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 البصرية للشبكاتبتكلفة ميسورة ستراتيجية اال بياناتللعن تشفير تعلن شركة تي سي سي 
 

 المجهولبروتوكول ال تقنيةو اآللية  "كي نت" بأفضل مستويات األداء واألمان وسهولة االستخدام بفضل إدارة تمتعت
 

(المدرجة ("تي سي سي") كوربوريشن"  ز"تيكنيكال كوميونيكيشنشركة علن ): تبزنيس واير( –ماساتشوستس  كونكورد،
 أجهزة المجموعة القابلة للتشغيل المتبادل من عن إطالق) NasdaqCM: TCCOفي بورصة ناسداك تحت الرمز: 

كافة يسهم في منع اعتراض استراتيجي و أمن عالمي  التي توفر مستوى )SP SONET/SDH-72B-DSD( تشفير المسارات
 التي يتم نقلها عن طريق شبكات األلياف البصرية، مع الحفاظ على سهولة وفعالية التنفيذ واإلدارة. أنواع االتصاالت

 
 72-دي إس دي’ تشفير أجهزةتندمج : ""تي سي سي"قسم الهندسة وتطوير المنتجات في  قال جون ماهر، مدير

ال كما  ب ذلك أي تعديل للشبكةيتطلال و –مضافة إلى الشبكات الموجودة بسالسة كشبكة )DSD-72B-SP( ‘إس بي-بي
 نقاط النهاية في الشبكة". استخدام أجهزة التشفير ضرورًيا فقط عندويكون ها، يؤثر على أدائ

 
-بي 72-"دي إس دي بشفافية، ما يسمح لجهاز التشفير) SDH/SONET"إس دي إتش/سونيت" (تتم معالجة رؤؤس و 

 .الُمداوالت "ملتيبلكسر"قياسي مثل "إس دي إتش" أو "سونيت"  شبكةعنصر  ل مع أيبالعم) DSD-72B-SPإس بي" (
لتبديل الشبكة  األعلى بيانات حاويات المسارات الفردية الظاهرية، من دون تشفير المسار عمليات حوسبة يتم تشفيرو 

 مسارها.لحوسبة البيانات التي تم تشفير كشف للنصوص العادية  من دون أي) VC"في سي" ( غير المقيد لكل
 

لفةئج ئيكى هئآلجهربؤخئذب    ئك
 

وٕادارتها مركزًيا من قبل  تحديد إعداداتهاو  )DSD-72B-SP( إس بي"-بي 72-"دي إس دي يتم نشر الشبكة اآلمنة
الشبكة، "، ويجري دعم سياسات تي سي سي"كي نت" في شركة "البصري المتقدم عبر اإلنترنت الخاص بـ مديرال

 أن إدارة المفاتيح التلقائية والسجالت والتنبيهات واستطالعات الرأي توفر اتصاالت آمنة موثوق بها. إضافة إلى
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وسهولة ‘ كي نت’لم يعد هناك حاجة إلدارة أمن الشبكة. إن مستوى أمن ف‘ كي نت’"بفضل وأضاف ماهر: 
 إس بي"-بي 72-"دي إس ديشفير وأدائها، يجعل من تالمجهول بروتوكول الاستخدامه إضافة إلى فعالية تقنية 

)DSD-72B-SP( فعاًال من حيث التكلفة". استثماًرا 
 

 ئكةسفيذ
ة وفقًا للمستوى الثالث مصمم إلى األجهزة ةتشفير مستندهو أداة  )DSD-72B-SP( إس بي"-بي 72-إن "دي إس دي

غير قابل للتقليد ويمكن تثبيته جهاز مركب  في" 2-140إف آي بي إس من مقياس معالجة المعلومات الفيدرالي "
كما بت.  256عند  خوارزمية معيار تشفير متقدم متماثل ذو ثالث طبقات مع نظام إدارة مفاتيح يستخدمعلى رف 

 يمكن أيًضا دمج الخوارزميات من دون تعديل الجهاز.
 

ة شفئ لهئ  ئك
ابايت/ثانية جمي 622.08في سرعات لتشغيل امصمم للتصدير و هو  )DSD-72B-SP( إس بي"-بي 72-"دي إس دي

ة والعسكري. يرجى االتصال بمبيعات ية والحكوميالصناعالمجاالت  ابايت/ثانية، وهو متوفر فيجمي 155.52أو 
البريد اإللكتروني التالي: ، أو على 5100-287-978شركة االتصاالت التقنية على الرقم 

tccinfo@tccsecure.com . 
 

م  ب ع لح بك ة ئكةقمي شئإل ب ئإلة  سذق
 العالية والحلول المخصصة، بما يدعم في أنظمة االتصاالت اآلمنة عاًما 50ألكثر من  "تي سي سيتتخصص "

تم نقلها عبر يومقاطع الفيديو التي لحماية األصوات الحساسة والبيانات ) CipherONE"سيفر ون" ( أفضل معايير
بلًدا على مستوى أمن  115الجهات الحكومية والوكاالت العسكرية والشركات في  تعتمدو نطاق واسع من الشبكات. 

 . www.tccsecure.comاإللكتروني التالي: موقع اللحماية اتصاالتها. تعّلم المزيد على  "تي سي سي"
 

 .ر القابلة للتنزيلالصو اإلنترنت مع عبر  ط اإلعالميةالوسائ مجموعةيمكنكم االطالع على 
 

إّن نّص اللغة األصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أّما الترجمة فقد قِدمْت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع 
 لنّص اللغة األصلية الذي يمّثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

 
 التصالل
 

 "تي سي سي" 
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 جانيت لو كلير
 978-287-6309هاتف: 

  leclair@tccsecure.comالبريد اإللكتروني: 
 

 كوربوريشن" ز"تيكنيكال كوميونيكيشنالمصدر: 
 

 
 

 هذا البيان الصحفي على شبكة اإلنترنت عبر الرابط اإللكترويني التالي:االطالع على  ميمكنك
http://www.businesswire.com/news/home/20130401005708/en  
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