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 عامھ نظره

یكون   أن  الحاسم قدر اإلمكان، یجب  التدریب  فعالیة  قدر اإلمكا  التأثیرلضمان  بھ واقعیا  المرتبط  ان  CAE   .نالبصري  في  الرائدةتستمر  في    تكون 
البصریة    صور ، وتقدیم    المعزز  التدریب الصور  بشكل مذھل عبر  الى أفضلواقعیة  للوصول  الحقیقة  تفاعلي عن   الواقعیة والقریبة جدا من  تدریب 

 .معجزة الصور الطریق مولد 

، مدعوم من تقنیات محرك األلعاب. ویوفر رسومات عالیة الدقة والمحاكاة القائمة للشركة  أحدث مولد صور  ھو  ، CAE (IG) معجزةال صورالمولد  
 .، والمصممة خصیصا ألسواق الدفاع واألمن  CAE حلول وتقنیات مولدات الصور السابقة ل  على أداء ومیزات عائلة بنیتالتي  یةالطبیععلى 

 
 IG واقعیة المشھد الرائدة في الصناعة المحسنة للمحاكاة والتدریب في الحیاة الحقیقیة. یدعمتقنیة محرك األلعاب لتقدیم  CAE Prodigy IG یستخدم

 .الواجھة البیئات االصطناعیة المعقدة والتفاعلیة لتولید محتوى متطور تم بناؤه باستخدام تنسیقات قیاسیة مفتوحة للمرونة في المحتوى والتحكم و
 

 :CAE (IG) میزات مولد صورة معجزة
 .توفر الرسومات عالیة الدقة التي تم إنشاؤھا بواسطة محرك األلعاب بیئة واقعیة للغایة 

 أشكال حیاة واقعیة   تولد  •
 كثافة عالیة للمشھد   توفر  •
 اإلضاءة مع الظالل واالنعكاسات والتتبع (اآلثار الطیفیة)   تعزز  •
 قدرات محاكاة أجھزة االستشعار المتطورة  •

 والمحاكاة من المحیط إلى الشاطئ المحیطات   D   3واقعیة  •
 

 
 

 

  واقع   إلى یمكن تحویلھا  قابلة للتحجیم من الكیانات وأشكال الحیاة    عداد كبیرة ا 
 .سیناریوھات واسعة ومعقدة ب   ليء م 

واقعیة      لزیادة   االصطناعي   الذكاء   إلى   المستندة   التكنولوجیا   یدعم  •
   مرة   1000المشھد بمقدار  

 الكیانات والبیئة التفاعل الدقیق بین   •
 نماذج عالیة الدقة والقوام لمجموعة كاملة من المؤثرات الخاصة  •
في   • والملوثات  والممرات  للمدارج  المحدثة  المشھد  كثافات 

 ومباني المطار   والمواقف الطائرات ,المطار  

تركیبیة  • بیئات  تعدیل  على  وقت  OGC CDB القدرة  في   ،
 التشغیل، لتغییر التضاریس بشكل حیوي 

 



 
 

 COTS للتكیف بسبب البناء القائم على المرونة والقابلیة  
 بالكامل COTS العمل المستندة الى   محطة مكونات  •

 OpenGL, Open Flight, Open Geospatial Consortium Common ،   10ویندوز  ومنھا : یستند الى معاییر الصناعة •
Database (OGC CDB) and CIGI 4.0 compliant 

 مستودع مركزي لقاعدة البیانات لسھولة صیانة قاعدة البیانات وبناؤھا  •

 ( خارج النافذة والمستشعر )   8Kمتوافق مع أجھزة العرض فائقة الدقة  •

 )NIST(متوافق مع معیار  االلكترونياألمن  •

 ، وواجھات المضیف والعرض. CDBأحكام إلعادة استخدام محتوى   •

 البصمة الصغیرة، منخفضة التكلفة   •

 ٪ 50البصمة بنسبة تصل إلى  آثار تقلل من التي  تقنیة وحدة معالجة الرسومات المتعددة •

 ٪50و  25بنسبة تتراوح بین  والتشغیل خفض تكالیف تكرار النظام البصري  •
 

 :من منتجات المحاكاة CAE صور یدعم خطالمعجزة مولد   
 الكاملة   المھمة  محاكاة  ←

 مدرب الطاقم الخلفي  ←

 بروفة المھمة  ←

 خارج النافذة السفلى -والنھایة    العالیة -النھایة  ←

 سریة شاشة عرض   ←

 
 el: +1-el: +44 (0) 1444-247535تجربة غامرة في سیناریو واقعي لتلبیة احتیاجات التدریب على المھام األكثر تطلًبا  CAE Prodigy IG یوفر 
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	ميزات مولد صورة معجزة CAE (IG):
	المرونة والقابلية للتكيف بسبب البناء القائم على COTS
	 مكونات محطة العمل المستندة الى   COTS بالكامل
	 يستند الى معايير الصناعة ومنها : ويندوز 10 ، OpenGL, Open Flight, Open Geospatial Consortium Common Database (OGC CDB) and CIGI 4.0 compliant
	 يستند الى معايير الصناعة ومنها : ويندوز 10 ، OpenGL, Open Flight, Open Geospatial Consortium Common Database (OGC CDB) and CIGI 4.0 compliant
	 مستودع مركزي لقاعدة البيانات لسهولة صيانة قاعدة البيانات وبناؤها
	 متوافق مع أجهزة العرض فائقة الدقة 8K  ( خارج النافذة والمستشعر )
	 الأمن الالكتروني (متوافق مع معيار NIST)
	 أحكام لإعادة استخدام محتوى CDB، وواجهات المضيف والعرض.
	  البصمة الصغيرة، منخفضة التكلفة
	 تقنية وحدة معالجة الرسومات المتعددة التي تقلل من آثار البصمة بنسبة تصل إلى 50٪
	 خفض تكاليف تكرار النظام البصري والتشغيل بنسبة تتراوح بين 25 و50٪
	Australia


