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 HDTV جهاز استقبال تلفزيون فائق الجودة

  AB IP BOX 55 HD اي بي بوكس
جهاز استقبال تلفزيون فائق 

الجودة بنظام لينكس
جهاز استقبال يسمح باستقبال االقمار الصناعية البعيدة مع تدفق الصوت و الفيديو من االنترنت .	 

بداية سهلة للتسجيالت مباشرة من دليل البرنامج االلكتروني .	 

سهولة االتصال بالبرنامج التشغيلي لجهاز االستقبال عبر بروتوكول نقل الملفات .	 

تتوفر العديد من البرامج االضافية ، بما في ذلك محرر القنوات االكثر تنوعا .فالشات اخبار .	 

 	.  AB IP BOX 55 HD نظام ثنائي التمهيد لجهاز اي بي بوكس

التمهيد  ثنائي  تشغيل  نظام  قريبا  بوكس   بي  اي  شركة  تطرح  سوف 
لجهاز AB IP BOX 55 HD  : يمكن للمستخدم االختيار بين انيجما 
HD  1  و انيجماHD  2 . يعني هذا انه يمكن للمستخدم التبديل بسهولة 
الجودة  فاق  انيجما1  الى  الجودة  فائق  انيجما2  التشغيلي  البرنامج  بين 
في غضون 15 ثانية . الميزة الكبرى ان ملفات االعداد المخزنة في مجلد 
التمهيد  خاصية  ان   . التشغيل  نظامي  قبل  من  استخدامها  يتم    VAR

.  AB IP BOX 55 HD الثنائي تضيف اضافة جديدة لجهاز
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AB IPBox 55HD 
Ideal Linux receiver with plenty of 

additional software for those on a budget

شهدنا العديد من اجهزة االستقبال 
خالل  لينكس  نظام  على  المبنية 
انه   . الماضية  يلة  قل ال السنوات 
احتمال مثير لمعظمنا ان يكون لدينا 
في  قوي  و  متخصص  استقبال  نظام 
االحيان  من  كثير  في   ، يدنا  متناول 
في الماضي ، كانت تكلفة هذه القوة 
ترتفع قليال . عندما يتم اضافة ثنائي 
و  كبيرة  صلبة  اقراص  الموالف، 

العديد من الواجهات لجهاز االستقبال 
امكانيات  خارج  االمر  به  فينتهي   ،
االقمار  مشاهدي  عدا  ما  الجميع 
 ، المتعصبين  و  االغنياء  الصناعية 
مع جهاز AB IP BOX  ، النموذج 
 AB IP السلوفاكية  للشركة  الجديد 
اتخذت  قد  الشركة  تكون   ،  BOX
مسار مختلفا . في الوقت الذي يشبه 
 AB IP BOX جهاز  ظاهريا  فيه 

HD 9900  - انظر تقرير االختبار 
و   2011/01-12 ستاليت  تيلي  في 
لكن هذا الجهاز به موالف واحد و ال 

يوجد به قرص صلب داخلي . 
 AB IP BOX 55 جهاز  ياتي 
الفريد  االبيض  البيت  بنفس    HD
انيق  تصميم  على  يحتوي  الذي  و 
اعتقد  مازلت   . المقدمة  بازهار على 
الرغم من عدم  ، على  االقحوان  انها 
تحتوي   . لذلك  رسمي  تاكيد  وجود 
للتحكم  ازرار  على  االمامية  الواجهة 
احدى   . االساسية  الوظائف  في 
الوظائف يتم الوصول اليها بالضغط 
الجهاز  تشغيل  عند  قائمة  زر  على 
الحالة  هذه  في   . جدا  مهمة  هى  و 
تفرض تغيير دقة الشاشة عند تمهيد 

فان  ذلك  من  الرغم  على   . الجهاز 
الجهاز من المفترض ان يختار دقته 
و مخرجه استنادا الى ما هو متصل 
به ، وجدت نفسي مضطرا الستخدام 
على  الصورة  الطريقة الستعادة  هذه 

الشاشة عدة مرات .
بشاشة  منتهية  االمامية  الواجهة 
و  ارقام  اربعة  ذات    LED عرض 
التي تحاول عرض اول اربعة احرف 
الميزة  هذه  تبدو   . قناة  ال اسم  من 
جيدة احيانا ، و لكن اذا تذكرت تلك 
عرض  تحاول  التي  القديمة  االلعاب 
فقد   ، حاسبة  الة  شاشة  على  كلمات 
كانت بدون معنى كثيرا من االحيان .
لبطاقة  يوجد مدخل  الرفرف  تحت 
ناقل  منفذ  يوجد  ال  لكن   – كوناكس 
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1 – خيارات البحث .
2 – معلومات الخدمة .

3 – اعدادات الفيديو و الصوت .
4 – القائمة الرئيسية .

5 – اعدادا الهوائي .

ناقل  ال منفذ    .  USB عام  تسلسلي 
الوحيد    USB العام   التسلسلي 
موجود في الجزء الخلفي من الجهاز 
بعيدا  البقاءه  جيدا  هذا  سيكون   .
خلف الجهاز اذا كان القرص الصلب 
متصال بشكل دائم ، و لكن سيكون 
مع  مشتركا  القرص  كان  اذا  مزعج 
اللوحة  على  ايضا   . اخرى  اجهزة 
الخلفية ، يوجد منفذ سكارت ، منفذ 
وموصالت    HDMI الجودة  فائق 
لفيديو و الصوت الرقمي  SP/DFI ل
و    HDMI الجودة  فائق  مخرج   ،
له  تابع  ال المخرج  و  الهوائي  منفذ 
يفتقد  ان  يمكن   . شيء  كل  هذا  و   .
 ، ثاني  سكارت  لمنفذ  الناس  بعض 
مقابس صوت  او   ، مركب  فيديو  او 
ستيريو ، لكن مجموعة التوصيالت 
قد قلصت لتلك فقط االكثر شعبية و 

االكثر ضرورية . 
ياخذ  االستقبال  جهاز  تشغيل 
بعض الوقت لتحميل نظام التشغيل 
على  اعتمادا  اكثر  او  دقيقتين   :  !
اذا ما كان قرص صلب متصل به . 
ياتي جهاز 55HD   مبرمج مسبقا 
باقات و اقمار  باالعدادات و القنوات ل
 . م  العال انحاء  جميع  من  صناعية 
على الرغم من ذلك ال يمكن ان يقف 
عالم االقمارالصناعية ساكنا ، لذلك 
الضافة  الخيارات  من  العديد  هناك 
توجد   . قنوات  و  صناعية  اقمار 
مجموعة كاملة من ضوابط الدايسك 
 ، ثابتة  ال باالطباق  تسمح  هي  و   ،
المحوالت و المحركات . يوجد ايضا 
البسيط  لالعداد    USALS دعم 

الحداثيات مدخالت االستقبال . 
نظام  بمثل  استقبال  لجهاز     
سرعات  فان   ، هذا  القوي  التشغيل 
بطيئة  تكون  القنوات  عن  البحث 
كامل  بحث  عملية   . مدهش  بشكل 

لقمر استرا 2 انتهى في اقل من 25 
دقيقة . اضافة خاصية بحث الشبكة 
للحصول على اية قنوات جديدة من 
الترددات ال تضيف اي وقت اضافي 

للبحث . 
 OK موافق  زر  على  الضغط 
يمكن  التي  و  القنوات  قائمة  يظهر 
تخزين  نظام   . بعدة طرق  تخزينها 
 ، البداية  في  قليال  مربك   القناة 
بقائمة  القنوات  ترتيب  يمكن  حيث 
و   – لتعديل  ل قابلة  ليست  رئيسية 
ثانية في  التي شغلتني مع تجربتي ال

انيجما . 
العودة  و  شيء  كل  ادخال  بعد 
كل  ان  تذكرت   ، المستخدم  لدليل 
خالل  من  عمله  يتم  ان  يجب  شيء 
الخلط  ينبغي  باقات " . ال  مفهوم " 
تعريف  بين  و  المصطلح  هذا  بين 
حول  االحيان  بعض  في  استخدامه 
لتردد  القنوات  من  مجموعة  كونه 
االقحوان  من  حفنة  حتى  او  واحد 
االسود . في مجال االنيجما فان هذا 
الواقع  . في  المفضلة  لقائمة  مكافئ 
باقات المبرمجة مسبقا هى في  فان ال

الواقع تدعى المفضلة . 
مشاهدة  و  اختيار  يمكن  بينما 
 ، الرئيسية  القائمة  من  القنوات 
الى  لنسخها  الوقت  بعض  اخذ  فان 
باقات المنظمة يجعل  مجموعة من ال
و   . بكثير  افضل  برمتها  التجربة 
بمجرد ان تصبح القنوات في القائمة 
، يمكن تحريرها ، تخزينها و نقلها 
عملية  انها   . تتوقع  ان  يمكن  كما 
طويلة ، و لكن قراءة دليل المستخدم 
الطرق  افضل  ايجاد  على  تساعدك 
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الوسيلة   . ما  مرحلة  في  بذلك  لقيام  ل
االفضل من ذلك هي استخدام برنامج 
لقيام بذلك – سياتي  على الحاسوب ل

المزيد عن ذلك الحقا . 
 ، سهل  و  جميل  القنوات  تصفح 
بينهم  تنقل  ال كون  من  الرغم  على 
اسفل  و  اعلى  االزرار  باستخدام 
يوجد   . قليال  بالبطء  تشعر  يجعلك 
زر اعادة ، يبدو ان هناك تاريخ قناة 
الرغم  على   ، تصفحه  يمكن  موسع 
قائمة  خالل  من  يتوفر  هذا  ان  من 
نفس  تعيينها على  تم  مساعدة حيث 
بين  تنقل  ال وظيفة  لكون  المفتاح 
فتلك   – فائدة  اقل  الفرعية  الخدمات 

االحداث النادرة مثل سباق فور ميوال 
اكثر من دفق  1 حيث يمكن اختيار 

فيديو واحد .
صورة  داخل  صورة  نمط  يتوفر 
،وهو أكثر مرونة من غيره ، ال يمكن 
الى موقع  ثانوية  ال الصورة  نقل  فقط 
يمكن  لكن  و   ، الشاشة  في  مختلف 
ايض تغيير حجمها . بطبيعة الحال 
القنوات  خيار  فان  واحد  بموالف   ،
التردد  على  سيقتصر  معا  للعرض 
الرئيسية  الصورة   ، يا  حال المستخدم 
ثانوية يمكن استخدامها لتشغيل  او ال

تسجيل . 
دليل البرنامج االلكتروني القياسي 

لجهاز االستقبال يختلف عن المعظم 
زر  على  مرة  الول  الضغط  عند   .
يعرض  االلكتروني  البرنامج  دليل 
الحالي  البرنامج  عن  معلومات 
و  لالمام  تنتقل  االسهم  ازرار  و   ،
السابقة  او  تالية  ال للعروض  الخلف 
لدليل  االزرق  الزر  على  الضغط   .
برنامج الكتروني متعدد يعطي قائمة 
المحددة  باقة  بال الخاصة  لقنوات  ل
اخرى  مرة  و  برامجها  عرض  مع 
لالنتقال  تستخدم  االسهم  ازرار  فان 
المعتادين  الولئك   . تالي  ال لبرنامج  ل
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بنمط  الكتروني  برنامج  دليل  على 
الزر  عبر  اما  واحدة  تتوفر   ، شبكة 
االزرق الذي يقوم بتحميل الملحقات  
او عن طريق الضغط بشكل مستمر 
على زر EPG . نعم ، توجد العديد 
االستقبال  جهاز  على  الوظائف  من 
هذا و بعضها مختبئ تحت الضغط 
مساعدة  زر  ان   . زر  على  الطويل 
يعرض   – دائما  جيد  صديق  هو 
و  بعد  عن  التحكم  لجهاز  صورة 

قائمة لالوامر المتاحة . 
االلكتروني  البرنامج  دليل  ان 
على  للتسجيل  طريقة  اسهل  هو 
كان  اذا  خارجي  صلب  قرص 
على  قادرا  لتكون   . متصال  احدها 
ان  يجب  التسجيالت  على  االبقاء 
  EXT3 بنسق  القرص  تهيئة  تتم 
سيقوم  ما  هذا  و   ، بلينكس  الخاص 

عن    FTP الملفات  نقل  بروتوكول   –  1
.  FILEZELLA طريق فايلزيال

2 – تيلنت .
 Dream 3 – محرر االعدادات دريم سيت

.  set
4 – واجهة ويب .

5 – الوصول للمؤقت عبر واجهة الويب .
6 – جهاز التحكم عن بعد على الويب .
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1 – معلومات البرنامج في دليل 
البرنامج االلكتروني .
2 – قائمة القنوات .

. pid 3 – بيانت
4 – قائمة التخيص. 

5 – الضبط الدقيق للصورة .

به جهاز االستقبال اذا دعت الحاجة 
البرنامج  معلومات  تكون  عندما   .
على  الضغط  فان   ، الشاشة  على 
الزر االخضر يضيفه الى المؤقت . 
خيارات   ، االنتهاء  و  البدء  مؤقتات 
اعادة عرض التسجيل و اسم الملف 
دعت  اذا  جميعا  تغييرها  يمكن 
الزر  على  الضغط  قبل  الحاجة 
بيانات  ال تقديم  ل اخرى  مرة  االخضر 
سريع  لتسجيل   . التسجيل  لجدول 
سريع  تتابع  فانه   ، واحدة  لمرة 
 ،   OK موافق  زر  على  بالضغط 
الزر االخضر ، و الزر االخضر من 

دليل البرنامج  االلكتروني . 
عند  انه  بالذكر  الجدير  من 
اي  في  و   ، هنا  الملف  اسم  تحديد 
مكان اخر في جهاز االستقبال حيث 
توجد حاجة الدخال نص ، فان لوحة 
الدخال  استخدامها  يمكن  المفاتيح 
نقال  ال الهاتف  طريقة  بنفس  النص 
ثاقب  نظر  لديهم  الذين  القراء   .
يمكن ان يالحظوا من خالل الصور 
ان االحرف Z  و Q  هى في مواقع 
مفاتيح  لوحة  في  عنها  مختلفة 
نفسها  القوائم  في  لكن   – الهاتف 
يجب  كما    9,7 االزرار  على  فانها 

ان تكون على الهاتف . 
عبر  التسجيالت  عرض  يمكن 
تابعة لزر ملفات ، ال توجد  القائمة ال
التسجيل  انتهاء  أو  النتظار  حاجة 
ايضا  يمكن   . تشغيله  بدء  قبل 
مشغل  عبر  التسجيالت  مشاهدة 
ايضا  المشغل  يعالج   ، الوسائط 
ملفات MP3  و  AVI  بشكل جيد 
الوسائط  مشغل  يمتلك  ال   . للغاية 
ووجدت   ، بداهة  االكثر  الواجهات 
النعاش  مساعدة  لزر  اعود  نفسي 
ازالة  و  اضافة  كيفية  حول  ذاكرتي 
من   . التشغيل  قائمة  من  ملفات 

البرنامج  معلومات  ان  رؤية  الجيد 
يتم  االلكتروني  البرنامج  دليل  من 
كثير  امر  هو  و  الملف  مع  حفظها 

ما ينسى . 
بنسخة    IP BOX جهاز  يعمل 
عدة  وجود  تعني  التي  و  لينكس 
الخارجي  م  بالعال لالتصال  خيارات 
الشبكة  منفذ  عبر  ربطه  بمجرد   .
ايثرنت ، يمكن الوصول للجهاز عبر 
الملفات  نقل  بروتوكول  او  تيلينت 
FTP . يمكن ان يكون التلنت مفيدا 
لجهاز  فهم جيد  لديهم  الذين  الولئك 
بروتوكول   ، لينكس  ال و  االستقبال 
فائدة  اكثر  هو    FTP الملفات  نقل 
لمنفذ  الوصول  اصبح  اذا   . بقيتنا  ل
ناقل التسلسلي العام USB  اكثر  ال
ازعاجا ، يمكنك استخدام بروتوكول 
للوصول    FTP الملفات  نقل 
باستخدام   ، الشبكة  عبر  لملفاتك 
و  مستخدم  كاسم   "  root   " كلمة 
مرور  ككلمة   "  ipbox  " كلمة 

افتراضية . 
 AB IP  عندما استعرضت جهاز
BOX9900 HD  في تيلي ستاليت 
احسيت   ،  2011/01-12 العدد 
المتوفرة  البرامج  بخيبة امل من قلة 
في   . الجهاز  تحديث  خدمة  عبر 
اكثر  برامج  ، ظهرت  الحالي  الوقت 
غيرها  من  افضل  يعمل  بعضها   ،
يحتاج   – يوتيوب  مشغل  يوجد   .
ان  قبل   2 انيجما  لبرنامج  لتحديث 
جوجل  خرائط  مستعرض   ، يعمل 
م بما  م العال ياتي محمال مسبقا بمعال
في ذلك سباقات السيارات و معظمها 
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يعمل بشكل جيد ، برنامج نتائج كرة 
القدم و هو فكرة رائعة ، فقد قدم لي 
جميع  من  االهداف  اللحظة  حتى 
م تتم بعد اضافة  انحاء العالم ، لكن ل
و  االنجليزي  الممتاز  الدوري  قائمة 
الدوري االلماني . فوجئت انه و رغم 
ان اتصال االنترنت يعمل بشكل جيد 
م تتم بعد اضافة متصفح انترنت .  ، ل
واجهة  هو  فائدة  االكثر  الملحق 
بالتحكم  يسمح  الذي  و  الويب 
المؤقتات  و  االستقبال  جهاز  في 
االعدادات  بوجود   . المتصفح  عبر 
الوصول  يمكن  للراوتر  الصحيحة 
االنترنت  على  مكان  اي  من  للجهاز 
بكلمة  حمايته  يمكن  الحظ  لحسن   ،
الدخول  الحد  يمكن  ال  بذلك  و  سر 
من  العرض  ذلك  حذف  و  للجهاز 
الى  تتطلع  كنت  الذي  و  المؤقت 
مشاهدته عند عودتك للمزل . يمكن 
جهاز  صوت  و  صورة  بث  ايضا 
ايضا  يمكن  و   ، هنا  من  االستقبال 

التسجيالت او تحميلها . عندما  بث 
الحاسوب  على  التسجيالت  تكون 
معالجتها  بعد  و   ،   ts بنسق  تكون 
يصبح    TS REMUX ببرنامج 
معالجتها  و  مشاهدتها  باالمكان 
ايضا  استخدمت   . مطلوب  هو  كما 
بتحويلها  قمت   ، الراديو  تسجيالت 
تحميلها  المشاكل في  القليل من  مع 

.  MP3 على مشغل
يلة من البرامج على  تتوفر كمية قل
WWW. Satupdate. الموقع  
تحديثات  لوجود  اضافة   .   net
محرر  يوجد   ، التشغيلي  لبرنامج  ل
هذا  يعمل   . تماما  مميز  اعدادات 
اجهزة  من  العديد  مع  المحرر 
 ، االخرى  لينكس  بنظام  االستقبال 
مما يعني أن مجتمع انترنت اكبر تم 
فتحه ، حيث انه يمكن تحميل قوائم 
باقات و ارسالها لجهاز االستقبال .  ال
يتصل المحرر بسهولة عبر الشبكة 
باقات  ال تحرير  يجعل  و  المحلية 

سهال جدا ، و يجب ان يكون الخيار 
االول اذا كان ممكنا .

تحرير  ببرنامج  المحرر  يذكرنا 
القديم  الجيد  البرنامج    DVB
و    D-DOX لجهاز    dvb2000
في  تماما  انني  باستخدامه  شعرت 
تحميل  للمحرر  يمكن   . المنزل 
  DVB2000 برنامج  من  االعدادات 
عائلة  برامج  بان  يذكر  هذا  و   ،
انيجما يمكن ان تتبع لاليام الخوالي 
يجلب  هذا  ان   .   D-BOX لجهاز 
االقمار  مهووسي  لعيون  الدموع 
يرو  ان  سنوات  عدة  من  الصناعية 
 DVB2000, مثل هذه االشكال مثل
وحتى    DVB,NOKIA,N98
قابلة  تكون  ان    satcoDX.SDX
لالستيراد جنبا الى جنب مع نظرائها 
مشكلة  عن  بالحديث   . الحديثة 
و  المحلية  الشبكة  عبر  االتصال 
حتى لهذ الوظيفة فقط يستحق االمر 
، و هى اسهل بكثير من صداع الراس 

توصيالت  استخدام  من  أتذكره  الذي 
SCSI  و RS232  في الماضي . 

اجهزة  جميع  مع  الحال  هو  كما 
كيفية  تعلم  فان   ، لينكس  استقبال 
به  القيام  يمكن  ما  كل  و  استخدامها 
هي مهمة اعظم من اجهزة االستقبال 
االخرى . لكن المكافأة تكون عظيمة 
ان   . لها  مثيل  ال  المرونة  و  القوة  و 
  AB IP BOX 55 HD لدى جهاز
موالف واحد ، ال يوجد قرص صلب 
اجهزة  من  اقل  اخراج  خيارات   ،
استقبال اخرى من نفس النمط ، لكن 
هناك  كانت  اذا  مشكلة  سيكون  هذا 
على  الغائبة  الخيارات  لتلك  حاجة 
الطريق  هذا  باتخاذ   . التحديد  وجه 
ان  االستقبال  جهاز  لشاري  يمكن   ،
الذي  الصلب  القرص  حجم  يختار 
الحصول  عدم  يختار  او   – يحتاجه 
تبقي   . ذلك  في  اذا رغب  واحد  على 
جميع طاقات انيجما 2 ، لذلك فهي 
الميزانية  يمتلكون  للذين  مثالية 
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Model 55HD

Function  HDTV Linux Receiver with single tuner and USB for PVR

SCPC compatible Yes

USALS Yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors 1

Symbol rates  QPSK – up to 45000
  QPSK – up to 36000
  8PSK – up to 30000

MPEG2 modes MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs none 

Video outputs HDMI

Resolutions 720x576 (PAL). 720x480 (NTSC) 1080i, 720p, 480i, 480p

UHF output No

0/12 volt output No

Digital audio output S/PDIF

EPG Yes

C/Ku-band compatible Yes

Power supply 100-240V AC

Common interface None

Card slots 1 (Conax)

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active 30 W 15 W 0.5
StandBy 19 W   9 W 0.47
PVR 25 W 12 W 0.48
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يرغبون  الذين  للمتحمسين  او 
اضافية  نفقات  دون  التجريب  في 

لموالفين و قرص صلب . 
تماما مثل لينكس على الحاسوب ، 
فان الوثائق ليست دائما افضل وسيلة 
و االجابات على بعض االسئلة يمكن 
العثور عليها بعد بعض البحث على 

االنترنت . هناك العديد من الوظائف 
دليل  في  بتاتا  تغطيتها  تتم  م  ل التي 
صادقين  لنكون  لكن  و   ، المستخدم 
انه لو تمت تغطية كل شي في الجهاز 
ليصبح  ينمو  ان  الممكن  من  فانه   ،
او  المتعة  كتابا كبيرا جدا . جزء من 
استخدام جهاز  في   ، الشديد  الغضب 

من  االولي   الرحلة  هى  االستقبال 

تكتشف  حيث  التنوير  الى  االرباك 

كيف يعمل كل شيء – االن و قد وجد 

الجهاز  تنظيم  يجعل  قنوات  محرر 

م المعتاد ، و ارغب  متعة بدال من االل

ان يكون لدي واحد اخر .

راي احد الخبراء 
+

يتضمن بث للفيديو و الصوت عبر االنترنت .
وضع صورة داخل صورة مرن .

تسجيل سهل من دليل البرنامج االلكتروني . 
معلومات دليل البرنامج االلكتروني يتم تسجيلها في 

. PVR مسجل الفيديو الشخصي
.  FTP اتصال سهل عبر بروتوكول نقل الملفات

تحميل سهل للبرامج االضافية .

-
احرف  Z و Q  على جهاز التحكم عن بعد هى في موقع مختلف عن 

ماهو في القائمة .


