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 جهاز البيانات القتالّية املؤّمنة – 
النسخة العربّية

املصممة  احملمولة  القتاليّة  البيانات  KU-89x ألجهزة  بالكامل من سلسلة  عربيّة  هو نسخة   KU-891GA إن جهاز 
واملصنعة في أستراليا، والتي ستوفر نقالً مؤّمناً وخالياً من األخطاء للرسائل النصيّة عبر الالسلكي أو اخلطوط )الكابل 
أو شبكة الهاتف( أو وصالت األلياف البصريّة. وهذا اجلهاز مصمم لتلبية العديد من االحتياجات اخلاصة للمستخدمني 

العسكريني التكتيكيني الذين لغتهم الرسميّة هي اللغة العربيّة الفصحى املعاصرة.

الغالف اخلارجي للجهاز قوي ومضاد للماء ومصنوع من األلومنيوم ومصمم ملواجهة حتديات العمليات التكتيكيّة. وميكن 
املنّسقة  النماذج  تتبع  األجوبة  األسئلة/  واألخيرة عن طريق مجموعة من  أو منسقة،  الرسائل كنصوص حرة  إدخال 

للقوات املسلحة األستراليّة. وميكن إدراج رسائل اختياريّة ذات بنيات يحددها الزبون.

 AES256 تشفير  بنظام  العسكريني  واملستخدمني  الفدراليّة  احلكومة  ملستخدمي   GA KU-891 جهاز   ويتوفر 
املتاح للتصدير.

ويتمتع اجلهاز مبكون لتحديد املواقع يسمح للمستخدم بتحديد موقعه وإحلاق هذا املوقع بالرسائل واستطالع وتتبع 
املستخدمني اآلخرين عن طريق مواقعهم احملددة. وجترى عمليات حتديد املواقع هذه عن طريق رسائل مشفرة. وبنية نظام 

حتديد املواقع متوافقة مع نظام عرض اخلرائط املتحركة املستخدم في نسخ أجهزة KU-893 و 893A و 894.

ويستخدم جهاز البيانات القتاليّة االتصال االنتقائي وميكنه اختزان الرسائل الواردة )مما يسمح بالتشغيل غير املراقب(. 
ويوفر خيار »تخزين وحتويل« مرونة كبيرة بينما تقلل إمكانيّة »تأكيد/أعد اإلرسال« احلساسة للخطأ من عبء العمل 
داخلي للمساعدة في العثور على األخطاء وتعزيز ثقة املستخدم. واجلهاز مصمم   BITE  على املشّغل. وباجلهاز نظام
بيئة  في  بالعمل  للجهاز  املثبتة  املرسلة  األخطاء  تصحيح  عمليات  وتسمح  سواء  حد  على   VHF و   HF  لعمليات 

تردد متهايئة.

مصمم ومصّنع في أستراليا.
بواسطة شركة سايفر ريسيرش البوراتوريز احملدودة
www.cypher.com.au تفضل بزيارة موقعنا

معلومات سرّية
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مواصفات اجلهاز

عام

التقنية

األبعاد:
الوزن:

درجة احلرارة:
االرتفاع:

مادي:

الشاشة:
الطاقة:

عمر البطاريّة:
الصيانة:

معّدل املودم:
نطاق التردد الصوتي:

تصحيح األخطاء:

التشفير:

الذاكرة:

طول الرسالة:

اإلنذارات:

مؤشرات املستخدم:

االتصال االنتقائي:
غير ما سبق:

مجموع مناذج القوات املسلحة األستراليّة:
العناوين الفرعيّة في كل رسالة: 

50 مم × 120 مم × 198 مم
ً 950 غراما

-20 إلى +70 درجة مئويّة
10000 متر بدون تكييف الضغط

MIL STD 810D مصمم طبق
MIL STD 461E مصمم طبق

128 × 32 نقطة 
8-30 فولت تيار مستمر )خارجي(

9 فولت تيار مستمر )# 522 داخلي(
6-10 ساعات بنسبة 10:1

(B.I.T.E.) معدات اختبار داخليّة

300، 600 باود
300 هرتز إلى 2700 هرتز

تصحيح األخطاء املرسلة ثالثي التمرير مع تواقت 
 HF/SSB النزالق الشاشة يناسب القفز الترددي 

.VHF/UHF و
)FIPS PUB 197 متوافق مع( – AES 256

البرامج: 64 كيلوبايت
البيانات: 128 كيلوبايت

2000 حرف
طول كل بنية: 1536  16

مجموع العناوين الفرعيّة: 416  26
خطأ تشغيلي البطاريّة ضعيفة 

حتديد املوقع/ال يوجد حتديد للموقع
BITE فشل

جارٍ طبع رسالة جارٍ تلقي رسالة 
مت تخزين الرسالة غير املقروءة

إرسال رسالة
رمز ثالثي هجائي رقمي يشمل االتصال مبجموعة واالتصال بالكل

تأكيد/ عدم تأكيد آلي/يدوي
حتليل اتصال اختياري

إمكانيّة اختياريّة لدعم اللغة الفارسيّة

:توافقيّة املغناطيسيّة الكهربائيّة


