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الشركات المعلنة

المحتويات

أعزائي
القراء

موضوعين نلمس سوف العدد هذا فى
الموضوع ففي ، قليال اكثر تفكير يستحقان ال
تليفزيون لجهاز منتجة شركة عن تقرير األول
الحقيقة ليس فى متعدد و هذا تيونر يوجد به
جهاز به المدمج تليفزيون ال أن حيث ، جديد
و اليوم سنوات بضعة منذ موجودا ريسيفر كان
المطالب فى المتغيرات بعض يوجد انه اعتقد
فقط ليس تليفزيونية  ال اإلشارات توجد حيث 
اإلرسال أو  الصناعية األقمار طريق عن
و اإلنترنت طريق عن أيضا لكن و األرضي
بالنسبة و ، تليفون المحمول ال جهاز ترددات
التكنولوجيا من  النوع هذا فان  للمستخدم
من المتعددة األنواع فهذه : تعقيدا اكثر اصبح
البرامج من كثيرة أنواع توفر اإلرسال تقنيات
القنوات" "جميع استقبال أردت إذا و المختلفة
استقبال ريسيفر يمكنه إلى جهاز تحتاج فانك

. وقت واحد فى األنواع هذه كل

هو  ما يعد لم المستخدم لدى السؤال و 
لكن و استخدامه يجب الذى اإلرسال أنواع 
المستخدم يعطى  اإلرسال أنواع من نوع أي
فإذا القنوات ، عدد اكبر من إمكانية مشاهدة
اإلنترنت عبر تليفزيون ال تقنية استخدمت
متاحة الهامة  القنوات بعض فستجد  ، مثال
المنطقي من و القنوات جميع ليست لكن و

استقبال جميع إمكانية تعطى توفير منتجات
. اإلرسال تكنولوجيا أنواع

هو و العدد هذا فى آخر موضوع هناك و
أفريقيا جنوب فى الصناعية استقبال األقمار
المتقدمة البالد عن بعيدة نامية ال د بل ال فهذه ،
حلول من كحل مدهش اختراع إيجاد تم لهذا و
هو الحلول  هذه  من وواحد ، عزلتها  كسر 
وسيط  جيجاهيرتز كتردد  10.7 تردد استخدام
استخدام من بدال الشوشرة خفض  وحدة فى
نتيجة  أتى هذا و  جيجاهيرتز  10.6 تردد
لقنوات ل المحلى الفضائية الخدمة مقدم أن
باستخدام القنوات جميع ببث يقوم المشفرة
و ، واحد  ناقل باستثناء عالية ترددات حزمة 
التردد فان ناقل ال هذا استقبال من نتمكن لكى
من األنواع لهذه كمثال و ، تغييره تم الوسيط
مسجل ريسيفر جهاز اختراع هو االختراعات
لكن ثالثة  و تيونر اثنين عدد ليس به PVR
هذا عن اختبار تقارير بعمل نقوم سوف و
من المستقبلية األعداد  فى الفريد التصميم

. ستاليت تيلى مجلة

القنوات  عدد  أن أهمية  األكثر  األمر و
إلى تتجه سوف أفريقيا جنوب فى المتاحة
هام تأثير يكون له سوف هذا قريبا و التزايد
المناطق و المجاورة لجنوب أفريقيا الدول على
مناطق ميالد نشهد سوف و ، الصحراوية شبة
تعد فلم ، و أسواق جديدة أيضا جديدة استقبال
: كامال تغطى لم على األرض مناطق هناك
طريقة اتخذ الفضائي تليفزيون ال اإلرسال إن
مجلة و ، األرضية الكرة أركان من كل ركن إلى
فى هذا جولة سوف تأخذك فى ستاليت تيلى

. المضمار

المخلص
فايس الكسندر

الشهر لهذا اإلذاعية محطتي ملحوظة:
من  إذاعية قناة هى و  Radio 3” قناة هى
على   RTVE national باقة ضمن أسبانيا
  11,785H بتردد ( شرق 13 درجة ) القمر
موسيقى و  بها 3539 ، و بقيم تعريف صوت
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