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توفر المحاكاة مجموعة من الفوائد المقنعة، بما  
وتوفیر  الكبیرة،  التكلفة  مزایا  ذلك  في 

ومعالجة    االستھالك األسلحة،  منظومات  على 
اآلثار البیئیة، وربما األھم من ذلك، توفیر بیئة 
ظل   وفي  الحرجة.  الخبرة  وبناء  للتعلم  فعالة 
میزانیة  على  المفروضة  للقیود  الحالي  المناخ 
المحاكاة  استخدام  یزداد  أن  المتوقع  الدفاع، من 
الحفاظ   إلى  الدفاع  قوات  تطلع  مع  كبیرة  زیادة 

االس تفعل  على  فإنھا  ذلك  ومع  والقدرة،  تعداد 
التكلفة حیث  من  فعالیة  أكثر  نحو  على   .ذلك 

المحاكاة   على  االعتماد  زیادة  یعني  وھذا 
على  والتدریب  للتحلیل  االصطناعیة  والبیئات 

 وصنع القرار التشغیلي. المھام

التي   الرئیسیة  التحدیات  أحد  فإن  ذلك،  ومع 
في   الكبیرة  الزیادة  البیئات تواجھ  استخدام 

أن   إلى  تحتاج  أنھا  ھو  وفعالیتھا  االصطناعیة 
اإلنشاء   في  وأسرع  وأسھل  واقعیة  أكثر  تكون 
التطویر والصیانة واالندماج. وقد   تكلفة في  وأقل 

البیئة™  CAE قدرة وحل یسمى CAE وضعت
الدینامیكیة إلى  (DSE) االصطناعیة  تھدف  التي 

افتر اصطناعیة  بیئة  على  والحفاظ  اضیة  خلق 
 واقعیة  أكثر دقة و 

 DSE أھداف 
سیسمح تطویر وتنفیذ بیئة اصطناعیة دینامیكیة 

بتعدیل قاعدة البیانات في الوقت الحقیقي 
استجابة لإلجراءات التي یتخذھا الالعبون الذین  ك

یتفاعلون مع البیئة االصطناعیة أو اآلثار البیئیة  
الكمبیوتر  أو الكیانات التي یتم إنشاؤھا بواسطة 

 ھات في السیناریو

وبعبارة أخرى، فإن قاعدة بیانات البیئة 
االصطناعیة تتغیر وتتطور باستمرار، تماما كما  

 یفعل العالم الحقیقي.

أربعة أھداف رئیسیة توجھ تطویر    CAE  لدى   وكان
CAE  الحیویة: البیئة االصطناعیة 

االصطناعیة    -ة  كب دینامی ال ← البیئة  بیانات  قاعدة 
القدرة على تغییر في ان یكون لدیھا  كان ال بد  

دون  الحقیقي  الوقت  في  العالم  في  مكان  أي 
 إعداد مسبق 

بمجرد تغیر البیئة  –المثابرة  ←
االصطناعیة نتیجة ألي تفاعل مع البیئة 

االصطناعیة، مثل تفجیر قنبلة، كان ال بد 
التغییرات في   " ھذهتأثیر من "استمرار

 الوقت الحقیقي؛
البیئة االصطناعیة  –قابلة للتطویر  ←

الالزمة لدعم المستخدمین الفردیین على 
حتى محمول كمبیوتر نظام محمول أو 

 في البیئة الكبیرة والموزعة األجھزة 
 االفتراضیة البناءة 

←   كان ال بد من بناء بنیة  - بیئة مفتوحة
اصفات  قاعدة البیانات األساسیة على مو

 مفتوحة لفرض االرتباط والتشغیل المتبادل

للبیاناتقاعدة   للجغرافیا    مفتوحة  المشتركة 
 )OGC CDBالمكانیة (

القدرة على جعل بیئة اصطناعیة دینامیكیة،  
مستمرة وقابلة للتطویر لھا كشرط أساسي لتنسیق  

قاعدة بیانات وقت التشغیل الشائعة المستندة إلى  
تنفیذھا للبیئة االصطناعیة   CAE الخادم. وقد بنیت
  الدینامیكیة على 

 

  مواصفات   وھي   )OGC CDB(  معیار
قاعدة بیانات مفتوحة وغیر مملوكة تدعم إنشاء  
للتحدیث   وقابلة  موحدة  اصطناعیة  بیئات 

  .بسرعة 
 االرتباط والتشغیل   OGC CDB یفرض نظام

البیني بین أجھزة العمیل والمحاكاة وأنظمة  
المحاكاة باستخدام البیئة االصطناعیة عن طریق  

قادمة من  مطالبة الجمیع باستخدام قاعدة بیانات 
 .وقت التشغیل  خاللواحد  مصدر

 

.



 

  

 
 

 

 ما ھي البیئة االصطناعیة الدینامیكیة؟ 

الغطاء النباتي والمباني وغیرھا من الدینامیكیة ھي محاكاة قائمة على الحاسوب للعالم بأسره، بما في ذلك التضاریس والمحیطات و االصطناعیة البیئة 
تتطور مع مرور الوقت ، وتتغیر بشكل مستقل على أساس المحاكاة   CAEل األشیاء التي من صنع اإلنسان. األھم من ذلك ، البیئة االصطناعیة الدینامیكیة 

بتعدیل قاعدة بیانات البیئة االصطناعیة في جمیع أنحاء العالم   CAE الدینامیكیة منیسمح حل البیئة التركیبیة و.المختلفة التي تتفاعل مع البیئة االصطناعیة
المحاكاة استجابة في الوقت الفعلي التي سیتم استخدامھا في المحاكاة االفتراضیة والبناءة. لذلك، سیتم تعدیل قاعدة بیانات البیئة االصطناعیة دون وقف 

:ألشیاء مثل
 

متدربون من إلجراءات التي یتخذھا ال ←
البشر الذین یشاركون في تدریب أو تدریب 

 ؛المھامعلى 

 
اإلجراءات التي تتخذھا كیانات القوى التي  ←

یتم إنشاؤھا بواسطة الحاسوب التي تتفاعل 
 مع البیئة االصطناعیة؛

 
 الطقس  ذلك في بما البیئة على اآلثار ←

 األسلحة  وتفجیرات

 

    
   CGF 

 
 فوائد البیئة االصطناعیة الدینامیكیة

 

  CAE البیئة االصطناعیة الدینامیكیة نظام 
یوفر بیئة تركیبیة عامة دینامیكیة ومستمرة ، 

وغیر مقیدة بأي مجال واحد. وھذا یعني أنھ یمكن  
الدینامیكیة لتسھیل استخدام البیئة االصطناعیة 

التواصل والتشغیل البیني ، باإلضافة إلى إعادة  
 استخدام البیانات والمحتوى عبر جمیع المجاالت. 

 
 

یمكن مشاركة كل محتوى البیئة التركیبیة عبر  
 مجاالت متعددة. 

تقلیدیا، تم بناء قواعد بیانات البیئة االصطناعیة  
حول جھاز تدریب واحد لمجال معین، على سبیل 

المثال، جھاز محاكاة الطیران. وھناك رغبة 
متزایدة وشرط الستخدام المحاكاة االفتراضیة  

لمزید من التدریب المشترك والتحالفي، وكذلك 
 .تالخاص بالعملیافي مراكز القیادة لصنع القرار 

  CAE البیئة االصطناعیة الدینامیكیة نظام 
تخطیط التدریب للمھمات  سوف تحسن 

وصنع القرار التشغیلي ألن البیئة  والبروفات,
االصطناعیة ھي أكثر واقعیة وأكثر دقة في  

محاكاة العالم الحقیقي. ألن الحل یستند إلى قاعدة 
تم التخلص من مشكالت   البیانات المشتركة،

مما   البیني،البیانات وقابلیة التشغیل  ارتباط قاعدة
 یوفر الوقت والجھد الھندسي. 

 

 


	 ومع ذلك، فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الزيادة الكبيرة في استخدام البيئات الاصطناعية وفعاليتها هو أنها تحتاج إلى أن تكون أكثر واقعية وأسهل وأسرع في الإنشاء وأقل تكلفة في التطوير والصيانة والاندماج. وقد وضعت CAE قدرة وحل يسمى CAE البيئة™ الاصطناعية الديناميكية (DSE) التي تهدف إلى خلق والحفاظ على بيئة اصطناعية افتراضية أكثر دقة وواقعية 

