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•••تقرير•اختبارجهاز•وجهة•نهائية•لالقمار•الصناعية•

16••موالف•اقمار•صناعية•و•
 ) QAM(•16••مغير•سعة•تحوير•تربيعية

في•وحدة•واحدة•
في  النهائية  المعدات  عادة  تأتي 
رف  في  تركيبها  يتم  ل   19 وحدات 
نتوقع من  نحن  و   .  19 بعدد  قياسي 
جهاز وجهة نهائية لالقمار الصناعية 
جهاز   : اجهزة  عدة  من  يتكون  ان 
مع  احترافي  صناعية  اقمار  استقبال 
مخرج بث تيار ، اعادة معدد و مغير 
سعة تحوير تربيعية ) QAM( . تخيل 
بلوبكس  جهاز  وصل  عندما  دهشتنا 
ينا  الجديد من سباون الى مختبرنا ، عل
اعادة التفكير في تصورنا حول كيف 

يجب ان يبدو نظام الوجهة النهائية . 
نحن دائما منبهرون بالتقدم في اجهزة 
التجارية  الصناعية  االقمار  استقبال 
مع  يحدث  الشيء  نفس  ان  كيف  و 
بلوبكس  جهاز  ان   . النهاية  االجهزة 
16 من سباون ، عند مقارنته بأجهزة 
نهائية ، ليس مجرد خطوة تقنية ، انه 

قفزة عمالقة لالمام . 
ان بلوبكس 16 ليس مصمما لرف 
داخل  معبأ  انه   .   19 لعدد  قياسي 
 22x بأبعاد  صغيرة  معدنية  علبة 

 x 9.5 )  حوالي 8.5  x32 24سم  
يتم  ان  المفترض  من  و   )  x 13.5
 . براغي  باربعة  الحائط  على  تعليقه 
ان الصندوق ازرق ) اللون االفتراضي 
لسباون ( و عليه تسميات واضحة جدا 
. مطبوع على الواجهة االمامية جدول 
بالمعلمات االساسية ) ما هو تقليدي 
و   8 بلوبكس  ان   .  ) ايضا  لسباون 
و  العبوة  بنفس  يأتون    16 بلوبكس 

لكن االخير له امكانيات اعظم . 
اشارة  وحدة  بلوبكس8   في  يوجد 

الوحدة  مثل   (   16 بلوبكس  و  واحدة 
 ) اختبارنا  خالل  موجودة  كانت  التي 
لديه وحدتي اشارة . يوجد في بلوبكس 
 4  : اشارة  موصالت  ثماني     16
الشارات االقمار الصناعية لجيلي بث 
الفيديو الرقمي عبر االقمار الصناعية 
DVB-S/S2  و 4  الشارات تلفزيون 
الكابل ) DVB-C QAM ( . يوجد 
 24 و   rj45 ايثرنت  توصيل  مقبسي 

ضوء اشارة على الواجهة االمامية . 
من  السفلية  الجهة  على  يوجد 
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1•-••ثمان•قنوات•QAM•مولدة•بواسطة•محدة•بلو•بكس•واحدة
2•-•ستة•عشر•قناة•QAM•مولدة•بواسطة•وحدتي•بلو•بكس

3•-•جودة•اشارة•خارجة•ممتازة
4•-•يمكن•ضبط•مستوى•قناة•QAM•فردية

الصندوق مقبس طاقة ، و الذي يؤدي 
لوحدتي امداد طاقة داخل الصندوق . 
نعم ، هذا صحيح لقد اضافت سباون 
زيادة هنا : حتى اذا تعطل مزود الطاقة 
الرئيسسي ، فان بلوبكس يستمر في 
العمل بمزود الطاقة االحتياطي . هذا 
ما تعنية االحترافية : ان تكون محصنا 
نظام  في  االسوأ  هو  ما   . الفشل  ضد 
يفقد  ان  من  اكثر  تلفزيون  ال توزيع 
المشتركون اشاراتهم . ان مزود الطاقة 
ثاني يعطي بلوبكس من سباون ميزة  ال

ممتازة في الموثوقية و الحداثة . 
اشارات التردد المتوسط if  لالقمار 
الصناعية يتم توصيلها في موصالت 
من  العلوي  الجانب  في  الموجودة   f
اشارات  توصيل  يمكنك   . وحدة  كل 
من وحدات خفض ضجيج منفردة او 
من مخارج مختلفة من وحدات خفض 
و  ثمانية   / رباعية   / ثنائية  ضجيج 
دائما  هو  االعلى  الموصل  ان  حيث 
مدخل if  اقمار صناعية ، فان قرينه 
  2 رقم  كمدخل  يمكن ضبطه  االسفل 
رقم  للمدخل  توصيل  حلقة  مخرج  او 

. 1
االعدادت  بجميع  و  بهذا  لقيام  ل
بلوبكس  توصيل  عليك   ، االخرى 
بعد   . خاصتك  الحاسوب  بشبكة 
توصيل  لمنفذ  ايثرنت  كابل  توصيل 
rj45  الموجود على الواجهة االمامية 
انترنت  متصفح  تشغيل  يمكنك   ،
على اي حاسوب متصل بنفس شبكة 
بروتوكول  عنوان  ادخال  و  الحاسوب 
بالصندوق:  الخاص  االنترنت 
192.168.1.250  في غضون ثانية 
او ما شابه ، يمكنك ان ترى صفحة 
انترنت مصنوعة من قبل بلوبكس و 
يمكنك ضبط كل شيء على الصفحات 
الفرعية . تتوفر جميع الصفحات اما 

بااللمانية او االنجليزية .
توصيل  منفذي  ترى  ان  يمكنك 
الرقمي  الفيديو  الشارات  مخصصين 
  DVB-C QAM الكوابل  عبر 
موجودين مباشرة اسفل منفذ توصيل 
االيثرنت في كل وحدة . المنفذ السفلي 
اشارة  توليد  يتم  حيث  المخرج  هو 
تلفزيون الكابل الرقمي و من بعد ذلك 

تغذيتها لشبكة الكابل خاصتك . منفذ 
التوصيل في االعلى هو المدخل حيث 
يمكنك ادخال اشارة من وحدة بلوبكس 
اخرى . بهذه الطريقة السهلة يمكنك 
بلوبكس  من  وحدتين  مخرجي  جمع 
جمع  يمكنك  الطريقة  بنفس   .   16

اشارات وحدات بلوبكس مستقلة .
اثارة  االكثر  المعلومات  االن  و 
. كل  16  من سباون  بلوبكس  حول 
وحدة اشارة في بلوبكس 16  يمكنها 
تحويل ليس اقل من ثمان نواقل اقمار 
قنوات  ثمان  الى  مختلفة  صناعية 
لتكوين  ل قابلة    DVB-C QAM
بلوبكس  جهاز   ، اخرى  بكلمات   .
  16 تحويل  على  قادر  واحد    16
نكن  ام    QAM قناة    16 الى  ناقل 
نصدق ذلك . لكن نعم ، ان بلوبكس 
16  هو في الواقع 16  موالف اقمار 
  QAM صناعية مستقلة و 16  مغير
شيء  كل  ضبط  ويمكن     ! مستقل 
تماما. هل يمكن ان تتخيل هذا ؟ لهذا 
السبب ندعوه بقفزة عمالقة لالمام في 

تكنولوجيا االجهزة النهائية . 
ان تصميم بلوبكس 16  مبنى على 
دوائر الكترونية خاصة مدمجة تسمى 
حقل مجموعة بوابة قابلة للبرمجة " 
FPGA " . لتسهيل ذلك ، انها نوع 
من معالجات االشارة الرقمية حيث تم 
تنفيذ العديد من المزايا في جهاز معقد 
و ليس في البرنامج التشغيلي . بفضل 
هذا ، انها اسرع بصورة ملحوظة من 
تقليدية التي تعتمد على  المعالجات ال
البرامج . لكن ، هذا ليس كل شيء . 
امكانية  جعلت  المتطورة  االجهزة  ان 
االشارة  هذه  مثل  على  للحصول 
بصورة  و  ببساطة  نقية  ال الخارجة 
مرشحات  الية  الحاجة  دون  تسلسلية 
. ان دليل المستخدم من سباون يعطي 
ثالث  مخارج  توصيل  على  امثلة 
قناة    48 وتوليد  بلوبكس16  وحدات 
QAM   ) تقريبا 350  قناة عادية 
بنوعية عالية  الجودة  فائقة  و  الجودة 
او  . و كل هذا من دون اي مجمع   )
بلوبكس  ثالث وحدات  فقط   – مرشح 
16  و بعض القطع من كابل محوري 

بموصالت f  على االطراف . 

مصحوب    16 بلوبكس  ان 
توضح  واحدة  صفحة  من  بتعليمات 
و  الحاسوب  بشبكة  توصيله  كيفية 
لقد   . كامل  استخدام  دليل  تحميل 
اتبعنا التعليمات و في غضون دقيقة 
المولدة  الويب  الى صفحة  ننظر  كنا 

بواسطة بلوبكس 16  . قمنا بتحميل 
موسع  انه  ووجدنا  االستخدام  دليل 
وشامل و في نفس الوقت منظم بصورة 
اتباعه  السهل  من  كان   . منطقية 
ووجود العديد من الصور جعل القراءة 

و الفهم اسهل . 

قينا نظرة سريعة على الدليل و لكن  ال
بعد ان اكتشفنا مدى منطقية و بداهة 
كل شيء وضعناه جانبا و بدأنا باعداد 
الصندوق بواسطة المعالج الذي انبثق 
في البداية و ساعد في االعداد االولي . 
الحقا غيرنا في اعدادات ضبط متنوعة 
متوفرة في الصفحات الفرعية للصفحة 
192.168.1.250  . على فكرة ، حتى 
الذي  هذا  االنترنت  بروتوكول  عنوان 
يكون متوفرا عادة في بلوبكس يمكن 
اذا  لذا   . المستخدم  بواسطة  تغييره 
كنت تتوقع الحاجة الى تغيير اعدادات 
متواصل لعدة وحدات بلوبكس ، يمكنك 
مثل19  ( مستقلة  عناوين  اعطاءهم 

2.168.1.248و192.108.1.249   
لشبكة  دائم  بشكل  توصيلهم  و   )......
الحاسوب خاصتك . اذا كنت تعتقد انك 
سوف تحتاج من حين الخر لتصحيح 
االعدادات ، يمكنك ابقاء العنوان دون 
خاصتك  للشبكة  توصل  ان  و  تغيير 
و  للتحرير  وقت  كل  واحدة  وحدة 
حفظ االعدادت . هذا ما قمنا به خالل 

اختبارنا . 
واحد   16 بكس  بلو  لديك  كان  اذا 
اقمار  تلفزيون  قنوات  ادخال  أردت  و 
الكابل  شبكة  الى  وراديو  صناعية 
افضل  المحتمل  من  فانه   ، خاصتك 

خفض  وحدة  استخدام  هي  طريقة 
ضجيج رباعية و اعداد األربعة مداخل 
كمداخل  صناعية  اقمار  مخارج  و 
اعتيادية . بعد ذلك تقوم بتوصيل كل 
لمدخل  ضجيج  خفض  وحدة  مخرج 
 16 بكس  بلو  في  الصناعية  األقمار 
يمكنك  انه  ستضمن  الطريقة  بهذه   .
قمر  من  لنواقل  ل دمج  اي  اختيار 
 KU كيو  الترددي  بالنطاق  صناعي 
أو  القطبية رأسي  النظر عن  . بغض 
أفقي V/H أو نطاق مرتفع أو منخفض 
. بالطبع يمكنك القيام بنفس الشيئ مع 

وحدة خفض ضجيج كواترو .
ان عملية التكوين مبسطة من قبل 
بينما   . األدنى  للحد  سباون  برنامج 
يمكنك القيام بذلك باختيار ناقل قمر 
صناعي من القائمة ) بواسطة تردد ( 
، يمكنك القيام بذلك باختيار اسم قناة 
FTV- مثل   ( القائمة  من  تلفزيون 

بلو  ذاكرة  في  يوجد   . يا  حال  )  CNN
الصناعية االروبية  االقمار  بكس 16 
 ، 19.2شرق  استرا   ( شيوعا  االكثر 
هوتبيرد 13 شرق ، يوروبير  9 شرق 
اقمار  اضافة  على  قادر  لكنك  و   .  )
اخرى اضافية . بعد اختيار ناقل القمر 
الصناعي ) اما مباشرة او باختيار قناة 
ناقل ( فانك تختار  تلفزيون من ذلك ال
تردد قناة QAM  التي من المفترض 
ان تحمل المحتوى الخاص بناقل القمر 
الصناعي . نقوم ببساطة باختياره من 
القائمة التي تحتوي على ارقام قنوات 
QAM  و الترددات المتوافقة معها . 

الجهاز  يستخدم   ، افتراضيا 
مع   .   256QAM  . ms/sec6.9
المستخدم من  واجهة  تغيير  بعد  ذلك 
لديك  فانه   ، الخبراء  لوضع  اساسية 
  QAM رقم  اي  الى  لتغييره  الحرية 
فاننا  ذلك  مع  و   . ترميز  معدل  اي  و 
  ms/sec 6.9 على  باالبقاء  نوصي 
النطاق  عرض  مع  يتماشى  النه 
في  عادة  المستخدم  قناة  ل ل الترددي 

تلفزيون الكو ابل . 
اذا قمت بعمل كل شيء كما وصفنا 
ان  تالحظ  ان  يجب  فانك   ، باالعلى 
اعلى  الموجودة  اضواءاشارة  العشرة 
من  تتحول    rj45 توصيل  منفذ 
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اللون االخضر  الى  الكهرماني  اللون 
قد عثر   16 بلوبكس  ان  يعني  هذا   .
الصناعية  االقمار  نواقل  جميع  على 
  QAM المبرمجة و قام بتوليد قنوات

المتوافقة .
قمنا  الوحدة  سهولة  مدى  لمعرفة 
  QAM قناة  اعدادات  بتغيير  عمدا 
 256 االفتراضي  من  بدال   . واحدة 
  QAM  64 بضبط  قمنا   ،  QAM
على  االشارة  اشار ضوء   ، مباشرة   .
تحول  و  قناة  ل ل االمامية  الواجهة 
االخضر  من  الحاسوب  على  نظيره 
عليها  النقر  بعد  الكهرماني  الى 
على شاشة الحاسوب ، انبثقت نافذة 
الخاصة  المعلمات  جميع  تعرض 
بالقناة و سبب المشكلة اصبح واضحا 
لجميع  االجمالي  البت  معدل  ان   .
ناقل  تلفزيون من  ال المذياع و  قنوات 
اكبر  كانت  المحدد  الصناعي  القمر 
تحمله  ان     QAM قناة  ل يمكن  مما 
 ms و معل ترميز  QAM 64 بمعدل

 .  /sec 6.9
تلفزيون  اذا كنت معتادا قليال على ال
الرقمي ، سوف تعرف ماذا تفعل يمكن 
اما زيادة معدل الترميز ) و لكن عادة 
سيتدخل  ألنه  هذا  تفعل  ان  تحب  لن 
مع القنوات المجاورة ( ، زيادة نسبة 
QAM  الى ربما QAM 128  ) و 
اذا لم يكن هذا كافيا ربما لحد 256  
تلفزيون  ال قنوات  بعض  ازالة  او   )
يتم  ل الصناعي  القمر  محتوى  من 
لقد قمنا   . QAM قناة تضمينها في 
قناتي  حظر  بعد  و  االخير  باالجراء 
البت  معدل  انخفض  فقد  تلفزيون 
تتم معالجته بواسطة قناة  بشكل كافي ل
 ms/sec و معدل ترميز  QAM 64
االشارة  اضواء  جميع  عادت   .   6.9

خضراء مرة اخرى .
الوقت  حان  انه  ذلك  بعد  قررنا 
مخارج  في  القياسات  بعض  الجراء 
ثمان  قمنا بضبط  لقد   . بلوبكس 16 
الجهاز  من  واحدة  وحدة  من  قنوات 
بطريقة تم فيها شغل كل قناة تلفزيون 
كابل . قمنا بذلك للتعرف السهل على 
لمحلل  الطيفي  العرض  في  القنوات 
في  بتوصيله  قمنا  الذي  و  رقمي 

المخرج . بالطبع فان مكونات بلوبكس 
جيدة بدرجة كافية لتوليد قنوات كابل 
  QAM متجاورة . ظهرت ثمان قنوات
 . متوقع  هو  كما  الوحدة  مخرج  في 
الصور  بنفسك في  يمكن رؤيته  كما 
المرفقة ، لم تكن هناك اشارات زائفة 
مرئية في العرض الطيفي و لكن فقط 

ثمان ناقالت متضمنة نقية .
بعد مثل هذه البداية الواعدة ، قمنا 
ثانية بنفس الطريقة  ال بضبط الوحدة 
مختلفة  قناة  ترددات  اخترنا  لكن  و 
الوحدة  مخرج  توصيل  بعد   . بالطبع 
الوحدة  من    QAM لمدخل  االولى 
ثانية ، قمنا بقياس االشارة في مخرج  ال
ثانية حيث كان مجمل االشارة  الوحدة ال
لكال الوحدتين متوقعا . جميع 16 قناة 

QAM  بدت رائعة انظر للصور .
اكتشفنا انه يمكننا رؤية فيديو من 
قناة  في  المبثوثة  تلفزيون  ال قنوات 
QAM  و قمنا ببعض القياسات . كما 
توقعنا ، نقاء االشارة هائال – تقريبا 
معدل   . اطالقا  ضوضاء   يوجد  ال 
 37.3 عند    mer الخطأ  تضمين 
  e-9 0.9 ديسيبل و معدل بت الخطأ
حيث كانت في نهاية مدرج المقياس 
كانت  قياسها  تم  التي  االشارة  قوة   .
في  اجريناها  التي  االعدادات  تطابق 
بلوبكس تماما . لقد اكتشفنا حقا انه 
لقنوات  المخرج  طاقة  ضبط  يمكنك 
 82...  62  : المدى  في    QAM
هو  كما  ديسيبل   1 بزيادة  ديسيبل 

موضح في المواصفات . 
اكثر  هو  بما  القيام  يمكنك  لكن 
من ذلك عند ضبط مستويات االشارة 
ضبط  من   16 بلوبكس  يمكنك   .
انحرافات فردية في مستويات االشارة 
حتى  و   -6 من    QAM قنوات  لعدة 
 . ديسيبل   0.5 بخطوات  3+ديسيبل 
قناة واحدة  لقد قمنا بالزيادة القصوى ل
واخذ  اخرى  قناة  ل االدنى  النقصان  و 
صورة . عمل كل شيء كما هو متوقع 
  QAM بواسطة ضبط طاقة كل قناة .
تعويض  على  قادرا  تكون  منفردة 
 ، عادة   . الكابل  شبكة  في  الفقدان 
لقنوات ذات  فانك سوف تزيد الطاقة ل
بانقاصها  تقوم  و  االعلى  الترددات 
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Model BluBox 16

Function  /  to  Head End

Number•of•inputs 4 )cascadable(

Input frequency range 950 ... 2150 MHz

Allowable input signal power 64 ... 94 dBµV

Number•of•outputs 2 )cascadable(

Output frequency range 47 ... 862 MHz

Output signal power setting )general) 62 ... 82 dBµV

Individual•QAM•channel•power•adjustment•• -6 … + 3 dB
range 

Number•of•transponder•processed Up to 16

Number•of•QAM•channels•generated Up to 16

QAM standard / ITU-T J.83 Annex A )fixed(

QAM constellations 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM
 and 256QAM

QAM•symbol•rate•range 1.0 … 7.2 Ms/sec

Power supply 2 x 100 … 240 V, 47 … 63 Hz, 85 W 
 plus LNB
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لتلك القنوات التى على الطرف االقل 
من الطيف .

في  مشكلة   16 لبلوبكس  تكن  لم 
الفيديو  بث  جيلي  اشارات  معالجة 
الصناعية  االقمار  عبر  الرقمي 
dvb-s/s2  . بالطبع ال يؤثر  محتوى 
ناقل ) mpeg2-mpeg4( حيث ان  ال
بلوبكس ال يفك ترميز و يعيد ترميزم 
كان  اذا   . تلفزيون  ال قنوات  فيديو 
القمر  ناقل  على  الجودة  فائق  شيء 
الجودة في  فائق  ، فسيظل  الصناعي 

شبكة الكابل .
العدادات  خيار  سباون  اعطتنا 
و  الصناعي  القمر  لمدخل  مختلفة 

المثال  سبيل  على   ، الكابل  مخرج 
المذبذب  ترددات  ضبط  يمكنك   ،
المحلي لوحدة خفض الضجيج يدويا 
 . التحويل  تردد  ضبط  يمكنك  كما 
النطاق   : تقدما  االقل  لقراء  ل توضيح 
للنطاق  المرتفع  النطاق  المنخفض و 
بواسطة  استقبالهم  يمكن    ku كيو 
ادنى ترددمذبذب محلي )9750 ( او 
 10600 ( محلي  مذبذب  تردد  اعلى 
هذا  العادية  االستقبال  اجهزة  في   .  )
القرار متخذ من قبل شركات تصنيع 
االجهزة و ال توجد حرية للمستخدم في 

تغييرها . 
يمكنك   .  1.0 لدايسك  دعم  يوجد 

  a/b اطفاء    : نعمة  انفجار  اختيار 
يمكنك   .   a/b/c/d قمر صناعي او 
   khz22 موجات وجود  اختيار  يدويا 
الضجيج  خفض  وحدة  لطاقة  اضافة 
)18v/13 ( . يمكنك تحرير ، حذف 
او اضافة نواقل جديدة كما في اجهزة 
العادية  الصناعية  االقمار  استقبال 
تسمية  يمكنك  لذلك  اضافة  ولكن 
المثال . باسم  كل ناقل ، على سبيل 

المزود . 
فردية  قنوات  ارقام  تعيين  يمكن 
تلفزيون و المذياع المتضمنة  لقنوات ال
في قنوات QAM  المولدة . و اذا كانت 
الكابل  نظام  في  المستخدمة  االجهزة 
قناة المحلي  خاصتك تدعم وظيفة رقم ال
)lcn ( ، فسيكون ترتيب القنوات في 
قوائم قنواتهم تماما كما تحب ان يكون 
. كما ذكر سابقا ، يمكنك حظر بعض 
القنوات من الظهور في شبكة الكابل 
المقابلة  االشارات  رفع  طريق  عن 
لالسم في القائمة المناسبة ) في وضع 

الخبراء ( .
امكانية  ايضا  بلوبكس  يعطيك 
 nit الشبكة  معلومات  معالجة جداول 
ووقت    sid الخدمة  وصف  جدول   ،
تغيير  يمكنك   .  cat المتاح  قناة  ال
او  الخدمة   ، الشبكة  تحديد  بينات 
كنت  اذا   . المشروط  نفاذ  ال انظمة 
الشبكة  اسم  تغيير  يمكنك  ترغب 
و  الخاصة  شبكتك  باسم  االصلي 

لتغيير  امكانية  لديك  توجد  ال  لكن 
 ، االصلية  المذياع  و  التفزيون  قناة 
بعض الخبرة مطلوبة عند العمل بهذه 
االعدادات و خاصة في معالجة جدول 
معلومات الشبكة . لحسن الحظ ، كل 
شيء موضح بتفصيل كبير في دليل 
االستخدام . االكثر من ذلك ، االعدادات 
االفتراضية ) من دون معالجة الجداول 
لمعظم  مثالية  تكون  سوف  اطالقا( 

العمالء . 
لالجمال ، اعداد بلوبكس 16 كان 
سهل جدا . كل شيء كان بسيط و عمل 
كما هو متوقع . لم نواجه اية مشكلة 
اعاداتنا  تم تخزين جميع   ، بالطبع   .
في ذاكرة بلوبكس بامان و لم تختفي 
بانقطاع و اعداة الطاقة . بعد فترة من 
الداخلية  المراوح  تشغيل  تم   ، العمل 
منخفضة  الداخلية  الحرارة  البقاء  يا  ال
. لقد اصدرت بعض الضجيج و لكن 
االحترافية  التجهيزات  في  عادي  هذا 
مثل موادم شبكات الحاسوب . االشارة 
الخارجة كانت مستقرة و نقية طيفيا 
  c/n للضجيج  ناقل  ال نسبة  ايضا   .
من   16 بلوبكس  ان   . ممتازة  كانت 
تحويل  في  ممتاز  بعمل  قام  سباون 
نواقل االقمار الصناعية من جيلي بث 
الفيديو الرقمي dvb-s/s2  الى قنوات 
كوابل لبث الفيديو الرقمي عبر الكابل 

  dvb-c

راي•احد•الخبراء•
صغيرة•للغاية• 

الى•قنوات• النواقل• وحدة•واحدة•تحول•عدد•كبير•من•
 ) QAM )16

اشارة•خارجة•نقية•جدا•
  QAM•يمكن•زيادة•مخارج•بلوبكس•لمضاعفة•قنوات

في•مخرج•النظام•
تطبيق•مصمم•بشكل•جيد•لضبط•االداة•

الخبراء• ووضع• االساسي• الوضع• •، التثبيت• معالج•
يناسب•كل•من•المستخدمين•االقل•و•االكثر•تقدما•

يحتوي•بلوبكس•على•وحدتي•تزويد•طاقة•لالوقات•العصيبة•••••

ليس•من•الممكن•فك•تشفير•قنوات•مدفوعة•من•اقمار•صناعية•مختلفة•
و•اعادة•تشفيرها•بنظام•تشفير•مختلف•


