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B-Force أداة ا�تصال
نظام ا�مان � شبكات ا�تصا�ت ا�حمولة

 هو أداة تشف� لح�ية ا�تصا�ت الصوتية ،الرسائل القص�ة    

 وا�لفات. الحل ا�فضل  لض�ن �ية ا�علومات ا�رسلة ب�

 ا�ستخدم�. استخدام خوارزميات التشف� الحديثة تضمن

 مستوى غ� مسبوق من ا�من (ع© مستوى ا�فضل §عنى

 الكلمة) .طريقة التشف� � تعتمد ع© مزود خدمات ا�تصا�ت

السلكية وال°سلكية ا¯ا يتم تنفيذها ب� نقطة و نقطة

 تم تصميمها للعمل � شبكات          القياسية مثل التو جي أو 

 ال³ي جي أو الفور جي أو باستخدام شبكات الواي فاي أو من

 خ°ل قنوات اتصال فضائية تم تطوير نظام تشغيل ا�داة لض�ن

 آمان التخزين ونقل ا�علومات.ك� يدعم هذا النظام هيكلية

عمل مرنة عند التع�ل مع ا�علومات ال·ية

GSM

 تحتوي ا�داة مجموعة واسعة من برامج ال�ميز لضغط البيانات

 الصوتية و ع© الخوارزميات الحديثة التي تضمن جودة توصيل

 البيانات، والتي تسمح للعمل بنجاح � قنوات ذات نطاق ترددي

 منخفض.يتم تحقيق الجودة الفائقة لصوت ا�تحدث بفضل

 برنامج ال�ميز الحديث مع معدل بت متغ� ، والذي يتكيف مع

 عرض النطاق ال�ددي لقناة ا�تصال. تتيح لك القناة الصوتية

 "ا�حتياطية" � وضع النظام نصف ا�زدواجي إمكانية الوصول

 إليها ، حتى عندما يكون الجهاز خارج منطقة النطاق العريض.

 ستضمن واجهة العمل ا�ريحة ، والحد ا�دÇ لوقت إعداد

 ا�تصال ا�شفر وإجراءات إلغاء الصدى راحة التشف� � أي

موقف

ح�ية التشف� هي ض�ن �من معلوماتك
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الهاتف الذ�

قنوات ا�تصال

التشف�

لوغاريتم التشف�

رمز التبادل

نصف ثانيةمعدل التأخ�

مفتاح الجلسة

ال�وتوكول  ا�ستخدم

معدل التأخ�

مختلفة لكل جلسة

 التحقق من ا�جموع ا�ختباري

 للملف ا�نقول ، وض�ن حذف

ا�علومات من الجهاز

نقل البيانات

بث الصوت أو الفيديو

أوضاع ا�تصال

ا�تصال

صوت التواصل

ا¢مان

معلومات اضافية

ال¤ميز

الصور

النصوص

ا�ستندات

نص ، رسالة صوتية

صورة من الكام�ا ، ملف من ا�ستعرض

ملفات أي حجم كانت

نص ، رسالة صوتية

الصوت

الفيديو

وضع عام ، وضع اهتزاز ، وضع صامت

اتصال مزدوج ا�تجاه أو أحادي ا�تجاه

تشف� من نقطة إ³ نقطة

 خيارات ·كن الوصول إليها ل¶تصال ا�ش¤ك ،

 معلومات عن الوصول إ³ قناة اتصال واسع

النطاق

نظام التشغيل

الشاشة

الكام�ا

 الذاكرة العشوائية

الذاكرة ا�دمجة

الواجهات ا�ستخدمة

شبكات ا�تصال

سعة البطارية

gا¢بعاد


