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HC ماكس 

 مقدمة في األداء 1.1

xaMHC يتم تحديث القنوات الفضائية باستمرار ، . هي خدمة قناة إدارة سحابيةxaMHC وما  يقوناتإلدارة الفئات واال

 .إلى ذلك تلقائًيا لتوفير الوقت ويمكن أيًضا مشاركتها مع اإلعدادات األخرى عبر اإلنترنت

 عرض واجهة المستخدم 1.2

:وب سايت   

http://metamango.org/#/home 

 STB في السريعة QRاالستجابة  رمز امسح أو

 

 

 

https://zinet-sat.com/

https://zinet-sat.com/

http://metamango.org/#/home
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 HCMHCقائمة إضافة  1.1

 .xaMHC، وانتقل إلى واجهة " إضافة"انقر فوق الزر : نظام إدارة المانجو. 1

 

 .xaMHC، وانتقل إلى واجهة " إنشاء قائمة القنوات"انقر فوق الزر : MHnaMنظام 

 

 xaMHCأدخل اسم قائمة القنوات أعلى واجهة .  2

 .إلدخال بيانات القناة" استيراد"، يمكنك النقر فوق الزر  CHMaxإذا كان لديك ملف قائمة : مالحظة

 

https://zinet-sat.com/

https://zinet-sat.com/
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 ".تخصيص القناة"و " إضافة قناة النظام " ، يمكنك تحديد " إضافة"انقر فوق الزر . 3

 

 إضافة نظام القنوات. 4

 ".إضافة قناة النظام"وانتقل إلى واجهة " إضافة قناة النظام"حدد ( 1)

 ".اختيار القناة"، القناة التي تريدها في منطقة  PT،  يمكنك تحديد القمر الصناعي( 2)

 .الفرعية بشكل افتراضي PTTتحديد ال يتم * 

 .بشكل افتراضي  PT، يتم تحديد القنوات الموجودة ضمن ( القنوات المحددة افتراضًيا ) من خالل تحديد الخيار * 

 . xaMHCلحفظ البيانات والعودة إلى واجهة " حفظ"انقر فوق الزر 

 

https://zinet-sat.com/
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 .ويمكنك النقر فوق الزر حذف لحذف القناة" القناة المحددة"يمكنك مشاهدة جميع القنوات التي حددتها في قسم ( 3)

 

 تخصيص القناة. 5

 ".تخصيص القناة"، انتقل إلى واجهة " تخصيص القناة"حدد ( 1)

 أدخل جميع بيانات القناة في الواجهة( 2)

 .xaMHCالبيانات والعودة إلى واجهة لحفظ " موافق"انقر فوق الزر ( 3)

   

https://zinet-sat.com/
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 إدارة األقمار الصناعية. 6

 ".القمر الصناعي"للدخول إلى واجهة " قمر صناعي"انقر فوق الزر ( 1)

   

   

 نقرتين متتاليتين "ال"على بيانات " اسم القمر الصناعي"يمكن تحرير بيانات ( 2)

 

 ".إضافة قمر صناعي"وأدخل بيانات القمر الصناعي في النافذة المنبثقة  "إضافة"انقر فوق الزر : إضافة قمر صناعي( 3)

 

 لتحرير بيانات القمر الصناعي" تحرير القمر الصناعي"واجهة لالنتقال إلى " تحرير"انقر فوق الزر ( 4)
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 .لحذف القمر الصناعي" حذف"انقر فوق الزر ( 5)

 .لتحريك القمر الصناعي ألعلى أو ألسفل" تحريك ألسفل"و " تحريك ألعلى"انقر فوق الزر ( 6)

 ترنسبوندرإدارة . 7

 ".PTHnTpMnarT"للدخول إلى واجهة " PTHnTpMnarT"انقر فوق الزر ( 1)

   

 

 " .إضافة باقة"وأدخل بيانات المرسل المستجيب في النافذة المنسدلة " إضافة"انقر فوق الزر : باقة إضافة ( 2)

 

جهاز اإلرسال واالستقبال لتعديل بيانات جهاز اإلرسال " تحرير"النافذة المنبثقة لالنتقال إلى " تحرير"انقر فوق الزر ( 3)
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 .واالستقبال

 .إلزالة جهاز اإلرسال واالستقبال" حذف"انقر فوق الزر ( 4)

 VAFإدارة . 8

 ".VAF"للدخول إلى واجهة " المفضلة"انقر فوق زر ( 1)

 

 االفتراضية VAFوال يمكن حذف مجموعات ،  VAFمجموعات افتراضية  8

 

 .لتحريرها" VAFاسم "يمكنك النقر نقًرا مزدوًجا فوق بيانات ( 2)
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 ".إضافة المفضلة"في النافذة المنبثقة  VAFوأدخل اسم " إضافة"انقر فوق الزر : VAFإضافة ( 3)

 

 .اإلرسال واالستقبالإلزالة جهاز " حذف"انقر فوق الزر ( 4)

 .VAFيمكنك إضافة أو إزالة القنوات إلى مجموعة : إضافة المفضلة( 5)

 

 راديو /إدارة القنوات التلفزيونية . 9

 .يعرض جميع القنوات التي أضفتها أو قمت بتخصيصها من النظام( 1)   
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 .لتحرير البيانات" DIS " ،"PT"، " اسم القناة"، " ال"يمكنك النقر نقًرا مزدوًجا فوق ( 2)  

 

 .للتحقق من تفاصيل القناة" تفاصيل القناة"لالنتقال إلى واجهة " تفاصيل"انقر فوق الزر ( 3)

 .والتحقق من تحرير بيانات القناة" تحرير القناة"لالنتقال إلى واجهة " تحرير"انقر فوق الزر ( 4)

 .لضبط القناة على وضع القفل" قفل"انقر فوق الزر ( 5)

 لضبط القناة على وضع القفز" االنتقال السريع"انقر فوق الزر ( 6)

 . VAFإلضافة القناة إلى مجموعة "  DrS VAF"لالنتقال إلى واجهة "  DrS VAF"انقر فوق الزر ( 7)

 

 .لتحريك القناة ألعلى أو ألسفل" تحريك ألسفل"و " تحريك ألعلى"انقر فوق الزر ( 8)

 .لحذف القناة" حذف"انقر فوق الزر ( 9)

 .لفرز جميع القنوات" فرز"انقر فوق الزر ( 11)

AA  : افرز الحرف األول من اسم القناة منAA والرموز واألرقام الخاصة. 

AA  : افرز الحرف األول من اسم قناةAA والرموز الخاصة واألرقام األخيرة. 

 .األقمار الصناعيةالترتيب حسب ترتيب األقمار الصناعية لقائمة : القمر الصناعي

 .قم أوالً بفرز القمر الصناعي في قائمة األقمار الصناعية ، ثم قم بالفرز حسب التردد من صغير إلى كبير: مرسل مستجيب

 . AAقم أوالً بفرز قائمة القمر الصناعي حسب ترتيب القمر الصناعي ، ثم قم بفرز اسم القناة حسب : اسم القمر الصناعي

قم أوالً بفرز قائمة األقمار الصناعية حسب ترتيب األقمار الصناعية ، ثم قم بالفرز حسب : االسم - تكرر - األقمار الصناعية

 .بالحرف األول AAتردد جهاز اإلرسال من صغير إلى كبير ، ثم قم بفرز اسم القناة من 

قم أوالً بفرز قائمة األقمار الصناعية حسب ترتيب القمر الصناعي ، ثم حسب تردد جهاز :  DIS -التردد -األقمار الصناعية

 .من صغير إلى كبير DISاإلرسال من صغير إلى كبير ، ثم حسب برنامج 
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 . xaMHCيمكنك تصدير ملف بيانات قائمة " تصدير " انقر على . 11

 

 

الواجهة السابقة ، ثم يمكنك رؤية القائمة التي قمت بإضافتها في والعودة إلى " حفظ"لحفظ القائمة ، انقر فوق . 11

 .الواجهة

 :نظام المانجو

 

 HCMHCقائمة إدارة  1.1

 xaMHCقم بتحرير قائمة . 1

 .وقم بتحرير البيانات المختلفة xaMHCوانتقل إلى واجهة " تحرير"انقر فوق الزر ( 1)

، ولن تعود إلى قائمة المستوى األعلى وستظل في الواجهة الحالية لحفظ بيانات التصحيح " حفظ"انقر فوق الزر ( 2)

 .، ويمكنك تكرار عمليات التحرير والحفظ

 .للعودة إلى القائمة العلوية" رجوع"انقر فوق الزر ( 3)
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 xaMHCانسخ قائمة . 2

< - XXXX...(" )  1،2)نسخة  XXXX" ، واسم القائمة االفتراضي هو  "نسخ"لنسخ قائمة متطابقة ، انقر فوق الزر 

xaMHC siTS nHHr  )( .XXXX- > اسم قائمةxaMHC) 

 

 

 .لحذف القائمة" حذف"انقر فوق الزر : xaMHCحذف قائمة . 3

 xaMHCقائمة يمكنك تصدير ملف بيانات " تصدير " انقر على :  xaMHCتصدير قائمة . 4

 التفاعل مع جهاز االستقبال 1.1

 !االتصال بالشبكةيرجى القيام بما يلي بعد 

 قائمة قنوات المستخدم. 1

 قائمة قنوات المستخدم - xHnH LHaMaSو  -القائمة 

 التخزين السحابي( 1)

 :متصالً بالحساب ، يتم عرض الواجهة السريعة التي تتطلب عرض الحساب على النحو التالي DSعندما ال يكون 
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 .بالحساب DSيعرض القائمة الكاملة للمستخدمين عندما يتصل 

 

كمؤشر المربع الحالي في وجهاز اإلرسال واالستقبال والقناة جميع معلومات األقمار الصناعية قم بتخزين : التخزين 

xaMHC  ، قوائم  5التحميل حد ويكون. 

 .انقر فوق الزر لحذف القائمة: حذف

 تنزيل من السحابة( 2)

فقط وال يتم عرض قائمة القنوات " FSV"و " النظام"متصالً بحساب ، يتم عرض قنوات قائمة  DSعندما ال يكون 

 ".المستخدم"

 .بحساب ، يتم عرض القائمة بأكملها DSعند توصيل 
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 .إلكمال عملية تنزيل القائمة" موافق"بعد تحديد القائمة ، اضغط على 

 

 :ملحوظة

 ： xaMHCقائمة 

 ". MASAV MASAAM" تم إنشاؤها بواسطة المسؤول في نظام : النظامقائمة 

 ". MASAV MASAAM" في نظام  FSVقم بإنشاء حساب :  FSVقائمة 

 . DPSأو التخزين السحابي من "  MASAV" تم إنشاؤها بواسطة حساب في نظام : قائمة المستخدمين

 

 xaMHCقائمة إعدادات . 2

 xaMHCقائمة إعدادات  -اإلعدادات  -القائمة 

 

https://zinet-sat.com/
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(1 )xaMHC 

 .، تتوفر جميع العناصر في قائمة نظام التطبيق Vnاضبط على 

 VOOال تتوفر جميع العناصر في قائمة نظام التطبيق عند ضبطها على 

(2 )xaMHC نمط قائمة القنوات 

 .يمكنك اختيار نمط قائمة جديد أو أصلي

 :أسلوب جديد

:

 :النمط الرئيسي 
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 اسم قناة اللغة( 3)

 .اإلنجليزية/ البرتغالية / اإلسبانية / اإلسبانية / الفرنسية / الفارسية / العربية / يمكنك تحديد لغة اسم القناة كاألصلية 

 xaMHCبحث ( 4)

متصلة  ؛ وعندما ال تكون الشبكة xaMHCوتوصيل الشبكة ، يتم إجراء بحث  Vnعلى  xaMHC DrHTHCضبط عند 

 .، يتم إجراء البحث الرئيسي

 .فصل الشبكة ، ويتم إجراء البحث الرئيسي/ على إيقاف التشغيل ، يتم توصيل  xaMHC DrHTHCضبط عند 

 تحديث قائمة القنوات يدوًيا( 5)

لقائمة التحديث التلقائي "إلجراء التحديث اليدوي ، ويتبع مصدر التحديث إعدادات وحدة التحكم عن بعد في " موافق 

 ".القنوات

 :تحديثات قائمة القنوات التلقائية( 6)

إيقاف ، النظام ، قوائم : دقائق في وضع االستعداد ، ويتبع مصدر التحديث هذه اإلعدادات 11تلقائًيا بعد  DPSيتم تحديث    

 ..السحابة 

 

 :ملحوظة

 .خود التحديث التلقائي ال يعمل إلى: مطفأ

التحديث التلقائي مرة واحدة فقط كل . )تلقائًيا في حالة اكتشاف تغييرات في بيانات شبكة األقمار الصناعيةيتم التحديث : النظام

 (ساعة 24

يتم تحديثها "  MASAV" أو "  MASAV MASAAM" قائمة النظام السحابية تحديث  بعد الكشف: السحابية القوائم 

 .تلقائًيا
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