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يس ايه يئ

تراكس أكادميي

نظرة عامة
يُعد التأهيل الفّعال واملُتقن للطيارين من بني الشواغل الرئيسية للمؤسسات العسكرية يف مختلف أنحاء العامل. لذا يُعد النقص امللحوظ يف الطيارين هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه املؤسسات العسكرية 

العاملية؛ حيث يستكشف معظمها منهجيات تدريب جديدة ومبتكرة مصممة للتعامل مع عملية تأهيل الطيارين. وبفضل  أكرث من 70 عاًما من الخربة يف التدريب واملحاكاة، استطاعت رشكة يس ايه يئ أن تستفيد 

من التطورات يف التكنولوجيا وأدوات التعلم الرقمي وتحليالت البيانات وبرامج التدريب لتمكني التدريب املتكامل واالستثنايئ بُغية تأهيل الطيارين بطريقٍة أرسع وأفضل وأكرث فعالية. يس ايه يئ تراكس أكادميي هو 

نظام تدريب ذايت يُركّز عىل الطالب ويساهم يف االستفادة من عنارص وأدوات مرتابطة متعددة كجزء من نظام التعلم املتكيف املتكامل مبساعدة الجوال. وقد ُصمم هذا النظام التدريبي الشامل واملتكامل لتحسني 

رحلة الطالب الطيار بدًءا من تدريب الطريان يف املرحلة الجامعية وصواًل إىل قيادة الطائرة بنفسه.

التعلُّم – املرحلة األولية من سلسلة التدريب
يتعلم الطالب إجراء التدريب باستخدام أحدث وسائط التدريب، مبا 

يف ذلك تطبيق الجوال، وبرامج تدريبية عرب األنظمة األساسية عالية 

الدقة، ووحدات محّسنة للواقع االفرتايض يف تجربٍة تحايك الواقع. 

كم يُقدم املنهج الدرايس فهًم أكادمييًا ملهمٍة أو إجراٍء تدريبي يُصمم 

عرب تطبيق يس ايه يئ تراكس أكادميي للجوال؛ حيُث ميكن للطالب 

مراقبة حالته مقارنًة بأهداف التعلم ملراجعة النشاط والنتائج. كم 

ميكنه الولوج إىل الربامج التعليمية وإدارة جدوله الزمني واإلطالع 

عىل التقدم النسبي وموارد الكتب وغريها.

املوضوع  هذا  الحاسوب  عىل  القائم  التدريب  وحدات  تقدم 

بالتفصيل خطوة بخطوة، وذلك من خالل مناذج الفيديو التي تُحايك 

السلوك املثايل ورد الفعل أثناء تقدم الطالب يف هذا اإلجراء. ومبجرد 

إتقان املفاهيم األساسية، يتلقى الطالب املزيد من التدريب من 

خالل املحتوى املعزز للواقع االفرتايض عال الدقة، الذي يعمل عىل 

إدخال الطالب يف الجو العام وتوضيح الوضع الراهن لتعزيز مهارات 

االنتقال.



نظام يس ايه يئ رايز  

تراكس  ايه يئ  قياسية يف يس  رايز ميزة  ايه يئ  عد نظام يس 

سلسلة  مراحل  جميع  باستمرار  يدعم  أنه  حيث  أكادميي؛ 

التدريب، فضاًل عن توفري التدريب املبارش: التقييم املوضوعي؛ 

البيانات والتحليل  التدريب عىل األداء، مبا يف ذلك تحليالت 

التنبؤي الالزم للتحسني املستمر.

جهاز تدريب الواقع االفرتايض يس ايه يئ سربيت يف التعلّم الذايت

Í	جهاز صغري الحجم يوفر بيئة افرتاضية مستحوذة عالية الدقة

Í	 مولّد صور يس ايه يئ

Í	 سمعة رأس الواقع االفرتايض للوحة عدادات واضحة الرؤية

خارج النافذة

Í	موصالت ملس إلرسال التعليقات الفعلية

Í	 أدوات التحكم الفعلية )النقل التسلسيل العام(: عصا التحكم

االهتزازية، والصمم الخانق، ودواسات التوجيه

Í	 املستمر للتدخل  االفرتايض  رايز  يئ  ايه  يس  نظام  ُمدرب 

والتصحيح

Í	  التقييم املوضوعي لتصنيف وأداء  نظام يس ايه يئ رايز
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املامرسة – وضع ما تم تعلمه موضع التنفيذ
الطالب  أكادميي  تراكس  ايه يئ  لتطبيق يس  التالية  املرحلة  تًطلع 

عىل التدريب عىل مدرب الواقع االفرتايض يس ايه يئ سربيت يف 

ظل توافر الضوابط الفعلية، ووجود مدرب افرتايض وتقييم األداء 

باستخدام نظام يس ايه يئ رايز )من خالل رؤى مبارشة وتقييمت 

موّحدة(. ويُصبح الطالب يف هذه املرحلة عىل درايٍة بيئة املقصورة 

ذلك عىل مدرب  بعد  اإلجراءات  تُطبّق  األحداث.  تسلسل  وفهم 

الواقع االفرتايض يس ايه يئ سربيت باستخدام مولّد صور يس ايه 

يئ الذي يوفر بيئة افرتاضية أكرث دقة وواقعية من مدربني الواقع 

االفرتايض التقليديني.

الواقع  رأس  من خالل سمعة  البرصي  الدمج  متكني  أيًضا  يجري 

االفرتايض التي تعرض صور عالية الدقة خارج النافذة مع خاصية 

الحدة البرصية 20/20 لقراءة لوحة العدادات. كم تتكامل أدوات 

ودواسات  الخانق،  والصمم  التحكم،  عصا   – الطريان  يف  التحكم 

واهتزاز  باللمس  املُعززة  الفعلية  اإلشارات  جانب  إىل  التوجيه، 

املقاعد – إلنشاء بيئة افرتاضية استثنائية وواقعية للغاية يف جهاز 

تدريب طريان الواقع االفرتايض  املتطور عال الدقة ميسور التكلفة 

صغري الحجم.

يجري دعم تقدم الطالب من ِقبل مدرب افرتايض يوفر تدخاًل فوريًا 

قابالً للتنفيذ، فضاًل عن تقييم األداء باستخدام نظام يس ايه يئ رايز  

لقياس مستوى اإلنجاز يف إتقان مهمة التدريب.

األداء – إظهار الكفاءة
ااملرحلة األخرية من رحلة الطالب هي إظهار قدرته عىل توليف 

ما تعلمه ومارسه يف املرحلتني السابقتني. فسيقوم الطالب، برفقة 

املدرب، بـ  أداء اإلجراء أثناء املصادقة مع املدرب عىل جهاز تدريب 

طريان عال الدقة أو جهاز محاكاة.

يُدَعم تقييم املدرب من خالل نظام يس ايه يئ رايز  للتحقق من 

نجاح تقدم الطالب واستعداده.

يُستخدم أيًضا نظام يس ايه يئ رايز  يف تجميع نتائج أفراد الطالب 

يف بياناٍت للصف بأكمله، مم يسمح للمدربني واملسؤولني مبراقبة 

االتجاهات وتحديد الثغرات واالستفادة من فرص التحسني املستمر.
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