
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للطیران.     DOS محاكاة االرتباط والتدریب ودوس ، والتي شملت L3Harris على أعمال التدریب العسكري ل  CAE ، استحوذت 2021ي عام ف
 CAE كجزء من وحدة أعمال الدفاع واألمن في  CAE USA دمج ھذه الشركات اآلن مع   تم

 نظرة عامة  
االفتراضیة التي یمكن التحكم فیھا  C4ISR الوقت الفعلي من أصول   تغذیة دینامیكیة في (VISTA) یوفر تطبیق التدریب على المراقبة واالستطالع االفتراضي 

 C2  ومحطات مباشرة إلى مراقبي االستخبارات   وتغذیتھاالوقت الفعلي   في 

وإجراء بروفة  یمكنھم من الدخول على تدریب قائم بذاتھ  بأسعار معقولة للغایة،  متخصص و  یكون    الحصول على نظام  اآلن   C4ISR للمھنیین التابعین لیمكن   
دعم استھداف وضرب األفراد ذوي  ل) إلى الحظر في الوقت الحقیقي  IPOEاإلعداد األولي للبیئة التشغیلیة ( من مھام  التشغیلیة في أي  ھم  تقییم خططأو  ،  للمھمة

 . الند) ، واستھداف جمیع المجاالت القریبة من   HVIالقیمة العالیة (  

 VISTA    السحابیة للنظم  الجاھزیة  األمریكیة ب الخاصة     USAF’sبمعاییر  تتصف  ،    Cloud-readyذات  الجویة  للقوات  الموزعة  البعثات   عملیات 
(DMO)   .المعماریة بتثبیتھ كجزء  ة النظام  تسمح ھندسكما  ویمكنھا ربط العدید من شركاء الوالیات المتحدة والتحالف بالتدریب والتمارین الصغیرة أو الكبیرة

 JADC2 ق الدعم عبر أي مؤسسة من أي نظام سحابي مركزي أو محلي لتوسیع نطا

لكل   (FMV) بیانات المھمة الحیة وتشمل فیدیو الحركة الكامل  VISTA االفتراضیة عالیة الوضوح التي تم إنشاؤھا بواسطة  C4ISR تحاكي تدفقات بیانات
البصریة  الكھربائیة  الحمراء  تحت  األشعة  الحمراء   (EO) من  تحت  الفتحة   (IR) الفیزیائیةواألشعة  ورادار   ، والبعیدة)  القریبة  الحمراء  تحت  (األشعة 

-RC و  U-2 و  RQ-4 و  MQ-9 مع إشارة الھدف المتحركة ، وحتى بیانات ذكاء اإلشارات التي تم جمعھا من قبل منصات مثل  (SAR) االصطناعیة 
135. 

 

 C4ISR تدفق البیانات
  الیة الدقةع

السحابة على  التشغیل  ،  CLOUD  عند 
طالب VISTA یقوم  C4ISR بغمر 

في   المتمرسینوالمشغلین   سواء  حد  على 
وواقعیة.   للغایة  معقدة  تشغیلیة  بیانات  بیئة 

أو   بثھا عبر شبكة  تم  تغذیتھا سواء  إلى   تم 
المحلل    اتصالھا أو    التشغیلي،محطات 

فیستا بنظام    ، األسلحة  نظام    مدرب 
VISTA   المدربین قدرة   C4ISR  یعطي 

وا  لخلق  مسبوقة  أي  غیر  على  لسیطرة 
عالیة   C4ISR سیناریو تكتیكي مع بیانات

المتاحة لتلبیة أي حاجة للتدریب. اآلن    الدقة
كبیر حد  إلى  وفعالیة  یمكنك  كفاءة  تحسین 

االعتماد  إلى  الحاجة  المحلي دون  التدریب 
البعثات     الوحدات   أوالحقیقیة  على 

 الخارجیة 
 

 :تشمل   VISTAمیزات فیستا

 C4ISR إنشاء منصات القدرة على   •
مستقلة   أھداف  مع  متعددة  افتراضیة 

 وأجھزة استشعار فریدة من نوعھا 
الحركة الكامل عالي الوضوح،    فیدیو  •

 SPACE، و GMTI ، و SARو 
ISR و ،SIGINT/EW 

التحكم اآللي أو الیدوي في منصات   •
 C4ISR وأجھزة االستشعار 

 إلكتروني  الطقس القائم على الفیزیاء  •

 الحرب والفضاء واآلثار السیبرانیة  •
 

 
 
 

سلوك كیان معقد عقائدًیا یحركھ   •
الذكاء االصطناعي إلنشاء أي  

 سیناریو 
وغیرھا    16  -الظاھري    االرتباط   •

باإلضافة    من البیانات التكتیكیة  
 وصلة الصور ل 

واالنضمام     األحداث  القدرة على استضافة  •
  DMO    إلیھا 

شمال األطلسي  قابلة للتصدیر إلى حلف   •
 وشركاء التحالف اآلخرین 

مستندة إلى مجموعة النظراء وقابلة للتوسعة   •
 وترقیتھا بشكل متكرر 

 قاعدة بیانات عالمیة وعالیة الدقة  •
 بأسعار معقولة للغایة   •

 

تطبیق التدریب على المراقبة واالستطالع االفتراضي  
 لالستخبارات 
(VISTA ) 

التدریب العالي الدقة الخیار األول في    
JADC2 

 واالختبار والتقییم التشغیلي   



 C4ISR كم اآللي أو الیدوي في منصات وأجھزة االستشعار 
 
 

 

 
 

 االختبار والتقییم التشغیلي  
لمحاكاة الشبكة التشغیلیة الخاصة بك  C4ISR لیس فقط یمكن فیستا تولید القوات الحمراء / الزرقاء والبیانات 

مع أدوات الستیعاب البیانات   ایضا   فیستا یأتي  --وتمكین التدریب الفردي من خالل تمارین القوة الكبیرة    ، 
 VISTA ا یمكن ل. .، وتیارات البیانات الحیة لتصور العملیات الحیة  O -   ،ATOs التشغیلیة مثل الخطط 

ع البیانات، كما یمكنھا عرض  إجراء تحلیل البیانات الضخمة للمساعدة في إدارة االستھداف وجم أیضا 
 نتائج عملیاتك بسرعة أسرع من الوقت الفعلي لتظھر لك نتائج قرارات التخطیط الخاصة بك

.

 تدفقات متعددة متنوعة من البیانات في وقت واحد 
 SAR وصور  FMV واحدة من الفوائد الرئیسیة لنظام فیستا ھو القدرة على إخراج كل من 

منصات متعددة في وقت واحد. وھذا یمكن أن یساعد الطالب على كیفیة االندماج مع  من  
كل من عملیات االستھداف وإدارة المجموعة وصقل قدرتھم على تقدیم الدعم في الوقت  

إن جلب تطبیقات العالم الحقیقي إلى بیئة المحاكاة والتدریب   .الحقیقي للوحدات التكتیكیة 
مكن أن  ی  .على تطبیق معرفتھم في بیئة محكومة ومصممة  یمنح الطالب قدرة فریدة

 VISTA یبدأ المدربون التدریب مع وضع مھمة واضحة ویمكنھم التفاعل مع مشغل 
التي یتم إعادة تكلیفھا بشكل دینامیكي    واضافة أي أصول  لتغییر أي عناصر ضروریة 

. ھذه القدرة على  طعة المتقا  ISRلتقنیات  للسماح للطالب  باستخدام المزید    وذلك  ھناك  
تغییرات   استثنائیب یسمح  مباشرة  إجراء  تعلیمیة  .ةمرونة 

 C2دعم الخلیة البیضاء و 

 C2 أیضا توفیر الخلیة البیضاء ودعم CAE كمزود حلول التدریب الكلي، یمكن
التدریب  لتمارین أو  بك  الخاصة  الالشبكة  من   ةمتعدد ات  لفریقنا  یمكن  المواقع. 
من   -والعملیات تقدیم أي مستوى من الدعم في لعب األدوار Intel و C2 خبراء

 وحدة تحكم جویة أمامیة واحدة إلى ھیكل كامل لفرقة العمل المشتركة للتحالف
C2     .CAE   الخاصة بك  ھا مكنی السیناریوھات  إنشاء  بیئة مھمة و أیضا  إنشاء 

 .إنشاء منتجات السیناریو وتسھیل الحدث بأكملھ ودمج مواقع التدریب ومعقدة 

 

 الكلي والمتكاملحزمة تدریب 
CAE   قدرة فریدة من نوعھا وال مثیل لھا إلدخال محاكاة عالیة الدقة والتدریب    توفر

االستخبارات والمنظمات. ویتیح ھذا الحل لنظام واحد یخرج في  للمھنیین    المتخصص
الحجم  والمتوسطة  الصغیرة  المشاریع  علیھا  وتحافظ  تدیرھا  متعددة  بیانات  تیارات 

 .التشغیلیة المھاملمراكز التدریب ومدیري التمارین حریة التركیز على 
 

 

Tel: +1-613-247-0342 
milsim@cae.com 

 

Europe 
Tel: 

CAE USA 
- Tam 

 

mailto:milsim@cae.com

	الاختبار والتقييم التشغيلي
	تدفقات متعددة متنوعة من البيانات في وقت واحد
	Tel: +1-613-247-0342
	Europe
	Asia




