايالند فى  االستقبال ضعيف قمر هو و علية

Jon Clarke  بجانب حائط العرض ،  / السيد
. طبق 11 من مختلفة قناة تظهر شاشة كل

فى JSAT.TV شركة
Bangkok

عصائر صانع كان بكثير ليس زمن من
تحت منتجاته كانت الذى ندا ل نيوزي فى الفواكه
الدعاية حملة من كجزء  " فقط  عصائر " شعار
 Jon  / السيد  اسمه الموهوب الشخص هذا و   ،
فقط "  ستاليت شركة تمسى " قد أسس و Clarke

JSAT  كاختصار .  أو

الصعب  شرق و من PAS 8 عند 166 درجة هو
 ABC قنوات يحمل انه من بالرغم استقباله
جميع  و  BBC World  ،   STC ، األسترالية

. مشفرة غير و مفتوحة القنوات هذه

عند   ASIASAT 3 القمر أيضا يوجد كما
 ،  Bloomberg قنوات شرق و به 105 درجة
قناة  و كونج هونج من  NOW TV ، الجزيرة

 . سنغافورة من األخبارية CNAI
مجال  فى زيادة هناك إن  Jon  / السيد و يرى
أخرى جنسيات من األجانب المواطنين " عمله 

لسهولة أيضا أجانب هو من مع التعامل يفضلون
. " معهم تفاهم ال

العديد أن حيث للعمل سيئ نموذج ليس هذا و
. أيضا قد اكتشف تايالند األجانب من
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هى  و  NanShan منطقة جنوب منتزه فى
و   ShenZhen مقاطعة المناطق  إحدى  من
التكنولوجيا ذات لشركات مخصصة منطقة هى
سكك طريق عن إليها الوصول يتم و المتقدمة
الدراجات طريق لمرور فيها ( بما متنوعة حديدية
الكامات  إلنتاج SMiT شركة مقر تجد أن يمكنك (
و  ، اإلنترنت لشبكات SSMEC مبنى داخل
و   2002 عام   SSMEC مبنى تأسيس  تم  قد
األموال رؤوس من العديد جذب قد التأسيس منذ
  Mayfield  ، GSR شركات فيها بما المستثمرة
جميعها و ،Silverose و ، Walden ، Telos

. SMiT فى شركة اسهم شركات تحمل

من   SMiT شركة منتجات منتج من أول كان  و
فى   ARM على يعتمد إلكترونية شرائح طاقم ى
الملكية بكافة حقوق االحتفاظ مع الكامات تطوير
اإللكترونية الشرائح طاقم تحديث تم و الفكرية
آبى   و قريبا    B اإلصدار إلي A اإلصدار من
شهر  فى تقديمه يتم سوف الذى و  C اإلصدار
الوظائف  من العديد  يدعم  سوف و  2007 مايو

. االحترافية

SMiT شركة
أنحاء العالم لجميع إلنتاج الكامات
فى اإللكترونية الشرائح أطقم صناعة يتم و
  IC الموحدة اإللكترونية الدوائر إلنتاج مصنع
الكامات  تصنع و ،  Shanghai مقاطعة فى
 ShenZhen ، " مقاطعة فى  تباع و تختبر  و
ما  هذا  " أوروبا إلى  يذهب  اإلنتاج من 80%

. الطلبات تلقيهم الخارجية أثناء المبيعات فريق

بتطوير الكامات مشغولون التشغيلية البرامج تطوير عملية القائمين على
االحترافية الكامات  مع : الكوابل  توزيع محطات مع  لالستخدام االحترافية
عام  منتصف و فى وقت واحد فى 4 إلى 6 قنوات من شفرة فك يمكن الحالية
واحد  فى وقت من 8 إلي 10 قنوات شفرة تفك أن الكامات لهذه 2007 يمكن

  SMiTشركة عرض مكان
فى   IBC معرض فى
و   2006 عام امستردام
بها احدث الكامات تعرض

إنتاجها. من

شاشة  على : SMiT لكامة شركة نموذج تطبيقي
مدمج . ريسيفر مع ChangHong عريضة

الكامات. لعمل الوظائف إمكانيات فحص

للشحن. الكامات تجهيز
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مقدمي  هم األساس فى SMiT شركة عمالء إن
األجر المدفوع تليفزيون ال خدمة و الرقمية الخدمة

. كبيرة هذه الكامات بأعداد بطلب تقوم و
شركة SMiT المكونة  كل نشاط هذا ليس لكن  و
فى  يعملون الموظفين  فنصف  موظف  120 من
فى يعمون و التشغيلية البرامج تطوير مجال

. الريسيفر بأجهزة المدمجة الكامات مجال

لجهاز كامل  تشغيلي برنامج طلب يمكن  و
للشركة  و .  SMiT شركة خالل  من ريسيفر
10 موظفين يقومون  عدد به يعمل بكين فى فرع
ألجهزة التشغيلية البرامج تطوير بعمليات
على تحصل الشركات من العديد ، الريسيفر
شركة  منها  SMiT شركة من التشغيلية برامجها
التقني  كامل منتجاتها بالدعم تقدم SOYEA التى
منتجة  شركات هناك و ،  SMiT شركة من فقط
 Coship  ،  Humax ،  Syber  ، مثل أخرى
 Jiuzhou ، ChangHong ،    ، SkyWorth
مع  التعاون ب تعمل الشركات جميع KONKA و و

 .  SMiT شركة

شركة تقوم التوسع  عملية فى للمساعدة  و
من  العديد فى منتجاتها عرض فى  SMiT
   Kai Tang / السيد أفاد كما التجارية المعارض
تكون  أن تريد " :  2007 عام الشركة تخطط إن
  CABSAT ، ANGA ، " فى معارض مشاركة
الهدف  و "  Convergence و ، IBC  ،CCB

 Xueliang / السيد الشركة رئيس قال و
تجهز  نحن " المستقبل فى ثقة بكل  Huang
العالم أنحاء جميع إلي المنتجات من العديد لشحن

." اقتصادي بسعر و

التسويق  قيم من  Kai Tang السيد/ وضحه
. SMiT بشركة

فى لالستخدام صالح التشغيلى البرنامج إن "
 Kai السيد/ هذا ما اتبعه حديث األنظمة " جميع

 Irdeto, Cryptoworks, التشفير أنظمة " Tang
خدمة  مقدم و  Novel-TongFang  و  Conax
 Jetcas  ، مثل محلى تشفير لنوع فضائية
قريبا  و  Streamcard   ، Compunicate

. Viaccess التشفير نظام

أوروبا من فقط ليس العمالء جذب المزيد من هو
شرق جنوب و دول الشرق األوسط أيضا من لكن و
من  العديد التعاون ب  SMiT شركة تقوم و ، أسيا
DigiTurk فى  مثل الفضائية للخدمات المشغلين

هكذا .  و بلجيكا Euro1080  فى و تركيا

CAM Producer SMiT 

SSMEC فى  شركة مبنى : بعيدا الهادي ليس حيث أن المحيط ، المنتزه الصناعي فى النخيل أشجار
SMiT شركة ألسهم الحاملة الشركات من إحدى SSMECشركة  ، بمقاطعة منطقة 

Xueliang Huang / السيد  SMiT شركة رئيس

شركة  التسويق قسم من  Kai Tang / السيد
شركة  لمبنى الرئيسي المدخل فى  SMiT

SSMEC
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Satellite Exhibition 

من 6 – 8  أبوابه أخرى 2007 مرة سات يفتح معرض كاب سوف عشر الثالثة للمرة
لصناعة  حدث المعرض التجاري هذا اصبح لقد و الدولى ، دبى معرض 2007 فى مارس

. األوسط الشرق فى الفضائي االستقبال و صناعة الكابل خدمة

من  العديد  4 إلى   1 من القاعة تحتل و
سات كاب معرض فى العارضة الشركات
 50 من  عارضة شركة  500 بعدد   2007
هناك سبع ذلك إلى و باإلضافة مختلفة دولة
، انيا ، كوريا أسب ، بافاريا أخرى و هى دول
. تركيا و فرنسا ، تايوان ، المتحدة المملكة

كون معرض كاب سات معرض سنوى و
، القرار لصناع  هامة منصة يعتبر  فهو
الصناعة هذه  داخل المشترين و بائعين  ال
عرض فرص و األفكار  تبادل ذلك فى بما 

. االستراتيجيات و األعمال

مجال فى كبيرة شركات أسماء هناك و
 Triax األقمار الصناعية مثل و الكابل خدمة
 ، Technosat، Golden Interstar ،
 Eurostar ، eVision ، Selevision
هذا  اصبح قد و .  Kaon و   ، Gulfsat
مجال فى لهم كبير تقاء ال مكان المعرض
فقط ليس الصناعية األقمار استقبال صناعة
أسيا أيضا لمنطقة بل األوسط الشرق لمنطقة

. وروبا و
فريق  David Lim من / السيد أفاد قد و
حتى و المعرض  مع بناء بدأ سات الذى كاب
بفخر و أضاف  فعلية " " إنها قصة نجاح اآلن
العارضة الشركات عدد يزيد سنة كل " قائال

كاب معرض فريق إن ،" أيضا الزائرين و
و المعرض نواحي جميع مع يتعامل سات
، التسويق من العارضة  الشركات  طلبات
وضع مكان و المبيعات و الرعاية و اإلمداد
جهد بكل يعملون و اإلدارة ، و المعروضات
و إسعاد العارضة الشركات بية متطلبات تل ل

. المعرض إلنجاح الجميع

فى محدد مكان حجز يمكن يزال ال و
دوالر  4500 مقابل سات كاب معرض
أن  يمكن قد مربع 15 متر أمريكي لمساحة
شركتك و خدمات لعرض منتجات لك يكون
موقع يرجى زيارة المعلومات من  للمزيد و
www.cabsat. اإلنترنت على المعرض

.com

لمعرض دبى مكان نموذجي أصبحت لقد
عالمية تعج بمختلف مدينة و هى سات : كاب
يمكنك ، و األرض أنحاء جميع من الجنسيات
نشكر االستخدام و هنا تقريبا أي شئ تجد أن
اإلنجليزية و العربية اللغة لكلى العريض

. بالمدينة و التمتع التجول السهل فمن

تأكيد ال ب هو سات كاب معرض زيارة إن
! المحاولة يستحق أمر

 Amelia ( اليسار إلي اليمين  ) من  ، سات كاب فريق
و   David Lim  ، المهيرى  ، مريم   Hombrebueno

. Nazlyn Pirani

إلي اليمين المعرض اليسار و فندق إلى المعرض صالة ، مشغولة للمعرض : دائما البوابة الرئيسية



طريق  عن بها التعامل يتم و هنا تكون  Jiuzhou شركة منتجات على الطلبات ، العمل أثناء المبيعات فريق
الموظفين. هؤالء

التشغيلية. البرامج تطوير القائمين على عملية على القائمين على نظرة

. هنا التجميع النماذج و يتم اختبار بدون عينات إنتاج ، نجاح يكون هناك أن يمكن ال

. الريسيفر التجميع ألجهزة خط من جزء الصورة : تظهر الفعلي اإلنتاج
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Receiver Manufacturer Jiuzhou 

األقمار استقبال أجهزة إنتاج شركة هناك هل
قطارات نفق لمحطة فوق تجدها يمكن أن الصناعية
مقاطعة  فى  Jiuzhou شركة أنها   : يوجد  نهم  ؟
رقم 1  الخط من تخرج عند ، بالصين  ShenZhen
  Che Gong Miao محطة فى المترو محطة من
و سوف تجد “D” من المخرج  قم ببساطة بالخروج
   Shennan شارع فى اكبر مبنى مكتبي أمام نفسك
هى  و ، ShenZhen مقاطعة Futian فى بمنطقة
هونج من  مباشرة إليها تصل حرة تجارية منطقة 
  Jiuzhou شركة موظفي  إن لألسف و ، كونج
انهم حيث المترو محطة من بالقرب يتمتعوا لن
كما جديد مبنى بعد عدة شهور إلي  ينتقلون سوف
التسويق و  Linda Lee  مديرة وضحت السيدة /
التسويق الذين  مدير إدارة  Erman Tang / السيد
إلي باإلضافة و مستمر ، نمو الشركة فى أن أفادوا
مطور  و 250 مهندس أيضا يوجد اإلداري الطاقم
جميعهم يعملون و ، مبرمجين و لبرامج التشغيلية ل
اإلرسال الرقمى استقبال منتجات تطوير مجال فى
  IP-TV اإلنترنت شبكة عبر تليفزيون ال و الفضائي
خط  إلى باإلضافة فقط )  DSL طريق  ( عن
بها  المدمج  LCD تليفزيونات ال ب الخاص اإلنتاج

. رقمية ريسيفر أجهزة
مقاطعة  فى  Jiuzhou شركة مقر إلي باإلضافة
به  بكين فرع فى الشركة أيضا ShenZhen لدى
الرقمى  اإلرسال مجال  فى  متخصص موظف 50
و أيضا  ،  DVB-C 50 طريق قنوات الكابل عن
بها 100  يوجد التى Miam Yang و مدينة فى
اإلنتاج و مصنع . بالعمل االنشغال دائمين مبرمج
موظفيه  ShenZhen يعمل %80 من مقاطعة فى
األجزاء اإللكترونية  فى 20% البرامج و فى مجال
التصميم  أعمال بجميع Jiuzhou تقوم شركة إن ،
أفاد المدير كما الموصالت شبة فقط بشراء تقوم و

Jiuzhou شركة
نقاط األربعة و

إن شرائح  : الذى وضح  David Liu السيد/ ألفني
HDTV تحصيل  التفاصيل اإلرسال فائق استقبال
لإلرسال  بالنسبة و ATI و  ST عليها من شركة
 NEC من شركة الشرائح على تحصل الرقم العادى

 . متوسطة بأسعار  Conexant و
 Cheertek شركة من شرائح على تحصل و
الخدمة تقديم شركات تقوم  و ، منخفض بسعر
استقبال أجهزة  بشراء األجر المدفوعة الفضائية

 David / السيد إفادة ما  هذا جدا و كبيرة بأعداد
استقبال  تسليم أجهزة على اآلن قادرون نحن " Liu
و   NDS, Irdeto, Viaccess التشفير أنظمة
تسليم  على قادرون قريبا نكون سوف و  Conax

 . Nagravision التشفير نظام استقبال أجهزة
الفضائية الخدمة تقديم شركات أن من رغم و
الشركة من األجهزة من كبيرة أعداد يقومون بشراء
إنتاجها  من  70% بتوجيه تقوم الشركة أن إال
المفتوحة القنوات الستقبال الريسيفر أجهزة لتصنيع
فتحات  مزودة الريسيفر أجهزة %20 من أن بينما
الريسيفر  أجهزة  من  10% و الكامات إلدخال
السيد أفاد قد ، و للتسجيل صلب  قرص بها يوجد
انه  " الخارجية المبيعات مدير  Huang Wei/
لدول أخرى  الخارجية 2005 كانت مبيعاتنا عام فى
عام 2006  فى و اإلنتاج من أجمالي 80% تشكل
أن  عام 2007 نتوقع فى %65 بينما كان اكثر من
معنى  ما لكن و ، المنتجات أجمالي %50 من تكون
قد المنزلية  السينما على الطلب إن ؟ األرقام هذه
من تقلص الرقم على و ! دراماتيكية ازداد بطريقة
Jiuzhou يتوقع  مصنع أن إال المبيعات الخارجية

.2007 عام المبيعات فى زيادة
نحن  " أيضا   Huang Wei  / السيد  أفاد و   
التجارية المعارض من العديد فى للمشاركة نخطط
كولونيا  معرض ANGA فى فيها بما " 2007 عام
فى   NBA معرض و الهند SCat فى معرض و
بعرض  و استنبول CeBIT فى معرض و أمريكا
 Broadcast Asia معرض CCBN و بكين فى
يقام الذى المعرض يوجد سنويا و سنغافورة فى
و  Canton Fair  ( 15-20 أبريل سنة كل مرتين
كونج  معرض هونج بالتوازي ) و 20-15 أكتوبر
 . ( و 17-12 أكتوبر 17-12 إبريل ) لإللكترونيات

 Jiuzhou شركة نمو الشركة قامت للمساعدة فى و
-1 افضل جودة  لها : كشعار نقاط أربعة فى تبنى
و  شريكنا هو العميل  3-  ، السريع  القرار   –  2 ،
شركة  تعد عام 2007  فى و ، العادل السعر – 4
ريسيفر  أجهزة  بإنتاج   2007 عام  فى  Jiuzhou
تقنية ال ب التفاصيل فائق ال تليفزيون ال الستقبال
بداية  فى ذلك و  DVB-S2 HDTV الجديدة الرقمية
 LCD تليفزيون من العام و إنتاج أجهزة ثاني ال الربع
الرقمى اإلرسال الستقبال جهاز ريسيفر بها مدمج
ريسيفر  باإلضافة إلي أجهزة ، DVB-S2 الجديد
قرص مدمج بها اإلرسال الرقمى الجديد  الستقبال

 . 2007 عام نهاية و ذلك فى للتسجيل صلب

! يمكننا االنتظار نحن ال

المبيعات  السيد / Huang Wei مدير بين زمالئها الوسط فى ، Linda Lee / السيدة التسويق مدير مساعدة
منتجات  عرض حائط أمام ( اليسار ) David Liu على / السيد ألفني المدير و ( اليمين على ) الخارجية

  . DIO  تحت اسم  Jiuzhou شركة من تسوق التى و الريسيفر أجهزة من الشركة

شركة  منتجات : %45 من الخارجية المبيعات يوضح جغرافية الخارجية المبيعات Huang Wei مدير / السيد
و %30 إلى  األوسط الشرق دول إلي طريقها تجد و 30% ( فيها روسيا ( بما إلى أوروبا تذهب  Jiuzhou

. الشمالية أمريكا و يا استرال بين تقسم 5% و أسيا شرق جنوب منطقة







20www.TELE-satellite.com   —   TELE-satellite Internationalwww.TELE-satellite.com   —   TELE-satellite International

المتعدد االستقبال
التغذية

البرازيلية الطريقة على
Thomas Zahnd : بقلم

المتعددة للتغذية كحامل يستخدم قضيب
يمكن ال أوروبا فى يستخدم الذى كمثل فقط واحد كابل 
و القطبين بالتغيير بين القطبية موتور : يقوم هنا استخدامه

آخر كابل طريق عن به التحكم يتم

و   C-band إشارات استقبال طريقة هذه
يستخدم  نقطة البؤرة أن حيث  Ku-band

.   Ku-band LNB لل
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Practical tip 

بنفسك التصنيع و التطوير عملية تبدأ سوف ؟ احترافية حلول يوجد ال عندما تفعل أن يمكن ماذا
و الهامة القنوات حيث أن ، أوروبا تعقيدا من اكثر األقمار الصناعية استقبال عملية البرازيل ، ففي
على  يعمل اآلخر C و على يعمل بعضها كما أن الصناعية األقمار من العديد منتشرة بين المفضلة
نوع  تخيل يمكنك بهذا و ، و الخطية الدائرية كافي للقطبية إشارات إشعاع يوجد ال ، و Ku-band

. البرازيل فى االستقبال

عند 290   BRASILSAT 1  القمر و   
األقمار  اكثر من ( غرب درجة 70 ) شرق درجة
و “B1” بالقمر البرازيل فى يسمى و شعبية
شرق  درجة عند 299   AMAZONAS القمر
الحزمتين  كلى يبث الذى ( غرب درجة  61 )
قمري  إلي باإلضافة ، Ku-band و C-band

 ) شرق عند 302 درجة  PanAmSat PAS
القمر  أخرا ليس و أخيرا و ( غرب درجة  58
شرق  عند  5ر304 درجة   INTELSAT 805
   NSS 806 األقمار ) ، اما غرب درجة 5ر55 )
 ( غرب ( 5ر40 درجة شرق 5ر319 درجة عند
 "  BRASILSAT B3  " B3 القمر  و بالطبع

القمر  غرب ) و ( 84 درجة شرق 276 درجة عند
شرق  عند 268 درجة " BRASILSAT 4   " B4
هواة  يستقبلها  أقمار هى و ( غرب درجة   92 )

. البرازيل فى الصناعية األقمار استقبال

و بعضها من جدا قريبة تكون األقمار بعض و 
تفعل ماذا لكن و  الموقع نفس فى استقبالها  يمكن
نفس  من تأتى  Ku-band و C كانت اإلشارات إذا
قطبية مختلفة ؟ هناك ذات القمر و تستخدم إشارات

. ! بنفسك ذلك افعل : فقط واحدة طريقة
التى االستقبال  معدات
فى المؤلف يستخدمها
شرق  Natal بشمال مقاطعة

. البرازيل

ثاني تغذية ببوق موصل معدني قضيب : بسيط حل
مدمج قطبية موتور مع البؤرة إلي

 C-band تغذية بوق 4 قطع عدد هى الحيلة : هذه
ببعضها موصلة

استقبال يمكن أخرى  شوشرة  خفض وحدة بها مثبت ملفوفة ماسورة : فعال  لكن  و بسيط حل
القمر NAHUEL 1A  عند ( 288  و ( شرق عند 276 درجة )  BRASILSAT 3 القمرين

( شرق درجة
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Peter Miller
TELE-satellite

Test Center
Poland

Manufacturer SPAUN Electronic, Byk-Gulden-Str. 22
 D-78224 Singen, Germany

Internet www.spaun.de

E-mail  info@spaun.de

Phone  +49 - 7731-86730

Fax  +49 - 7731-64202

Model SMS 9989 U

Description Extendable Multiswitch

Inputs 8 satellite + 1 terrestrial

Receiver outputs 8

Cascade outputs 8+1

Input frequency 950-2200 MHz (Sat.) and 5-862 MHz (Terr.)

DiSEqC 2.0 (including tone burst)

IF tap gain -3…+1 dB

IF pass-through loss 2...5 dB

Terrestrial tap loss 24 dB

Terrestrial pass-through loss 5 dB

Current drawn from receiver 95 mA + LNB (320 mA max.)

Operating temperature range -20… + 50° C/dry indoor use

Tap gain. Vertical polarization transponders.

Tap gain. Horizontal polarization transponders.

Tap gain vs. receiver output

الصناعية األقمار استقبال نظام إن
يعنى استخدام أطباقمتحركة المتعددة
كنت إذا و  التغذية أطباق متعددة أو

فى اقصر زمن على الحصول تفضل
عن النظر بغض األقمار بين تنقل ال
تختار فسوف األقمار  من عدد اكبر
أخرى ميزة كما توجد ثاني ، ال االختيار
إمكانية هى الثاني النظام فى إضافية
أجهزة من العديد إلى توزيع اإلشارات

كنتتستقبل إذا المنفصلة و الريسيفر
استخدام فان صناعى قمر من اكثر
يمكنك  DiSEqC لن بسيط سويتش

إلي سويتش تحتاج سوف ذلك و من
 SMS السويتش يكون ربما متعدد
؟   SPAUN شركة  من  9989 U
الهام الخاص و الشيء ما هو لكن و
كلمة معنى هو و ما ؟ الموديل بهذا

؟ مع السويتش المتعدد "شطيرة"

متعدد سويتش
 SPAUN SMS

9989 U
شطيرة سويتش متعدد

الخبراء تعليق
+

يعطى  ال SMS 9989 U المتعدد السويتش إن
المزايا جميع من مكتمل لكنه و حديثا خارجيا مظهرا
مواصفات من عنه أعلن ما  االختبارات  فاقت قد و
المتعددة المحوالت هذه ، و االمتداد  وحدات باستثناء
يسمح بما الشطيرة يشبه  بما ببعض  توصيلها يمكن

 . صناعية 2 إلى 4 أقمار من المداخل بجعل

-
يوجد ال

يحصل  منهما كل و بعضهما أعلى  SMS 9989 U 2 سويتش متعدد عدد وضع
إضافة موصل  يمكن و المخارج رباعية شوشرة 2 وحدة خفض عدد من إشارة على
بعدد 4 وحدات  ريسيفر كل  توصيل يمكن لهذا و ريسيفر  لكل  SMS 9210 F

شوشرة خفض

عدد 8  لتشغيل SMS 9989 U واحد من شركة SPAUN كافي متعدد سويتش إن
شوشرة  خفض 2 وحدة عدد من إشارات على الحصول يمكنه منها كل ريسيفر أجهزة

. المخارج رباعية
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Multiswitch 

فعند هام أمر األول االنطباع إن
قادم ال المتعدد السويتش عبوة فتح
نجد  لم ،  SPAUN شركة من لنا
للسويتش العام التصنيع  أن فقط
وجدنا أيضا بل  جدا جيد  المتعدد
و اللغة األلمانية ب تشغيله معد كتيب
سهولة بكل يوضح  الذى  اإلنجليزية 
المتعدد بالسويتش التوصيل طريقة
كما  ،  SMS 9989 U للموديل
توضيح فى المنتجة الشركة اعتنت
الشوشرة خفض وحدة توصيل طريقة
مقدار المتعدد و الرباعية بالسويتش
الريسيفر من المسحوبة الطاقة
للسويتش اإللكترونية الدوائر لتشغيل

. ( الصورة ( انظر

تعليمات كتيب فحص قررنا لقد و
من لتأكد ل األول لسببين  التشغيل
يتم   SMS 9989 U الموديل فى
المستخدم الرئيسي السويتش توصيل
خفض وحدات مع مباشرة ) للتوصيل
) االمتداد وحدات  إن و  ( الشوشرة
السويتش بمخارج توصيلها يتم
نوع نفس تكون من و أن ( الرئيسي
يجب ال لذلك و الرئيسي السويتش
طبيعيا  و ، مختلف موديل  2 شراء
 SMS المتعدد السويتش توصيل يتم
خفض  وحدة  2 بعدد   9989 U
توزع و  المخارج رباعية شوشرة 
ريسيفر  8 أجهزة عدد اإلشارات إلي
إضافية امتداد وحدات توصيل عند و
المخارج عدد زيادة يمكنك للسويتش
بحيث تضمن  و 24 مخرج   16 إلى
 24 عدد حتى المنتجة تشغيل الشركة

. منفصلة بطريقة ريسيفر

الوحدات توصيل تريد  كنت إذا و
كابل عمل إلي تضطر فلن ببعضها
طريق عن  بينهما يوصل محوري 
 SMS موديل   لكن  و   F موصل
بالمحوالت  توصيله يمكن 9989 U
هو هذا و سهلة بطريقة األخرى
كتيب إلي  للرجوع ثاني ال السبب 

. التعليمات

 4 عدد وظائف معرفة أردنا لقد و
السويتش مع مرفقة  صغيرة  وحدات
تم جميعها و الرئيسي المتعدد
 SMR 9210 لموصالت تصميمها
غرض  أن علمنا  لقد  و  F SAT
يشبه ما عمل هو الوحدات هذه
بالسويتش للتوصيل "بالشطيرة"
و بذلك  ،  SMS 9989 U الرئيسي
و أخرى فوق وحدة وضع يمكنك
نقرة صوت حتى سماع قليال اضغط 
لكلى البالستيكي اإلطار تالمس و
تكتمل لم الشطيرة لكن و الجانبين
 SMS 9210 الوحدة اآلن خذ ، بعد
األيسر  األيمن أو بالجانب أرفقها و F
بهذه و الرئيسي  المتعدد  للسويتش 
نفس مخارج تجمع فانك الطريقة
الريسيفر مثال  ) الريسيفر  أجهزة
 ( السويتش أعلى  إلى األسفل  من A

اعتمادا موصالت تركيب يمكنك  و
تريد الذى الريسيفر أجهزة عدد على

. استخدامها

السويتش اسفل تثبيت يمكن و
ذلك  و  SMS 9989 U الرئيسي
فهناك ، الشطيرة عمل توصيالت قبل
  B و A القمر لتشغيل وحدات مازال
 2 لعدد األعلى يوجد موصالت فى و
 .  D و    C إضافي صناعى قمر
 SMS وجود موصالت نشكر هنا و
اآلن  و " الشطيرة " 9210 F SAT
صناعى  2 قمر ليس توصيل نستطيع
بالسويتش صناعية أقمار أربعة بل

. المتعدد

االمتدادات هذه توصيل يمكن بهذا و
 SPAUN من المتعدد السويتش مع
الريسيفر أجهزة لعدد طبقا فقط ليس
خفض عدد وحدات بل أيضا الموصلة
شئ فال الموصلة الرباعية الشوشرة
ببعضه بما هذا كل توصيل يمنع من
بحدة التصميم إن ، الشطيرة يشبه
سويتش   6 عدد يتضمن األقصى
ثالثة  ) SMS 9989 U 6 متعدد
4 وحدات  توصيلهما بعدد شطائر تم
 24 عدد لتشغيل شوشرة خفض

. ( ريسيفر

وحدة ) بين اإلشارة فقدان إن
( الريسيفر جهاز  الشوشرة و خفض
فى أثناء  و  dB +1...3 تحديده تم
اكثر نتائج على حصلنا االختبار
مقدار فان الرسم فى ترى كما إيجابية
فى الحاالت معظم فى كان الفقدان

كانت سواء يهم  ال و الكسب درجة 
حزمة مرتفعة أفقية  اإلشارة رأسية أو
فقط مقياس واحد فان منخفضة فقط أو
(dB -1.2) ز هو الفقدان يمثل درجة
 SMS الموصل  أن ربما لكن و  ،
اإلشارة  فى وهن يحدث قد 9210 F
أن ليس ذلك صحيحا فقط وجدنا ؟ ال
اإلشارة  لفقدان و . dB 3 هو المقدار
مخارج و الشوشرة خفض وحدة بين )
معرفته استطعنا قد ( التوصيالت
تم  ما عكس على  dB بمقدار2.5 

. dB 5...2 هو و اإلعالن عنه 

مقدار أن  ثالث ال الرسم يظهر  و
. الحاالت متساوي فى جميع الخسارة
الضعف درجة مقدار معرفة أردنا و
بضبط سمح لك اإلشارة فقد مخارج فى
  dB, -8 dB -4 ,0 األضعاف درجة
الدقة  ا فحصن لقد و ،  dB 12– أو
تعتبر  التى و  dB  1 ± خالل  من
المستخدم للمضعف كافية من اكثر
طول على اعتمادا اإلشارة لمستوى

. المستخدم الكابل

السويتش أن قبل من نذكر لم و
يتم  ال SMS 9989 U المتعدد
كهربي مصدر  من بالطاقة  تزويده 
الريسيفر أجهزة طريق عن بل مستقل
بعدم شعرنا األول فى به و الموصلة
هذا قياس بعد لكن  و لذلك  االرتياح
 mA 276 يستهلك اتضح انه النظام
خفض الشوشرة الرباعية و من وحدة
عمليا انه حيث باالرتياح شعرنا قد
على قادر ريسيفر جهاز كل فان

. الالزمة الطاقة بهذه اإلمداد

خالل من اإلشارة مستوى لضبط
خفض وحدة مدخل فى وضعه يمكن المضعف
لكل مخرج اإلشارة مدمج مضعف و ( أعلى الصورة ) الشوشرة
خارجي  طاقة ال توجد حاجة لمصدر و مخرج ريسيفر
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Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Distributor DVB-Shop, Germany

Tel +49-34954-31960

Fax +49-34954-49233

Internet www.dvbshop.net

Model TT-Connect S2-3600

Function USB box for reception of DVB 
 and DVB-S2 in SDTV/HDTV

Channel memory Unlimited

Satellites 141

Symbol rates 4-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes (up 1.6 Ms/s in our test)

USALS no

DiSEqC 1.0

EPG yes

C/Ku band compatible yes

الكمبيوتر جهاز داخل يستخدم الذى الداخلي الستاليت كارت تقديم بعد
قدمت ستاليت تيلى  مجلة من  السابق  العدد فى  تقديمه  تم الذى  الشخصي
ستاليت  كارت عن عبارة هو و الجديد الريسيفر TechnoTrend شركة
موديل هو و مصغر بحجم التفاصيل فائق ال تليفزيون ال يستقبل الذى خارجي
فتحة  من خالل الطاقة على الريسيفر و يحصل هذا ، Connect S2-3600
،USB منفذ IF و اإلشارات مدخل بجانب موجود هو و خارجي طاقة مصدر
اسطوانة يوجد كما ، بعد عن التحكم وحدة  إلشارات ملتقط يوجد األمام فى
التشغيلى  و يعتبر الكتيب جدا مهم هو و  PDF نوع ملف من بها التشغيل و
و الالزمة للتشغيل التطبيقات جميع االسطوانة بداخل يوجد كما للريسيفر ،

. السريعة التركيب عملية لتوضيح نشرة يوجد

التليفزيون الستقبال
التفاصيل الفائق

HDTV بحجم علبة 
السجائر

اليومي االستخدام
الستاليت كارت  تركيب عملية  إن
   Connect S2-3600 الخارجي
 Plug & يعتبر التشغيلى البرنامج مع
النوافذ تشغيل نظام أن بمعنى ،Play
توصيله بمجرد الكارت على يتعرف
جميع بتثبيت يقوم و الكمبيوتر بجهاز
االسطوانة  من  الضرورية  drivers
حاجة توجد ال  انه  كما   ، أتوماتيكيا
االنتهاء فعند الكمبيوتر جهاز إلعادة
الكارت يكون تثبيت ال ية عمل من
و ، فورا للتشغيل مستعد الخارجي
فيجب التشغيل  متطلبات  بخصوص 
على يعمل الكمبيوتر جهاز يكون أن
   Intel Pentium 3 بمعالج األقل
اإلرسال  الستقبال جيجاهيرتز 1 بقدرة
أردت  إذا و ، DVB-S العادى الرقمى
فائق ال تليفزيون  ال قنوات استقبال 
اإلرسال  بنظام  HDTV التفاصيل
الجديد   أو   DVB-S العادى الرقمى
يكون جهاز  أن ، يجب  DVB-S2
بمعالج يعمل المستخدم الكمبيوتر
بقدرة 3.4 جيجاهيرتز   Pentium 4
AMD 3500/ نوع من معالج  أو
رسومات  كارت ) مع  Dual Core
AGP أو PCI Express مزودة  بشق

الخبراء تعليق
+

ألجهزة حقيقي بديل هو الخارجي الستاليت كارت
التفاصيل الفائقة القنوات إرسال تستقبل التى الريسيفر
يعمل ، و بهذه الميزة االستمتاع يمكنك المال من بقليل و
إرسال القنوات يستقبل و مشاكل أية بدون البرنامج التشغيلى
المعالج يكون لكن يجب أن التفاصيل بكل سهولة و الفائقة

. الكفاية بما فيه قوى بجهاز الكمبيوتر المستخدم
-

يوجد ال

اإللكتروني البرامج دليل

"Media Center" المقدم من التشغيلى البرنامج
ألغراض متعددة استخدامه يمكن المنتجة الشركة

الستاليت  لكارت يمكن ProgDVB برنامج  مع المناسب  codec وجود مع
قنوات  مثل   MPEG 4:2:2 قنوات  عرض  Connect S2-3600 الخارجي

نايلسات القمر على الجزيرة

الرقمى البحث

البرامج مجلة
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USB Box 

TechnoTrend Connect S2-3600
دليل بيانات جميع بتخزين الخارجي
القنوات بقية ل اإللكترونية البرامج 

. يمكن استعراضها بسهولة بحيث

حساس المستخدم التيونر  أن كما
إشارات مع التعامل يمكنه و جدا
التى تعمل   SCPC المفردة القنوات
أثناء فى و منخفض  ترميز  بمعدل
تعمل قنوات استقبال  تم  االختبار
بكل  ثانية / 6ر1 ميجاسيمبول على

. سهولة

األساسية الوظائف فى النظر بعد و
القنوات استقبال باختبار قمنا بالطبع
وجدنا  و ، HDTV التفاصيل فائقة ال
على المفتوحة القنوات بعض بسرعة
درجة  2ر19  عند   ASTRA القمر
قادرين أصبحنا ثانيتين بعد و شرق
صورة بجودة قناة  أول استقبال  على
القنوات إرسال  استقبال إن  ، عالية
على عبئ يكون ال العادية  الرقمية 
و  جيجاهيرتز 7ر3  بقدرة المعالج
استقبال عند يتغير الموقف لكن

األمر يكون التفاصيل فائقة القنوات
بكامل المعالج يعمل  حيث مختلف
برامج أي تشغيل  يجب فال  طاقته 
فائقة ال القنوات استقبال أثناء أخرى

. التفاصيل
فيه بما محظوظا كنت إذا و

أو   AC تمتلك سماعات و الكفاية 
الكمبيوتر  بجهاز  Dolby Digital
المحيط بالصوت االستمتاع يمكنك
على و ، رائعة و جميلة صورة مع
التى الريسيفر أجهزة  بقية عكس
الجديد الرقمى النظام على تعمل
التشغيلى   البرنامج DVB-S2  فان
 TechnoTrend Media
استقبال  على قادر  Center
  BBC لل   Sky Digital باقات
عند 2ر28   ASTRA القمر على
، مشكالت أية  بدون شرق  درجة
القمر قادرا على استقبال كنت فإذا
مشاهدة  فيمكنك  ASTRA 2D
فائقة بصورة الوثائقية القنوات هذه

. التفاصيل

 Media' التشغيلى البرنامج إن
إمكانية إلى باإلضافة 'Center
الفضائية تليفزيونية ال القنوات عرض
و صورة داخل صورة عرض يمكنه
اإلعالنات فترة أثناء ذلك يتم أن يمكن
وظائف وحدة تحديد يمكن و كمثال ،
قائمة خالل  من بعد  عن التحكم
وظائف ضبط و التشغيلى بالبرنامج
ة تناسبك التى بالطريقة األزرار
بعد عن التحكم وحدة تصبح بعدها

. سهولة بكل للعمل جاهزة

التشغيلى  البرنامج إلي باإلضافة و
 ، TechnoTrend شركة من المقدم
الخارجي تشغيل الكرات أيضا يمكن
  ProgDVB مثل برنامج على
كما ، فيها  الخوض نريد ال ألسباب
التفاصيل فائقة يمكنعرضالقنواتال
  DVB-S2 و النظام الرقمى الجديد 
على   ProgDVB برنامج باستخدام
يدعم ال  البرنامج هذا أن من الرغم

. الجديد الرقم اإلرسال

الفضائية القنوات استقبال هواة إن
الستاليت إن كارت يعلموا : أن يجب
echnoTrend S2- الخارجي
نظام  القنوات عرض يمكنه  3600
استخدام  حالة فى  MPEG 4.2.2

 . المناسب  codec

مع بالطبع ) و على األقل بذاكرة
لألسف ال  و ، Windows XP نوافذ
الكارت هذا مع كامات استخدام يمكن
Connect S2- موديل الخارجي
مشاهدة  ال يمكن انه بمعنى 3600

. األجر المدفوعة القنوات

المرفق التشغيلى البرنامج إن
إلي مقسم االسطوانة بداخل
التشغيلى البرنامج األول : جزأين
  TechnoTrend Media Center
استقبال أدوات و االستقبال  لعملية
عبر اإلنترنت خدمة مثل الخدمة
البرنامج أتى الصناعية ، و قد األقمار
 TechnoTrend Media التشغيلى
من  قنوات بقائمة مبرمج  Center
مشاهدة األكثر األوروبي القمر 
و  شرق عند 2ر19 درجة  ASTRA
مريحة بطريقة القنوات هذه ترتيب تم
الفضائية الخدمة  مقدم السم  طبقا
القنوات على  الحصول يسهل  مما

. بسهوله المرغوبة

أخرى أقمار استقبال تريد كنت إذا
يمكنك   ASTRA القمر بجانب
خالل من األقمار هذه بسهولة إضافة
يوجد حيث القنوات عن البحث قائمة
صناعى  قمر  141 األقمار جميع )
) ببيانات أمريكي و و أسيوي أوروبي
كما ، مسبقا مبرمجة حديثة نواقل
بيانات تعديل ضبط و بسهولة يمكن
تردد أي اختيار يمكن و النواقل هذه

. تخيله يمكن المحلى للمذبذب

عن اليدوي البحث إمكانية بجانب و
التشغيلى البرنامج لك يسمح القنوات

 80 عدد قيام بالبحث فى ال ب
فى القنوات و باقات ل ل ناقل
 ، بقليل دقائق  9 اكثر مدة
التشغيلى البرنامج أن كما
  DiSEqC 1.0 مجهز
يسمح لك بالتحكم فى عدد
شوشرة  خفض  وحدات   4
يدعم  فال  لآلسف لكن و
لألطباق  1.1 اإلصدار
الذى التغذية المتعددة
 16 فى بالتحكم لك يسمح

. شوشرة خفض وحدة

وجود قائمة نشكر هنا و
لبدأ مسبقا  مبرمجة قنوات 
عملية بعد فورا المشاهدة
لك تظهر حيث تثبيت ال
فقط انيتين ث بعد  قناة أول
بين تنقل  ال زمن إن  ،
فإذا و جيد  زمن  القنوات 
نفس من  قناتين ال كانت 
يكون تنقل ال فزمن باقة ال
إذا كانت ثانية واحدة فقط و

يكون مختلفتين باقتين ضمن القنوات
إذا كان مقدم و ، انيتين ث الزمن اقل من
بدليل قناة  ال يمد الفضائية الخدمة 
EPG فسوف تظهر  إلكتروني برامج
شريط على تالية و ال الحالية األحداث
حجم اختيار  يمكن  و الشاشة  اسفل 

. الرغبة حسب الشاشة
ما دائما  اإللكتروني دليل كان إذا
و تقليدية ال الريسيفر أجهزة يزعج
الستاليت إن كارت بالمقارنة تجد لكن
استقبال  يمكنه  S2-3600 الخارجي
االنتقال بعد ثواني فى بيانات ال جميع
هذه عرض يمكنه و قناة كل إلى
الشاشة اسفل بسيطة بنقرة بيانات ال
) مفصلة بطريقة بيانات ال لعرض
الفضائية بتزويد الخدمة قام مقدم إذا
الكارت يقوم و ( بيانات ال بهذه قناة ال

الستاليت كارت : سجائر علبة بمقدار الحجم
TechnoTrend Connect S2- الخارجي

التفاصيل  الفائقة القنوات الستقبال 3600

  ASTRA القمر على التفاصيل الفائقة القناة على : جميل بشكل الحيوانات تظهر
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Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Channel search 

Testing HDTV of Canal+ via 
ATLANTIC BIRD 3.5° West 

Channel search 

Manufacturer Topfield, Seongnam/Korea

Fax +82-31-778 0801  

E-Mail inquiry@topfield.co.kr

Model TF7700HSCI

Function Digital satellite receiver for
 SDTV/HDTV in DVBS and DVBS2 
 (QPSK/8PSK) in MPEG2 and
  MPEG4

Channel memory 5000

Symbol rates 2-45 Ms/sec.

SCPC compatible yes    

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS yes

HDMI  yes

Scart euroconnectors 2    

Audio/Video outputs 3 x RCA

Component output 3x RCA

S-Video output no

UHF Modulator no

0/12 Volt socket no

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 90-250 VAC, 50/60 Hz

Main menu 

HD1 via ASTRA 3A 23.5° East SMD HD via ASTRA 19.2° East 

Topfield
TF7700HSCI

األمامية اللوحة منتصف فى و
سهلة عرض شاشة يوجد للريسيفر
الوقت أو المختارة قناة ال تظهر القراءة
يوجد و االنتظار ) وضع فى حالة )
العرض شاشة تحت أزرار خمس عدد
استخدام بدون الريسيفر لتشغيل
غطاء يوجد ، و عن بعد تحكم وحدة
الكامات  إلدخال فتحة 2 عدد بداخلة
 Irdeto,) التشفير أنواع بمختلف
 Seca, Conax, Viaccess,

 .( Cryptoworks الخ

للريسيفر فية الخل اللوحة فى و
نوع الختيار  صغير سويتش يوجد
أو   HDMI/YUV الصورة إشارات

سكارت . عن طريق

بعد  عن التحكم وحدة  تتناسب  و
يديك راحة مع الريسيفر مع تأتى التى
مع يتشابه التحكم كود فان لألسف و
ريسيفر ألجهزة أخرى تحكم وحدات
و   TF3000CIPro موديل مثل
تحريك فى نستخدمه الذى النوع هو
 36 على يعمل الذى الطبق موتور

. فولت

شامل تشغيلي كتيب يوجد كما
و الريسيفر مع اإلنجليزية اللغة ب

معد الريسيفر يكون عندما لكن
زيادة يتم سوف التجاري لالستخدام
الكتيب فى الموجودة  اللغات  عدد
سوف التى للسوق طبقا التشغيلى

. بها تباع

اليومي االستخدام
تظهر مرة ألول الريسيفر فتح عند
على تظل و الرئيسية  قائمة  ال لك
وحدات جميع  ضبط  لحين  الشاشة 
إجراء  و  LNB الشوشرة خفض
توجد ال  و ، القنوات عن البحث
عملية لتسريع مسبقا مخزنة قنوات
لكن و األولية لعمل الريسيفر التهيئة
القنوات عدد قائمة تضم ذلك بدال من
أسيوي  و أوروبي صناعى قمر  81
النواقل بيانات  بعض و أمريكي  و
البحث أثناء ولكن حديثة غير
على التعرف الريسيفر يستطيع
اإلرسال بنظام  تعمل التى القنوات 
ذلك  و  DVB-S2 الجديد الرقمى
من و األتوماتيكي البحث عن طريق
أقمار يمكن إضافة أنة  الحظ حسن
بسهولة يمكن و  جديدة  صناعية

. بيانات النواقل ضبط

أجهز بقية مثل  مثله و

التليفزيون الستقبال
التفاصيل الفائق

HDTV بتصميم 
األنظار يلفت

الوضوح العالية للصورة  رمز  هو التفاصيل الفائق التليفزيون إن
 H264 نظام على االتفاق لقد تم ، و المعة وواضحة بألوان و كالكريستال
الصانعة الشركات بين و الفضائية الخدمة مقدمي بين قياسي كنظام لإلرسال
الريسيفر ألجهزة المنتجة الشركات  قامت فقط لذلك  و التكنولوجيا لهذه
الرقمى اإلرسال من النوع هذا استقبال على قادرة ريسيفر أجهزة بتقديم 
يعملون اآلن المنتجة الشركات ، و معظم للمشاهدين الجودة الجديد العالي
 HDTV DVB-S2 بنظام تعمل التى  لهم األولى  الريسيفر أجهزة تطوير 
شركة مثل بالفعل جديدة أجهزة تقديم  استطاعت  الشركات بعض و الجديد
اسم  يحمل تطويره تم قد  ريسيفر آخر و  . الجنوبية الكورية  Topfield
 DVB-S2 بنظام  الموجات استقبال  على  قادر هو و  TF7700HSCI
الكامل بهذا  االنتفاع يتم لكى و ، معا DVB-S2 8PSK نظام QPSK و
و  ،  LCD أو بالزما شاشات مع يستخدم يجب أن الريسيفر أجهزة من النوع
إن  فتجد جذابا خارجيا منظرا للريسيفر تعطى أن  Topfield شركة قررت قد
 TF5000PVR الموديل تصميم TF7700HSCI بنفس الموديل تصميم
بعرض  و مع ال اسود مما يعنى سطح TF6000PVR و  Masterpiece

. غرفة المعيشة جمال يزيد من و 43سم

الخبراء تعليق
+

جيدا  يعمل   TF7700HSCI موديل   الريسيفر إن   
و التفاصيل الفائقة و العادية الرقمية القنوات الستقبال
طريقة ذلك إلي أضف و  ، المزايا من  بالعديد جيدا مزود
هو كما  االستخدام السهلة الشاشة على القوائم عرض
الريسيفر  هذا يعتبر بحيث  Topfield شركة من  متوقع 
استقبال فى الريسيفر . و يعمل العائلي لالستخدام جديا
طريقة  على  DVB-S2 بنظام التفاصيل الفائقة  القنوات
هنا  نشكر و  مشكالت أية بدون H264 القياس اإلرسال 
HDMI للعرض على شاشات  من نوع صورة وجود مخرج

 . من الصورة الصافية كالكريستال شئ افضل يوجد LCD فال أو البالزما

-
قوائم  ، كافي غير هذا و فقط 5000 قناة بعدد للقنوات التخزينية الذاكرة
بعد عن وحدة التحكم تقوم كما ، جزئيا حديثة غير ترددات األقمار الصناعية

األخرى .  Topfield الريسيفر أجهزة على بالتأثير

عادية ال ة الرقمي نوات ق ال ال ب ق الست رقمى ريسيفر
بنظامي   SDTV/HDTVتفاصيل ال ة ق ائ ف ال و
الحديث  و  DVBS قديم ال الرقمى  اإلرسال 
الصورة  ضغط (QPSK/8PSK)  DVBS2 بنظام

MPEG4 و MPEG2
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Satellite Receiver 

موديل   فان   Topfield الريسيفر
نظام  على يعمل  TF7700HSCI
 DiSEqC األطباق فى التحكم
و  ، 2ر1  ، و 1ر1  0ر1  اإلصدار
لهذا  و ( USALS المسمى 3ر1 (
عمليات جميع أجراء يمكن فانه
من ابتداء األطباق فى  التحكم
تحريك إلى المتعدد التغذية نظام
مواتير بنظام تعمل  التى  المواتير
نوع  من الطبق أو ،  USALS
حمل  يمكنه الذى  Wavefrontier
  LNB شوشرة خفض 16 وحدة عدد
ببيانات مجهز الريسيفر أتى لقد و .

المحلى المذبذب ترددات لقيم مخزنة
إذا و  الشوشرة خفض  وحدات لعمل 
الشاذة مثل قيم ال بعض أردت إدخال
 . يدويا إدخالها فيمكن  S-band

موديل الريسيفر إن
من  اقل يستغرق   TF7700HSCI
إشارات فى للبحث دقائق ثمانية
و  القنوات و باقات ل ل ناقل  80 عدد
قوائم ضب عند و   ، جيد معدل هو
يمكن الريسيفر وجدنا التشغيل
: هى و عديدة  بلغات معه التعامل 
الفرنسية  ، اإلنجليزية  ، األلمانية
، العربية ، األسبانية ، اإليطالية  ،
، الدانمركية ، السويدية ، التركية
، البولندية ، الروسية ، الهولندية

. السلوفاكية و فنلندية ال
سويتش  يوجد ذكرنا  كما و 
 HDMI الصورة إشارات فى للتحكم
يعمل  سكارت موصل و  YUV أو
  S-Video ن من نوع بإخراج صورة
مع  نوع  بينما فقط   CVBS و 

. فقط سكارت بوصلة التشغيل

عن الصورة نسق  ضبط  يمكن و
يستطيع حيث الفرعية القوائم طريق
 TF7700HSCI موديل الريسيفر
  HDMI الصورة إشارات إرسال
   720p, 576i التفاصيل ية العال
من خالل  أيضا و يمكن 576p أو 
الضبط عملية اختيرا الريسيفر جهاز
اإلرسال لنوع طبقا  األتوماتيكية 
العادى اإلرسال نظام  فى أن  حيث

  1080iعند الريسيفر  ضبط عند 
عند لكن و جيدة الصورة تبدوا فال
الصورة  فان  576i عند ضبطها

. جيدة تبدو

نوع عن األتوماتيكية  الكشف و
بطريقة يتم  بينها تنقل ال و اإلرسال 
اإلرسال إشارات اكتشاف عند و جيدة
 HD1 قناة مثل التفاصيل فائقة ال
إلي ا أتوماتيكي تتحول الصورة فان
الصورة  نظام  يبقى  بينما   1080i
الرقمى  اإلرسال حالة فى 576i عند

. العادى

موديل الريسيفر إن
جهاز  أول هو  TF7700HSCI
يمكن  ال opfield ريسيفر من شركة
 PAL الملون اإلرسال نظام اختيار 
عيبا  ليس هذا لكن و  NTSC و
باختيار يقوم الريسيفر أن حيث

. اإلرسال الملون أتوماتيكيا نظام
أجهز بقية مثل  مثله و
موديل   فان   Topfield الريسيفر
بذاكرة  مزود  TF7700HSCI
تليفزيونية  قناة  5000 لعدد كافية 
فى غير كافي الرقم هذا إذاعية و و
توجيه نظام يستخدم لمن األيام هذه
 DiSEqC األتوماتيكي األطباق
أعداد  ما نوعا يحدد هذا و ،  1.3
. عليه تخزينها يمكن التى القنوات
مثل القنوات ضبط بالطبع يمكن و
التسمية إعادة ، التحريك ، اإللغاء
لمنع كود بواسطة إدخال الحجب أو
الغير القنوات مشاهدة من األطفال
منفصلة يمكن عمل قوائم و مناسبة

. عدد تريد بأي

فائقة ال القنوات بين تنقل ال إن
انيتين ث حوالى  يستغرق التفاصيل 
بين االنتقال زمن يتطلب بينما
واحدة ثانية العادية الرقمية القنوات
نسق فى لتغير  ل نتيجة و  ، فقط
فائقة قناة  بيم تنقل ال فان الشاشة 
قد عادية أخرى قناة و التفاصيل
ثواني أربع إلي 3ال3ة من يستغرق
هذا كان إذا و  ، بالعكس  العكس و
نظام إلغاء فيمكنك صبرك يذهب

و األتوماتيكي الشاشة نسق ضبط
وحدة طريق عن الشاشة فى التحكم

. التحكم عن بعد
الريسيفر فى المستخدم التيونر إن
يعطى   TF7700HSCI موديل
هو الوحيد العيب و جيدا انطباعا
الموجة لتحديد الوقت بعض يأخذ انه
طريقة  و  QPSK و   8PSK بين

. العرض

تحدث ال الضعيفة اإلشارات إن
قمنا باختبار فى الريسيفر فقد مشكلة
فى الضيفة األقمار إشارات استقبال

 EUROBIRD القمر مثل منطقتنا
القمر  و شرق درجة  26 عند   2
القمر  و غرب 7 درجة عند نايلسات
درجة  2ر28  عند   ASTRA 2D
قياسات على  حصلنا قد و  ، شرق
مع  إشارة %14 قوة بين تجمع غريبة
على  تحول الذى و إشارة %78 جودة
 C/N قيم قراءة dBuV 71 و قياس
أجهزة  من خالل ذلك و 3ر7 بقيمة

. اإلشارات قياس

المرفق التشغيل  كتيب  إن
مواصفات أي يحدد لم بالريسيفر
ا قمن لذلك و التيونر ب خاصة فنية
لتحديد بأنفسنا االختبار  بإجراء 
استقبال فى الريسيفر إمكانية
الحصول بدون  المفردة القنوات 
المنتجة الشركة من تفاصيل على
على  رأسي  12633 التردد عند  و ،
 EUTELSAT SESAT القمر
ترميز  بمعدل شرق درجة  36 عند
يستطيع  لم و ميجاسيمبول/ثانية  1
قمنا و قناة ال استقبال الريسيفر
الوصول إلي االختبار باستمرار
يمكنه الريسيفر أن نتيجة إلي
 2 ترميز بترددات اإلشارات استقبال

. فاكثر /ثانية ميجاسيمبول

القنوات استقبال  بالطبع وضعنا و
اختبار تحت  التفاصيل فائقة  ال
م ل انه نقرر أن يسعدنا و مطول
أو الصورة فى توقف أي يحدث
نا ال استقب لقد و ، التشغيلى البرنامج

المجانية التفاصيل فائقة ال القنوات
ASTRA عند  القمر على الموجودة
 TURKSAT ،شرق درجة 2ر19 
شرق،  درجة  42 عند   2A
عند 7 درجة   EUTELSAT W3A
عند   ATLANTIC BIRD ، شرق
القمر  و بالطبع على غرب 5 درجة
شرق  عند 13 درجة  HOTBIRD
استقبال باختبار  أيضا قمنا  و ،
المشفرة التفاصيل فائقة ال القنوات
القمر   Euro1080  على باقة مثل
درجة  5ر23  عند   ASTRA 3A
أن  ، مشاكل  أية تحدث لم و  شرق 

قبل الكارت  Topfield قد الريسيفر
تم  و  Euro1080 باقة ل الذكى
HD1 و HD2 بطريقة  قناة استقبال

. سريعة

من المستخدمين من كنت إذا و
به يوجد  الريسيفر فان الخبرة ذوى 
 Windows النوافذ بنظام يشبه ما
و  النظام حفظ إمكانية هو و  XP
فى النظام حفظ  نقطة إلي  العودة
إحدى القوائم فقدت فإذا الحق ، وقت
إلى العودة يمكنك الضبط طرق أو
أن كما ، قبل من  علية كنت ما
ال المصنع حالة إلى العودة عملية
المحفوظة بيانات ال تلك بتغيير تقوم
توفير عملية على يساعد هذا و

. النظام الستعادة الوقت

Topfield تقوم  حيث أن شركة و
الريسيفر فان التطوير بعملية دائما
البرنامج تحديث عملية على قادر
من أو الصناعي القمر من التشغيلى
منفذ يوجد كما ، التوالى منفذ خالل
تحديث  يستخدم أيضا فى USB-A و
الذى و للريسيفر التشغيلى البرنامج
الشركة موقع من تحميلة يمكن
يمكنك  و  www.topfield.co.kr
برنامج طريق عن القنوات ضبط

لذلك . Vega المخصص

اعتنت  قد  Topfield شركة إن
معد الريسيفر هذا إن ، شئ بكل

! للمستقبل
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Scaler 

Motion compensation

Field 1 Field 2

Field 1 superimposed
over Field 2

How the bird might appear due 
to different placement in odd 
and even fields (exaggerated
effect)

خطوط ظلت تليفزيون  ال أجهزة عالم  فى و
إشارات سميت و  حقب لعدة ثابتة  الشاشة
اثنين من تتكون ) المتشابكة العادية تليفزيون ال
شاشات تعمل  بينما  ( للصورة إطار  نصف  من
نظام  على البالزما أو LCD شاشات الكمبيوتر و
لتحسين و ، ( للصورة كامل إطار ) متشابك غير
ازدواج تقنية استخدام تم  الصورة إشارات جودة
ما مبدئيا كل و بداية ، ال تربيعها فى الخطوط أو
تعرض لكى المتشابكة اإلشارات تعديل هو فعله تم
هذا لتحسين و المتشابكة غير اإلشارات بما يشبه
نمط اصبح و اتحاده تم الصورة إطار نصف فان
من يتكون للصورة إطار كل بمعنى متجدد العرض
األيسر إلى الجانب السفلي األيمن العلوي الجانب

. للشاشة

القدرات فى حدود له األول التعديل كانت و
و الصورة فى تشوه تحدث الترددات كانت و أيضا
صورة إعطاء قادرة على األحوال كانت معظم فى
نافعة  غير تقنية تكون ال هذه و عادية4:3  عرض
العريض النوع جهاز تليفزيون من استخدمت إذا

. 16:3

هذه  حل هى الحالية  و  الية  ت ال المرحلة  و  
scaling للصورة  يسمى ما طريق عن المشكلة
للصورة طبقا اإلشارة تعديل يتم ال بداية ال ففي ،
كانت إذا حالة فى ) المستخدم الصارم لنظام ل
إعادة يتم  لكن و  ( رباعية أو  مزدوجة الخطوط 

لغاية ل معقدة لوغريتمات باستخدام لإلشارة خلق
معالجات عن عبارة إلكترونية شرائح طريق عن
يمكن إشارات بخلق يسمح هذا و لإلشارات قوية 
أو دقة الشاشة المطلوبة لعدد الخطوط و إخراجها
من و الشاشة على الصورة عرض التجديد معدل

: scaler تسمى التى اإللكترونية ا الدائرة مزاي

يمكنها  اإللكترونية scaler دائرة إن -
أي معدل و مطلوبة دقة درجة بأي اإلشارات إخراج
يحل مما الشاشة على الصورة عرض تجديد
من أن الكثير تشوه الصورة بفاعلية حيث مشكلة
  Hz 60 على تعمل التى الكبيرة العرض شاشات

إشارات   على Hz 50  فى NTSC و إشارات فى
 .  PAL

يمكنها  اإللكترونية scaler دائرة إن -
بطريقة الصورة  عرض إشارات مع التعامل 
الصورة  تحويل يمكنه كما  16:9 عريضة
أجهزة  على للعمل  4:3 العادى العرض ذات

. 16:9 العريضة تليفزيون  ال
خلق على قادر انه الكبيرة الميزة و -
الستخدام تليفزيون المستخدم لنوع ال مناسبة إشارة

. تليفزيون ل ل قدرة أقصى

 LCD نوع من المسطحة  شاشة  أن العلم  مع
خطوط دقة من النوع لهذا مصممه البالزما أو
تتناسب ال المدخلة اإلشارات كانت  فإذا الصورة
تعويض على قادرة  الشاشات فان الشاشات  مع
هذا لكن و ، الضوئية نقاط ال فقدان فى الفارق
أن شرائح حيث متغيرة نتائج عنه التعويض ينتج
على تعمل الشاشات  بهذه الموجودة المعالجات 
أو المزدوجة الخطوط ذات الصورة إشارات
دائرة استخدم إذا و من قبل ، ذكرنا كما الرباعية
خالل  من الداخلية الصورة تحسين يمكن scaler
بما الصورة  تجديد سرعة  و  الصورة دقة درجة 
إلي الصورة يحول العرض مما شاشة مع يتوافق

. ممكن قدر احسن

يبدوا الموضوع لهذا العام المفهوم أن نجد بينما
ا التكنولوجي فان الكفاية فيه بما منطقيا و بسيطا
هى  الجودة العالية  scaler دائرة هذا  وراء
يتخيله مما اكثر و معقدة من اكثر تكنولوجية
دقة زيادة أن هو  التعقيد هذا سبب  و ، العقل
، الصورة تحسين إلي يؤدى  ال الشاشة خطوط
فى  الرئيسية المشكلة يوضح  1 رقم الشكل ففي
خطوط  إضافة يتم حيث للصورة  scaling عملية
فتجد بنصف إطار المتداخلة إلي الصورة ببساطة
حيث مهزوز أو واضح غير يبدوا الطائر جناح أن
تعمل   NTSC و PAL الملون نظام اإلرسال أن
هذان و إطار للصورة نصف اثنان من نظام على
إطار نصف و ، متطابقين يكونوا ال النصفان
و دائرة اإلنسان لعين متحركة صورة يسبب للصورة
الصورة  إطار نصفى بين يجمع الذى  scaler
طبيعية تبدوا غير صورة ينتج قد نفس الوقت فى
خاص وجود سوفت وير من بد ال لهذا و مهزوزة
صورة إشارات  ينتج  و الصورة  تحركات  يكتشف 

. طبيعية صورة تعطى متشابكة غير
 video أجهزة  كانت بعيد  غير  وقت من و 
بعيدة  كانت السبب لهذا و الثمن مرتفعة  scalers
الشرائح إنتاج مع لكن و العاديين المستخدمين عن
المنتجة للشركات أتاحت قد  الحديثة اإللكترونية
معقول منتجاتهم بسعر فى هذه الشريحة توفر أن
  Eycos الجنوبية الكورية الشركة مثال فتجد ،
الحقل هذا فى المنتجة  الشركات  أوائل  من كانت
مدمج التسجيل يمكنه ريسيفر جهاز أول قدمت و
المزيد  لمعرفة و ،  scaler إلكترونية شريحة به
عن االختبار تقرير فى انظر الريسيفر عن هذا
هذا  فى   Eycos S55.12 PVRH الريسيفر

. ستاليت تيلى مجلة من العدد

فى الحقيقة؟ اإللكترونية الصورة تعمل كيف

أمام  تقف أنت  : ذلك نالحظ جميعا نحن
أو   LCD نوع من  حديثة كبيرة مسطحة شاشة 
كثرة من دموعك تمنع بصعوبة و البالزما من
حالة فى ذلك  و بائسة ال الصورة فى التشوهات 
فقد ، العادى الفضائي الرقمى  اإلرسال استقبال
الشاشة إال هذه شراء نظير سدي الكثير ذهب المال
الفائق تليفزيون  ال قنوات  قناة من تشاهد كنت  إذا
رائعة صورة تعطى التى و ،HDTV التفاصيل
الحكمة كان من لنفسك تقول لعلك ، و وعدت كما

العادى . تلفزيون شاشة ال استخدم أن أظل

هى و الظاهرة هذه وراء فنية مشاكل هناك
اإلرسال نظام إمكانيات لحدود نتيجة قديمة
قبل  و  ،  NTSC و   PAL/SECAM الملون
من  أو   LCD نوع من  الحديثة الشاشات ظهور 
كبيرة عرض شاشات استخدمت قد البالزما
فى كانت و تليفزيوني ال اإلرسال إشعاعية لعرض
و الكمبيوتر جهاز مع مصممة لالستخدام األصل
جهاز من العرض بين كبير فارق هناك يكن لم
يوجد ال لكن و  كمبيوتر جهاز من أو  تليفزيون

. كامل توافق

 525 من العادى تتكون تليفزيون إشارات ال إن
PAL/ نظامي NTSC و 625 فى فى نظام خط
الكمبيوتر  أن خطوط شاشة تجد بينما ، SECAM
كان أسرع الكمبيوتر م عال أن حيث تختلف تماما
التفاصيل زيادة و الصورة حدة تحقيق عملية فى
هو هذا و  الشاشة خطوط عدد زيادة طريق  عن
فى نقاء  بدرجة الكمبيوتر جهاز شاشة أن سبب 

. العادى تليفزيون ال شاشة من اكثر الصورة

  LCD شاشة على الصورة مخرج بين مقارنة
الصورة   scaler بدون سكارت موصل باستخدام
الشاشة الصورة على مخرج و توصيل األعلى فى
مع scaler الصورة   HDMI منفذ طريق عن

األسفل. فى
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Manufacturer Eycos

Distributor Satforce 
 Kommunikationstechnik GmbH

Tel +49 - 86 54 773 851

Fax +49 - 86 54 773 852

E-mail info@satforce.com

Model S55.12 PVRH

Function Digital satellite PVR receiver 
 with integrated scaler

Channel memory 8000

Symbol rates 2-45 Ms/sec.

Satellites 45

SCPC compatible yes

USALS yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3

Scart euroconnectors 2

Audio/video outputs 3 x RCA

UHF modulator yes

0/12 Volt socket yes

Digital audio output yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power supply 100-240 VAC, 50/60 Hz

 Modular
 Cascadable
 4-16 SAT IF Inputs
 Powered by receiver
 Best value for money

Eycos S55.12.
PVRH

المسجل بمخرج
HDMI

به و مسجل رقمى مدمج ريسيفر
scaler



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

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Eycos encloses all needed cabling

قامت الماضية الشهور فى
الناهضة الجنوبية الكورية الشركة
لمنتجاتها عريضة خطوط بعمل
تكنولوجيتها و اختراعاتها و الجديدة
شركة هنا عن نتحدث نحن المتقدمة و
النمساوية  الشركة مع ،  Eycos
أهداف  فلديهم  Satforce الموزعة
تحت يعيشون  حيث عاليا تطير 
يمكن ال شئ يوجد  ال انه  " شعار
ريسيفر جهاز احدث إن ، " تطويره
وصف  يستحق  Eycos شركة من
، شك بدون و " السريعة القفزة "
تليفزيونات يمتلك ممن العديد إن
يعانون   LCD أو بالزما بشاشات
الرقمية لقنوات ل الرديئة الجودة من
من الكثير انهم أنفقوا حيث المفتوحة
على يحصلون المقابل فى و المال
شركة تعلم و رديئة بجودة صورة
تزداد  الرديئة الصورة إن  Eycos
و الشاشة كبيرة ، سوءا عندما تكون
اللوم يلقون  المشاهدين من العديد 
الصورة خطوط دقة انخفاض على
لضيق نتيجة لديهم المفضلة لقنوات ل
قبل من المستخدمة الموجة عرض
لتوفير الفضائية الخدمة مقدمي
هذه فان لألسف و  التشغيل  نفقات
قبل من إليها يستمع ال الشكوى 

. الفضائية الخدمة مقدمي

شركة  استمتعت أخرى ناحية و من
العمل  و جيدا للمشاهدين  Eycos
و ، المشكلة هذه لحل طريقة على
الريسيفر جهاز فكرة جاءت هنا من
يعمل  مدمج    scaler مع المسجل
الصورة جودة درجة زيادة على
النقاط لتعويض المدخلة لإلشارات
عدم لضمان و المفقودة الضوئية
الطبيعي الحد الصورة عن دقة زيادة
لها شريك عن الشركة بحثت فقط
فى النظام هذا  تطوير فى  يساعدها
 S55.12 PVRH الريسيفر المسمى
لهذا النهائية نتيجة ال وصلت قد و ،
اختبارات إجراء معمل إلي التعاون

. يلة قل أيام منذ المجلة

عندما مسموعة  المتعة  كانت  و
لالنطباع نتيجة الريسيفر عبوة فتحنا

التصميم إن  ، توقعاتنا فاق  الذى
 S55.12 الخارجي للريسيفر موديل
و  بسيط بأنه وصفة يمكن  PVRH
يوجد األمامية اللوحة ففي ، لكنه أنيق
عدد و  القراءة سهلة عرض شاشة 
بجهاز الكامل  للتحكم أزرار ثمانية 
وحدة إلي الحاجة دون الريسيفر
يوجد غطاء يوجد كما ، بعد عن تحكم
الكامات  إلدخال فتحة 2 عدد بداخلة
التشفير أنواع  جميع على  يعمل
 Irdeto, Seca, Viaccess,
 ، الخ  Conax, Nagravision
و هى الكروت لقراءة فتحة كما يوجد
الشركة تخطط حيث مستقبلية فتحة
من بالريسيفر مدمجة كامة بوضع

 .  Conax نوع

فعند إليهذا الحد تتوقف المتعة م ل و
فية للريسيفر الخل إلي اللوحة النظر
 IF إشارات مداخل وجود عن بعيد و
2 تيونر  لعدد لها التمرير مخارج و
يوجد مخرج  2 موصل سكرات عدد و
صورة  مخرج و  S-Video صورة
بشاشات  للتوصيل  HDMI نوع من
توالى  منفذ و ،  LCD أو البالزما
الصوت  خروج جاكات و  RS-232
 0/12 مخرج و الصورة و االستريو
للتوصيل   USB 2.0 منفذ و فولت
و   RF مخرج و  الكمبيوتر بجهاز 
مفتاح و صوت رقمى ضوئي  مخرج

. رئيسي طاقة

تأتى المرفقة التحكم وحدة إن
سهلة و اليد راحة مع يتناسب بتصميم
  Eycos شركة قامت قد و االستخدام
مصغرة إضافية تحكم وحدة بوضع
اليومي محدودة لالستخدام بإمكانيات
لالستخدام جيدة فكرة هذه و العادى

العائلي.

اللغة ب التشغيل كتيب يتوفر كما
جائزة األلمانية يستحق و اإلنجليزية
مزود و و شامل انه مرتب حيث خاصة
الحاجة إليها عند بالصور التفصيلية
بعمل خاص أي سؤال وجود يصعب و
  S55.12 PVRH موديل الريسيفر

. هذا الكتيب فى مجاب علية غير

اليومي االستخدام

ا اكتشفن اختباراتنا إجراء عند
المبرمجة القنوات قائمة أن بسرعة
بعض و تماما حديثة غير مسبقا
ال و رحلت قد قائمة ال فى القنوات
مع تحديثا عندما و مشاهدتها يمكن
رد لهم فكان الخصوص بهذا الشركة
بضعة بعد قاموا فقد جدا سريع فعل
حديث تشغيلي برنامج بإرسال أيام
بع اإللكتروني البريد طريق عن 
ضبط أيضا و حديثة  قنوات  قوائم
قراءة عند و البسيطة العيوب لبعض
هذا البرنامج تحميل العدد يمكن هذا
القمر الصناعي طريق التشغيلى عن

. المستخدمين لجميع

تظهر الريسيفر  تشغيل عند  و
يوجد جدا ذكية متحركة قائمة لك
متاحة االختيارات من العديد بها
انه يبدوا الريسيفر  هذا ان  ، أمامك
لغة أن حيث العالمي معد لالستخدام
األلمانية اللغة ب تعمل  العرض قوائم
اإليطالية ، الفرنسية ، اإلنجليزية ،
المجرية ، البولندية ، األسبانية ،
الروسية ، الرومانية ، الهولندية ،
الفارسية و التركية ، السويدية ،
بروتوكول الريسيفر يدعم كما ،
  1.2 DiSEqC  اإلصدار  1.0,1.1,
، و  (USALS) المسمى   1.3 و 
التعامل يمكنه  الريسيفر فان  بهذا
كان سواء األطباق أنظمة جميع مع
مواتير  أو  Wavefrontier طب

 . DiSEqC

المنتجة الشركات عكس على و
 Eycos الريسيفر إن  تجد  األخرى
من  يطلب ال S55.12 PVRH
تريد الذى التيونر اختيار المستخدم
الريسيفر يطلب لهذا و استخدامه
كلى كان إذا معرفة المستخدم أوال من
إشارة نفس يستخدم سوف التيونر
أن نعتقد و ، ال  أو الصناعي القمر

مع لتعامل  ل بالنسبة فعاال األمر هذا
ال  الضبط عملية فبعد تيونر 2 عدد
تيونر يجب أي بخصوص يوجد قلق
يعتني الريسيفر أن  حيث استخدامه
االختبار أثناء و ، بهذا األمر أتوماتيكيا
األتوماتيكي االختيار عملية تمت
صحيحة بطريقة المستخدم لتيونر ل
طبق باستخدام قمنا حيث جيدة و
طبق  1 و رقم التيونر مع ثابت هوائي
على   DiSEqC بموتور تحريكه بتم

. 2 رقم التيونر

ناقل   80 عدد فى البحث زمن إن
اكثر يستغرق ال باقات ال و لقنوات ل
نتيجة هذه و فقط دقائق ثالثة من

. البحث اإلشادة فى سرعة تستحق

قائمة ال : هام جزء إلي نا وصل اآلن و
ضبط قائمة هى للمستخدم و الهامة
الى  - باإلضافة HDMI إشارات مخرج
بإجراء قمنا فقد الضبط األخرى خانات
 Technisat شاشة على االختبار
      Pioneer plasma   شاشة LCD   و
الضبط أهمية سريعا اتضح قد و
للصورة جودة افضل على للحصول
و درجة اإلضاءة عن و بعيدا ، ممكنة
قائمة ال هذه فان الصورة حدة و تباين ال
مراحل ثالثة بضبط لك تسمح أيضا
هنا يوفر من و الضوضاء لنظام تقليل
خطوط  درجات من العديد  scaler
  1080i   576   وp, 720p الصورة
هو   1080i وضع  فان بالطبع و 

. بالطبع األفضل

المستخدم حاجة  على اعتمادا  و
إخراج فيمكن الريسيفر إمكانيات و
 CVBS ، بنظام الصورة  إشارات 
يتوفر  كما  S-Video او   RGB
شاشة  استخدام حالة فى  YUV نظام
موديل للريسيفر يمكن و كبيرة عرض
استقبال  أيضا  S55.12 PVRH
يتم  و  NTSC الملون اإلرسال نظام

الخبراء تعليق
+

موديل  S55.12 PVRH جيد و سهل  الريسيفر   ان
و االختبار اثناء مشكلة اى منه يحدث لم و االستخدام
استقبال  اشارات لتحسين scaler مدمج وجود نشكر
بصورة عرضة يمكن الذى و  العادى  الرقمى االرسال
و ، القنوات لبعض  الفاقدة الجودة لتعويض  مدهشة
بعمل  يقوم  scaler فان بجودة القناة تبث كانت اذا
يوجد منفذ كما ، جودة اكثر صورة اعطاء مضاعف و
 4 عدد  تسجيل يمكن و  السرعة عالى  USB 2.0

. جائزة تستحق هذه ميزة الوقت و نفس فى قنوات

-
. اآلن حتى الرقمى الصورة مخرج فى الصورة فى تحسين يتوفر ال
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The decisive HDMI port  which 
Eycos uses to output the 

scaler signals

Satellite receiver 

الملون اإلرسال نظامي بين االنتقال
NTSC و PAL بدون حدوث تقطع 
درجة اختيار يمكن و الصورة فى
و ، الشاشة قوائم من الطبيعي اللون
إمكانية العديدة الفرعية القوائم بين
عرض الصلب و القرص الدخول إلى
عرضها و  المشفرة المسجلة المواد 
كنسخ تسجيلها و  مفتوحة  بطريقة
الكامة كانت القرص إذا على مجانية
يمكن للريسيفر و ، على ذلك تساعد
تسجيل   S55.12 PVRH موديل
و  واحد وقت فى  مشفرة  قناة  2 عدد
كامة باستخدام هذا باختبار قمنا
قد عملت  Alphacrypt و نوع من

. جيد بشكل
 

لك  تسمح أخرى ميزة توجد كما  
واحد  فى وقت 4 قنوات عدد بتسجيل
 2 بعدد مزود الريسيفر أن حيث
القنوات هذه تكون أن فيجب تيونر

القنوات اختيار عند و باقتين ضمن
التسجيل عملية فى الريسيفر يبدأ
البرامج يوجد قائمة أعالها تظهر و
بقية عكس حديثا ، و على المسجلة
األخرى المسجلة الريسيفر  أجهزة
المسجلة البرامج تصنف التى و
عالمة لك يعطى الريسيفر هذا فان
توقفت التى النقطة فى وضعها يمكن

. المشاهدة فى عندها

قد   Eycos شركة فان عموما و
دليل تصميم فى رائع  بعمل قامت
و تظهر بحيث  اإللكتروني البرامج

، الشاشة على المعلومات بسرعة
خالل من الميقاتى ضبط يمكن كما

, مباشرة اإللكتروني البرامج دليل

حساسية له المستخدم  التيونر  إن
اإلشارات استطاع استقبال فقد كبيرة
  EUROBIRD2 القمر من الضعيفة
القمر  و شرق درجة  26 عند
بدون  غرب  درجة   7 عند نايلسات
نجح قد الريسيفر أن كما ، انقطاع
التى و المفردة القنوات استقبال فى
 2 من منخفضة ترميز بمعدالت تبدأ
ما  هذا ميجاسيمبول/ثانية  45 إلي
أثناء تحقق و المنتجة الشركة قالته
الريسيفر يستطيع فلم ، االختبار
بمعدل تعمل التى قناة ال استقبال
ميجاسيمبول/ 1 منخفض ترميز
 EUTELSAT القمر من ثانية
 ، شرق درجة  36 عند   SESAT
باستخدام الريسيفر استطاع لقد و

الحصول فقط 90سم بقطر طبق
للقمر جدا جيدة استقبال نتائج على
هنا  موقعنا  خالل من ASTRA2
أن يثبت مما  بألمانيا ميونخ  فى
و الحساسية فائق المستخدم  التيونر
بيكسل فى الشاشة تظهر أي نقاط لم
تزيد أن المنتجة الشركة على نقترح و
الريسيفر يستطيع لكى الجهد من
 1 من تعمل التى القنوات استقبال

. ميجاسيمبول/ثانية

و المتحركة  الصورة صناعة إن 
المدفوعة الفضائية الخدمة مقدمي

الريسيفر بهذا سعداء يكونوا لن األجر
المنتجة الشركات  جميع أن  كما ،
بعملية تقوم التى الريسيفر ألجهزة
 USB منفذ بوضع تقوم التسجيل
فى  بقاء ال و المبيعات لزيادة  2.0
ليست   Eycos شركة فان األسواق
اكثر فعلت لكنها  و  ذلك من  استثناء
الحصول استطاعت حيث ذلك من
منن تمكن إلكترونية  شريحة  على
منفذ سرعة من القصوى االستفادة
نقل  يمكن فأنة بهذا و ،  USB 2.0
جيجابايت   2 بحجم مسجلة  أفالم 
الكمبيوتر جهاز إلي  الريسيفر من
بدون و فقط دقائق ثالثة حوالى فى
حيث برنامج إضافي أي إلي  الحاجة
الموجود الصلب القرص يظهر
فى صلب إضافي بالريسيفر كقرص
برنامج الشركة  ورفت كما ، النوافذ 
تسجيله تم ما محتويات لضبط خاص
على جهاز المفضلة القوائم ضبط  و

توفر   Eycos شركة إن ، الكمبيوتر
برامج توفر و المنتجات افضل دائما
تحميلها يمكن كما  جديدة  تشغيلية

الصناعي . القمر عن طريق

scaler ؟  فائدة هى ما
 scaler قدرة إثبات ا أردن وقد
عندما المسجل الريسيفر جهاز مع
تيلى لمجلة االختبار معمل إلى أتى
حاجبيه عندما رفع و ستاليت ضيف
 ZDF قناة و بها البالزما شاهد شاشة
تحولت باندهاش هل قال األلمانية و
التفاصيل فائقة قناة إلى قناة ال هذه
لم  قناة ال أن أخبرناه قد و ،  HDTV
بعد التفاصيل فائق ال نظام إلي تتحول
اإلرسال صورة هو تشاهده الذى أن و

تحسين تم  لقد و  العادى  الرقمى 
معظم  و ، scaler طريق عن الصورة
لم االختبارات معمل إلى الزائرون
هى الصورة كانت إذا متأكدين يكونوا
صورة هى أو التفاصيل فائقة فعال

. scaler بواسطة محسنة عادية

موديل  الريسيفر توصيل عند و 
شاشات  من S55.12 PVRH بالعديد
فقد   LCD و البالزما شاشات أنواع
 HDMI عمل مخرج عند الحظنا أن
اعتمادا و للصورة  أصلى  كمصدر
يظهر فانه المعروضة  قناة  ال على
قد و الصورة حول سوداء خطوط
على التغلب البالزما شاشة استطاعت
الرخيصة   LCD شاشات لكن و ذلك
ذلك على التغلب  يستطيع  لم  الثمن
عمل المنتجة الشركة وعدت لقد و
األمر فى هذا التحسينات من  المزيد

قادم. ال التشغيلى البرنامج مع
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HDMI 

فيديو  ال جاكات SCART أو سكارت مثل القديمة
تليفزيون  ال إشارات مع التعامل يمكنها فال ، RCA
: هو تستخدمه أن يمكنهم الذى و ، التفاصيل فائق ال
المخرج  كان و . HDMI مخرج YPbPr ، DVI أو
الفائق تليفزيون ال تقنية استخدام بداية فى المستخدم
تخرج  اإلشارات كانت و YPbPr هو التفاصيل
غير المحتويات كانت و التماثلي بالنظام منع
المخرج تغير تم و لذلك النسخ  عملية من محمية
 HDMI أو DVI مثل رقمى مخرج إلي المستخدم
النسخ بنظام عملية من محميان أن المخرجان حيث
عرض  الرقمية ذات حماية المحتويات ) HDCP

.( عالي موجة

متعدد  بيني سطح )  HDMI معنى مخرج  و 
من مطورة نسخة هو و التفاصيل ) فائق الوسائط
) و  الرقمية للمرئيات بيني DVI ( سطح مخرج
مخرج أن هو  المخرجان بين الواضح االختالف 
فائق  الصورة مع التعامل فقط يمكنه ال HDMI
فائق مع الصوت يمكنه التعامل بل أيضا التفاصيل
ما  إذا بالمعركة يفوز  HDMI مخرج التفاصيل ، إن

. الكبيرة إلمكانياته DVI نتيجة بمخرج مقارنته تم

اصبح  HDMI عام 2002  تقديم مخرج منذ  و
1.0  إلي   اإلصدار من تم تعديله و قياسيا مخرجا
مع  التعامل مخرج HDMI يمكنه أن حيث  1.3
عدد المضغوطة و غير التفاصيل فائقة الصورة ال
اإلصدار  من ابتداء مضغوطة غير صوتية قنوات 8
فقط ،  واحد كابل باستخدام هذا كل و   1.0 رقم
19 دبوس و أعلى  بعدد قياسي المستخدم المنفذ إن
HDMI اإلصدار  المخرج فى النبضات لنقل معدل
و   (  DVI مثل ) ثانية / جيجابايت هو 5   1.0
الفضائي اكثر مرتين مما يطلبه اإلرسال المعدل هذا
، كما  (  1080i  أو   720p ) التفاصيل فائق ال
عند   1080p إشارات مع  HDMI استخدام يمكن
فى  يستخدم ( ال Hz 60 الصورة عند معدل تجديد

فائق قنوات التليفزيون استقبال فى
HDTV التفاصيل

اختالفات أي يوجد ال و ، ( الصناعية األقمار مجال
1.0 ، 1.1 و  اإلصدار بين الصورة أداء بخصوص
لكل  مع 8 نبضات التعامل يمكنها 1.2 فجميعها
و ،YCbCr 4:4:4 أو  RGB 4:4:4 فى مكون
 )  YcbCr 4:2:2 فى نظام مكون 12 نبضة لكل
لكل  24 نبضة دائما يوجد ) و عمق اكبر ألوان ذات

نقطة ضوئية لونية . 

نقل  بمعدل يعمل (  1.3  ) الجديد اإلصدار و
مضاعفة  تم حيث ثانية / 2ر10 جيجابايت نبضات
 340 إلي  ميجاهيرتز  165 من الموجة  عرض 
نقل معدل زيادة  على ساعدت  مما ميجاهيرتز 
 ، ثانية / 95ر4 إلي 2ر10 جيجابايت من بيانات ال
الحديثة  األجهزة يدعم سوف HDMI 1.3 مخرج إن
و فى األلوان اعمق دقة اكبر ، تعمل بدرجة التى

. الصورة تجديد معدل فى أعلى

1.0 ، 1.1 و 1.2 هو  اإلصدار االختالف بين إن
التحكم إمكانيات بعض  و الصوت  نسق دعم فى
يدعم     HDMI 1.1 اإلصدار : فمثال األخرى
 HDMI اإلصدار و DVD-Audio الرقمى الصوت
كما و (SACD (Super Audio CD يدعم  1.2
اإلمكانيات  محدود يعد لم HDMI مخرج أن ترى
تقنية ال هذه انه كمال الصورة  إشارات مجال فى
مع التفاصيل فائقة ال بالصورة التوصيل بين تجمع
ليس هذا و واحد مخرج فى التفاصيل فائق ال الصوت
الكمبيوتر ألجهزة الرسمية الكروت حيث أن شئ كل
من بهذا النوع مزودة أصبحت األلعاب ماكينات و

. المخارج

أن  حقيقة : اعتبارك  فى تضع أن  يجب لكن و 
من بموصل المدعم ( تليفزيون ال جهاز ) مثل جهاز
أنواع  نسق و جميع يدعم يضمن إن ال HDMI نوع
معها  العمل يستطيع HDMI و يدعمها التى الصورة
جهاز  خالل من AC3 صوت أردت استخدام إذا و ،
لدية تستخدمه الذى تليفزيون ال جهاز و الريسيفر
بتوصيل إذا قمت إذا ؟ سماعتان فماذا يحدث فقط
التعامل يمكنه الذى الريسيفر بجهاز تليفزيون ال
نفسه يضبط المصدر االستريو فان الصوت مع فقط
الرقمى بالنظام ) االستريو الصوت  خروج يعد و
لكن الريسيفر جهاز نفس  بتوصيل  قمت إذا و (
بنظام  مجهز   A/V خالل من  تليفزيوني جهاز 
يعمل  سوف الصوت نظام فان  5+1 سماعات
يقوم ال و ، أتوماتيكيا (Dolby Digital (AC3
يتم لكن و  يدويا الصوت نظام بضبط المستخدم 
تدرس أن يجب لكن و ، أتوماتيكية بطريقة هذا
نوع ما هو : الذى سوف تشتريه مواصفات الجهاز
فال ترضى الجهاز يدعمه الذى الصورة و الصوت
فهذه   HDMI بمخرج مزود الجهاز هذا أن بادعاء
أنواع انساق يدعم جميع أن المخرج تعنى ال الكلمة

فال الكمبيوتر يشبه التوصيل بشاشة فهذا ، الفيديو
الشاشة المستخدمة ألوان دقة و هو عمق ما تضمن
 HDMI . إن نظام للصوت بالنسبة نفس الشيء و ،
نسق  باقي صوتية و 2 قناة وجود أدنى بحد يطلب

. الصوت تكون اختيارية أنواع

جديد  موصل يقدم  HDMI 1.3 مخرج إن
  A الطراز م أن العل مع ، C الطراز يدعى مصغر
عمليا  اآلن يستخدم ال دبوس بعدد 29 المزود  B و
مع لالستخدام  معد المصغر الجديد الموصل و ،
الفيديو كاميرات مثل اليد حجم تناسب التى األجهزة
الموصل عن نتحدث بما أننا ، و الرقمية الكاميرات و
المستخدم أن الكابل من لتأكد انه ل نذكر أن فيجب
التفاصيل فائق ال تليفزيون ال إشارات نقل على قادر
مكتوب  يكون أن يجب (  1080i و   720p  )
المكتوب الكابل أن حيث “Category 1” علية
إشارات لنقل  مخصص  “Category 2” علية
فال  تستخدم هذا النظام ال كنت فإذا فقط، 1080p
أن يجب ال عمليا و ، المال من المزيد إلنفاق داعي
 ) 5 أمتار عن المستخدم النحاسي الكابل طول يزيد
قد  من ذلك أطول كابل استخدام أن ) حيث 16 قدم

. تشوه كبيرة أو بيانات ل ل فى فقدان يتسبب

التفاصيل  فائق ال تلفزيون ال استقبال مجال فى  و
هذه استخدام مع الشائعة المشكلة أن تجد الفضائي
القديمة تلفزيون ال أجهزة تكمن الرقمية المخارج
غير و الحديثة الرقمية بالمداخل مجهزة الغير
فبينما  ، HDCP المحمية المحتويات مع متوافقة
 HDMI بمدخل المجهزة تليفزيون ال أجهزة معظم أن

 . HDCP نظام مع متوافقة تكون

مضت قليلة حقيقة انه منذ عدة أيام رغم على و
لألجهزة اإللكترونية  منتجة شركة 400 قام اكثر من
من  هناك العشرات فان ، HDMI تكنولوجيا بتبني
قد المخارج النوع من بهذا األجهزة المزودة ماليين
الموضوع عليها تليفزيون ال أجهزة هناك ، و بيعت
األسواق فى بيعت  قد “HD Ready” عالمة
بمدخل مزودة تكون أن يجب  التى و األوروبية
المنتجة  الشركات  أن كما  ،  DVI أو   HDMI
كروت و الشاشات مثل أيضا الكمبيوتر ألجهزة
و منتجاتهم بالمخارج بتزويد قد بدأت الرسومات
عدم أن بالذكر ، و الجدير النوع هذا من المداخل
نواحي فى نفقده النوع القياسي دائما هذا فى التوافق

. الفضائي تليفزيون ال مجال فى أخرى

قد التفاصيل الفائق التليفزيون أن حيث
مناطق أخرى فى أوروبا و شعبية فى أصبحت اكثر
الصورة تنسى بعض مخارج فاه يجب أن م العال من

C و A طراز HDMI موصل

HDMI موصل دبابيس طريقة
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بمقدار  األخرى عن تبعد و منفصلة شوشرة وحدة 2 عدد المزدوجة من الشوشرة  خفض بوحدة تتكون
القمر  مثل مدارية بمقدار 6 درجة منفصلين قمرين استقبال يمكنك انه يسمح باالعتقاد مما درجة 6
صعوبات  أية بدون  Astra2/Eurobird القمر و  Astra 3A القمر أو  Hotbird القمر و  Astra1

. استقبال قمرين إمكانية و الدقيق التوجيه كيفية توضيح نحاول سوف هذا المقال فى و

بوحدة مشاكل االستقبال
المزدوجة الشوشرة خفض

: هاينز كوبيتز بقلم

المشكلة
قمرين توجيه الطبق إلى مشكلة تحديث عند هناك
 :  Astra1/Hotbird قمري بين الجميع خصوصا
المزدوجة على الشوشرة خفض وحدة تركيب فبعد 
فان   Astra1 القمر إلى  الطبق توجيه و  الطبق
غائبة  أو ضعيفة Hotbird تكون القمر من اإلشارة
إلى الطبق توجيه  حاولت  إذا العكس  و  ، تماما
يدفع  فان القمر Astra1 سوف  Hotbird القمر

. الثمن

القمر إلي التوجيه  هو دائما العامة القاعدة  إن
انا أحي الشوشرة و خفض وحدة فى منتصف األضعف
فقط هذا لكن يتم فى عملية التركيب و هذا يساعد

As you can see, the offset angle from the Earth’s surface is larger than from the Earth’s center.
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قرب منطقة فى تسكن كنت فإذا المشكلة لتغطية
االستقبال ضعف سبب أن األوروبية الحدود خارج
عن التغاضي يتم و  الجغرافي المكان  إلي يرجع

. الرئيسي السبب

الرئيسي السبب
ال المزدوجة  الشوشرة خفض وحدة تصميم أن 
أن األرض حيث تكوين طريقة االعتبار فى يأخذ
وحدتي على تعمل المزدوجة الشوشرة خفض وحدة
 6 بمقدار ثابتة انفصال بدرجة شوشرة خفض
درجة إن حيث : هذا  فى تكمن المشكلة  و درجة
6 درجة  من القمرين اكثر بين االنفصال الحقيقية

. مدارية

حزام األقمار جغرافيا قياس ؟ يتم يحدث ماذا إذا
بمقدار األرض  منتصف من  المسافة مقدار –
نصف  إلية مضاف  االرتفاع ) متر كيلو 42156
األرض من يعتبر قريب قمر و كل ( األرض قطر
عن تبعد األقمار  فان لهذا  و  األقطاب باستثناء
 . واقفا كنت إذا 6 درجة من اكبر بمقدار األخرى

فانك تكون االستواء خط كنت فى إذا و
 ) اقرب متر 6366 كيلو بمقدار اقرب
مما األقمار ) إلي األرض قطر نصف
األقمار بين البعد بين زيادة يحدث
 . مدارية 1 درجة من اكبر بمقدار

تكون األوسط العرض فى خط و
درجة   0.8 حوالى تباعد ال درجة
عن تبتعد  التى األقمار تكون  و ،
 ) فى المدار مثل 6 درجات بمقدار بعضها
الحقيقة  فى (  Eurobird   و  Astra3A

. األرض على 6.8 درجة بمقدار تبتعد

فان جيدة بطريقة األول القمر استقبال عند و
و  1 درجة يبتعد بمقدار اآلخر القمر إلي التوجيه
فانك  درجة   1 موجة بعرض طبق استخدمت إذا
ضعيفة إشارات تستقبل سوف األحوال احسن فى
للطبق التوجيه كان إذا سوءا يزداد األمر سوف و ،
و  االتجاه الخاطئ فى 0.3 درجة بمقدار خطأ األول
لكن القمر و األول لقمر ل بالنسبة يحدث شئ لن هذا
استقباله  اإلمكان  فى يكون فلن 1.3 عند ثاني ال

. تماما

الحـل
نفس فى  القمرين كلى الستقبال الوحيد الحل

معا ولكن القمرين الستقبال الطبق هو طبق الوقت
. اإلشارة درجة من أقصى الحصول على بدون

قمري استقبال عن هنا  نتحدث ، كمثال
اكثر  تباعد ال درجة أن حيث ، Astra1/Hotbird
هذه  و بالتحديد 6.2 درجة و مدارية 6 درجات من

. واقفا عندما تكون درجات 7 تصبح الدرجة

إلى  الشوشرة خفض وحدة بتوجيه قم  1-
حتى  ( شرق درجة  13 عند  )  Hotbird القمر

. االستقبال قدر من على الحصول
 ) Astra1 القمر بتوجيه الطبق إلي قم  2-
القمر مشاهدة تستطيع انك درجة إلي ( الشرق إلي

اختفاء. بدون Hotbird
الستقبال  خفض الشوشرة وحدة استخدم 3-
  Astra1 القمر استقبال فى للتحكم  Astra1 القمر

.( شرق درجة 2ر19 عند )
ضروريا  ذلك كان  كلما الطبق  اضبط  4-
و جيدة بدرجة القمرين كلى استقبال يتم أن إلي

متساوية

القمرين بين الجمع
تسمح بعملية ال المزدوجة خفض الشوشرة وحدة إن
الضبط إنعملية ، القمرينمعا تام الستقبال الضبط ال
يتأثر و قد ، يكون هناك أي خيار أخر ال عندما تتم

. السيئ الطقس حالة فى االستقبال

يجب ال المزدوجة الشوشرة خفض وحدة إن
التغطية نطاق حافة  على كنت إذا  استخدامها
المستقبلة اإلشارات تكون عندما اإلشعاعية 
وحدات استخدام يفضل  عندها و  ، أصال ضعيفة 

. منفصلة شوشرة خفض

Monoblock LNB 
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العام هذا املعارض

Subscription Coupon
TELE-satellite International English Edition

Subscription Fee: € 57.50 / Year

Subscription to TELE-satellite International 
English Edition includes the SatcoDX CD-ROM 
“World of Satellites”. Subscription fee includes 
postal delivery by airmail.

TELE-satellite International, English Edition

6 - 8 March 2007: CABSAT 2007
Electronic Media and Communications Event
Dubai International Convention and Exhibition Centre,
Dubai, United Arab Emirates
www.cabsat.com

20 - 22 March 2007: Convergence India 2007
South Asia‘s Largest ICT Event
Pragati Maidan, New Delhi, India
www.convergenceindia.org

21 March - 1 April 2007: CCBN
Exhibition of broadcast, cable and satellite technology and 
equipment
China International Exhibition Center, 6 Beisanhuan East 
Road, Chaoyang District, Beijing 100028, China 
www.ccbn.tv

18 - 21 April: SBE 2007
Satellite & Broadband Expo
Georgia International Convention Center, Atlanta, Georgia, 
USA
www.sbe07.com

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

دولية 17 لغة بعدد توزع الدولية مجلة تيلى ستاليت
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EYCOS S 60.12 PV2R
Digital TWIN Receiver with 
2 CI Slots and hard disks size 
up to 400 GB. Record-suspicious 
data transfer via USB 2.0 (2 GB in less than 3 minutes).
Preprogrammes for ASTRA, HOTBIRD and TÜRKSAT.

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

INNOVATION
AWARD

EYCOS S 55.12 PVRH
Digital TWIN Receiver with 2 CI Slots and 
hard disks size up to 400 GB.
Record-suspicious data transfer via USB 2.0 
(2 GB in less than 3 minutes).
Preprogrammes for ASTRA, HOTBIRD and TÜRKSAT.

In the issue August 2006 of the magazine SATVISION, the Eycos 
Receiver S55.12 PVRH were decorated with the innovation price. 
Particularly the „PERFECT UPSCALE“ technology of the S55.12PVRH
was emphasized. This technology guarantees brilliant colors, the best 
sharpness and a very detailed picture on modern plasma and 
LCD monitors out of a standard  PAL TV signal. 

MAIN OFFICE:
Eycos Multimedia Systems Co. Ltd

189-1, Kumi-dong, Bundang-ku,
Seongnam, 463-810, Korea

TEL                    +82-(0)31-716-2289
FAX                    +82-(0)31-716-2655
E-MAIL eycos@eycos.com
WEB www.eycos.de

EUROPE DISTRIBUTION
AUSTRIA / GERMANY

SATFORCE
Kommunikationstechnik GmbH

Mayrwiesstrasse 11
5300 Hallwang 

AUSTRIA
TEL              +43-(0)662-665-699-0
FAX           +43-(0)662-665-699-20
E-Mail info@satforce.com
WEB www.satforce.com 

BENELUX
Rian BV

Bergstraat 25
5581 BL Waalre

Nord Barbant.
TEL                  +31 (0) 40 221 36 56
FAX                  +31 (0) 40 221 61 22
E-MAIL jan@rian-bv.nl
WEB                               www.gso.nu

SWISS
RADIO MATERIEL

Hauptsitz :
Av. des Baumettes 21

1020 Renens VD 1
TEL                  +41 (0) 21 633 58 00
FAX                 +41 (0) 21 633 58 01
MOBIL                   +41 79 413 32 26
E-MAIL guarino@radio-materiel.ch
WEB http://www.radio-materiel.ch

Your cosmic eye
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خصيصا لقراءمجلةتيلى ستاليت
SatcoDX “World of Satellites”

املتوافقة الريسيفر ألجهزة أتوماتيكية برمجة
SatcoDX ال مع

التى الصناعية األقمار جلميع عرض أتوماتيكى
استقبالها ميكن

لإلثمار التغطية نطاق مع القنوات قوائم اطبع
بتنسيق الصناعية

من وقت أى فى اإلنترنت من البيانات حتديث
االحتياطى اخلادم الرئيسى أو خالل

األقمار جميع من كاملة القنوات قوائم
جميع البيانات الصناعية مع

امللفات من مختلفة بأنواع اجلداول بيانات حفظ


ستاليت ى

تيل

التحرير مكتب
TELE-satellite International

PO Box 1234
85766 Munich-Ufg

ألمانيا

التحرير رئيس
Alexander Wiese

alex@TELE-satellite.com

الناشر
TELE-satellite Medien GmbH

Aschheimer Weg 19
85774 Unterfoehring

ألمانيا

رسومات

TELE-satellite Hungary Kft
Nemeti Barna Attila

ترجمة

الواحد عبد عادل

ااإلعالنات
TELE-satellite International

PO Box 1234
85766 Munich-Ufg

ألمانيا
alex@TELE-satellite.com
Fax +49-89-92185023

محفوظة النشر حقوق
مجلة تيلى ستاليت 2007 ©

ISSN 1619-9715

اإلنترنت موقع
www.TELE-satellite.com/ara

Distripress    عضو فى ال

:3.11 SatcoDX اإلصدار برنامج تفعيل كود

655CFFB8897CE37DA499G399232482BE
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/0704/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






