نظام حامية اتصاالت الهواتف املحمولة

أداة االتصال B-Force
نظام األمان يف شبكات االتصاالت املحمولة

هو أداة تشفري لحامية االتصاالت الصوتية ،الرسائل القصرية
وامللفات .الحل األفضل لضامن رسية املعلومات املرسلة بني
املستخدمني .استخدام خوارزميات التشفري الحديثة تضمن
مستوى غري مسبوق من األمن )عىل مستوى األفضل مبعنى
الكلمة( .طريقة التشفري ال تعتمد عىل مزود خدمات االتصاالت
السلكية والالسلكية امنا يتم تنفيذها بني نقطة و نقطة
تم تصميمها للعمل يف شبكات  GSMالقياسية مثل التو جي أو
الرثي جي أو الفور جي أو باستخدام شبكات الواي فاي أو من
خالل قنوات اتصال فضائية تم تطوير نظام تشغيل األداة لضامن
آمان التخزين ونقل املعلومات.كام يدعم هذا النظام هيكلية
عمل مرنة عند التعامل مع املعلومات الرسية
تحتوي األداة مجموعة واسعة من برامج الرتميز لضغط البيانات
الصوتية و عىل الخوارزميات الحديثة التي تضمن جودة توصيل
البيانات ،والتي تسمح للعمل بنجاح يف قنوات ذات نطاق ترددي
منخفض.يتم تحقيق الجودة الفائقة لصوت املتحدث بفضل
برنامج الرتميز الحديث مع معدل بت متغري  ،والذي يتكيف مع
عرض النطاق الرتددي لقناة االتصال .تتيح لك القناة الصوتية
"االحتياطية" يف وضع النظام نصف االزدواجي إمكانية الوصول
إليها  ،حتى عندما يكون الجهاز خارج منطقة النطاق العريض.
ستضمن واجهة العمل املريحة  ،والحد األدىن لوقت إعداد
االتصال املشفر وإجراءات إلغاء الصدى راحة التشفري يف أي
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