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واجهة سهلة االستخدام
تم تصميم واجهة المستخدم الرسومية متعددة اللغات لجهاز Sprint بحيث تتسم 

بالبساطة وسهولة االستخدام من خالل استخدام مظهر وإحساس مشابه لتطبيقات رسائل 
اإلنترنت الشهيرة وتقليل معلومات حالة النظام إلى الحد األدنى الضروري للمشغل. 

تتيح قائمة جهات االتصال القابلة للبرمجة عن طريق المستخدم سهولة تحديد المحطات 
في الشبكة، بما في ذلك جهات اتصال الهاتف الخلوي للرسائل النصية القصيرة.

اتصال آمن سريع
 3G ALE أحدث أجيال تكنولوجيا تحقيق االتصال آليًا Sprint يستخدم تطبيق بيانات

لتوفير اتصال آمن سريع في ظروف القناة األكثر تحديًا والتي تفشل خاللها األنظمة 
 األخرى القديمة 

في االتصال. 

 AES-256 يمكن ترميز جميع عمليات إرسال البيانات عبر الهواء باستخدام ترميز
مما يوفر راحة البال ف الحفاظ على أمن البيانات وسالمتها. كما تم دمج تقنيات 

مكافحة التشويش لتوفير الحماية من المحاوالت غير المرغوب فيها من قبل أطراف 
أخرى لتعطيل اتصاالت 3G ALE. كما أن حماية االتصال باستخدام مفتاح 56 بت 

قابل للبرمجة يمنع التشويش من قبل أطراف غير معلومة.

رسائل الدردشة
تتميز واجهة المستخدم الرسومية البديهية بالبساطة وسهولة االستخدام، ويتم بدء 

جلسات الدردشة بطريقة مماثلة لتطبيقات المراسلة المستخدمة على اإلنترنت، مما يقلل 
بشكل كبير من الحاجة إلى تلقي تدريب متخصص. 

يمكن إرسال رسائل مكونة من 250 حرفًا بين األقران أو يمكن بثها إلى جميع 
المحطات. تحافظ رسائل األقران المتبادلة بين محطات Sprint على اتصال البيانات 
بحيث يمكن إرسال رسائل متعددة في أي اتجاه دون إعادة إنشاء االتصال، مما يزيد 

من وقت البث الفعال.

يمكن وضع رسائل متعددة في قائمة االنتظار من أجل إرسالها بشكل متسلسل. ويتم 
االحتفاظ بسلسلة رسائل محددة بالوقت لكل جهة اتصال، مما يتيح سهولة مراجعة سجل 

رسائل جهة االتصال أو تصديره.

يمكن تبادل الرسائل بين محطات Sprint وواجهة المستخدم ألجهزة اإلرسال/
االستقبال غير المتصلة بتطبيق Sprint. يتم تضمين أجهزة اإلرسال واالستقبال 

التي تم تفعيل الجيل الثالث بها في شبكة 3G ALE المحددة، في قائمة جهات اتصال 
.Sprint باإلضافة إلى تلك المحطات التي تعمل كنقاط التقاء ،Sprint

نقل الملفات والبريد اإللكتروني
يمكن تغيير حجم الصور من داخل التطبيق بُغية تمكين النقل الهوائي السريع. تظهر 

عمليات نقل الملفات في سلسلة الرسائل ويمكن فتحها مباشرة من هذه السلسلة. 

يمكن استخدام أي عميل بريد إلكتروني قياسي POP3 مع تطبيق Sprint. يتم إنشاء 
رسائل البريد اإللكتروني وقراءتها بنفس الطريقة المتبعة عند استخدام أنظمة البريد 

اإللكتروني الشائعة على اإلنترنت، ومن ثم مرة أخرى، تقليل متطلبات التدريب.

بوابة الرسائل القصيرة والبريد اإللكتروني
تمثل محطة SprintNet البوابة بين أنظمة البريد اإللكتروني المستندة على شبكة 

Sprint عالية التردد المتصلة باإلنترنت/LAN وشبكة الهاتف المحمول. 

 .Sprint يمكن إضافة مستخدمي الهاتف المحمول كجهات اتصال خارجية في شبكة
 GSM المجهزة بمودم SprintNet يتم توجيه الرسائل النصية تلقائيًا إلى بوابة

لتوصيلها إلى شبكة الهاتف المحمول. 

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة إرسال الرسائل النصية مباشرة إلى المحطات 
الموجودة على شبكة Sprint عالية التردد. توسم الرسائل النصية القصيرة الموجهة 

إلى شبكة Sprint باسم جهة االتصال ثم ترسل إلى رقم هاتف مودم GSM في بوابة 
 .SprintNet

تُرسل رسائل البريد اإللكتروني الموجهة إلى مستلمين خارج شبكة Sprint تلقائيًا إلى 
بوابة SprintNet إلعادة توجيهها عبر اتصال IP إلى خادم بريد إلكتروني خارجي.

تستخدم تطبيقات SprintChat و SprintNet من Codan مزايا الشكل الموجي 
الخاص بـ 3G ALE لتوفير اتصاالت بيانات عالية التردد سريعة وآمنة. تدعم بوابة 
SprintNet البريد اإللكتروني ونقل الملفات والدردشة بين األقران وكذلك الرسائل 
النصية والبريد اإللكتروني عبر اإلنترنت. توفر مزايا المرونة وتوافق التشغيل لحلول 

Sprint امتداًدا قويًا لقدرات شبكتك عالية التردد.
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القيم المذكورة نموذجية. تخضع أوصاف ومواصفات المعدات للتغيير دون إشعار أو التزام.

المواصفات
SPRINT تطبيقات بيانات

SprintNetو SprintChat
3G ALE يدعم Codanمن S4538 يعمل مع أي جهاز إرسال واستقبال طراز

LDL تُنقل رسائل الدردشة والرسائل النصية القصرة باستخدام روابط بيانات موجات اإلضاءة
CAST تُنقل الملفات والبريد اإللكتروني باستخدام

الحد األدنى من المتطلباتمتطلبات الكمبيوتر )الحاسب(

نظام التشغيل
Windows 7® (32/64 bit Home Premium, Professional, Enterprise and Ultimate)

Windows 8.1® (Professional 64 bit)
Windows 10® (Professional 32/64 bit)

GHz or 1 أو أسرع bit (x86)-32 أو bit (x64) processor 64وحدة المعالجة المركزية

مساحة 16 جيجا بايت )نواة 32 بت( أو 20 جيجا بايت )نواة 64 بت( )يتطلب التثبيت الفعلي 40 ميجابايت(القرص الصلب

)RAM( الذاكرة(Windows 10 أو Windows 8.1( أو 4 جيجا بايت )Windows 7( 2 جيجا بايب

اي عميل بريد إلكتروني متوافق مع معيار POP3 )مثل Microsoft® Outlook أو Mozilla® Thunderbird)عميل البريد اإللكتروني
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