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GlobalSim نظام   
نظرة عامة

ينبغي على القادة العسكريني واملوظفني، وكذلك مديري الهيئات املدنية، أن يكونوا مستعدين للعمل في بيئات معقدة وتنفيذ مهام حساسة 
للغاية، واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة استناداً إلى املعلومات املتوفرة لديهم. وتعتبر بيئة احملاكاة البّناءة مثالية للتخطيط واالختبار والتدريب على 

اتخاذ قرارات حاسمة، حيث ميكن للقادة واملوظفني العمل ضمن سيناريو محاكاة آمن وخاضع للسيطرة، متامًا كما لو أنهم في العالم احلقيقي.
وقد تعاونت شركة CAE مع شركة روالند آند أسوسييتس R&A، لتطوير حّل محاكاة بّناءة مشترك جديد يطلق عليه اسم نظام احملاكاة العاملي 
"GlobalSim". ويجمع "GlobalSim" بني قدرات نظام تدريب القادة واملوظفني احملاكاة البّناءة "GESI" من CAE ونظام احملاكاة املسرحي 

املشترك Joint Theater-Level Simulation (JTLS) من روالند آند أسوسييتس. ويسهم اجلمع بني نظامي احملاكاة البّناءة في توفير محاكاة 
مسرحية بّناءة (JTLS) مع محاكاة بّناءة وعالية الدقة على مستوى الوحدات (GESI) للوصول إلى نظام مشترك شامل يزود القيادة برؤية واقعية 

موّحدة متعددة األطياف للبيئة التشغيلية بالكامل.

CAE من GESI نظام
برنامج احملاكاة البّناءة GESI من CAE هو عبارة عن بيئة اصطناعية متطورة تسمح للقادة بالتدريب ضمن ظروف واقعية. وميكن 

استخدام برنامج GESI من CAE إلدارة السيناريوهات العسكرية وحاالت الطوارئ على حد سواء، إذ يحاكي منطقة املهمة بأكملها 
حيث تقع على عاتق القيادة مسؤولية اتخاذ اإلجراءات الالزمة والقرارات استناداً إلى تطور املناورات التي تتم محاكاتها. كما مت جتهيز 
 (C2) بأداة حترير سهلة االستخدام، وقدرة شاملة ملراجعة األداء، وتشغيل بيني أفضل مع أنظمة قيادة وحتكم CAE من GESI برنامج

وغيرها. ويعتبر GESI من CAE واحداً من حلول احملاكاة البّناءة الرائدة املستخدمة لتدريب القادة واملوظفني، علمًا بأنه يستخدم حاليًا 
من قبل دول مثل أملانيا، وإيطاليا، والنرويج، وفنلندا، وبولندا، وغيرها.

نظام JTLS من روالند آند أسوسييتس
ويعتبر نظام احملاكاة املسرحي املشترك Joint Theater-Level Simulation (JTLS) من روالند آند أسوسييتس نظام محاكاة تفاعلي 

قائم على الويب، ويستخدم لنمذجة البيئات التشغيلية لقوات التحالف املدنية والعسكرية واملشتركة، مبا في ذلك البرية واجلوية 
والبحرية، واالستخبارات، والعمليات اخلاصة، واخلدمات اللوجستية. وميكن تطبيق نظام (JTLS) بالتساوي لالستخدامات العسكرية 

واملدنية، مثل املساعدات اإلنسانية واإلغاثة من الكوارث. ويكمن الغرض الرئيسي من نظام (JTLS) في خلق بيئة واقعية تتيح لكبار 
املديرين والقادة واملوظفني العمل كما لو كانوا ضمن الوضع التشغيلي في العالم احلقيقي. ويجري استخدام نظام (JTLS) على نطاق 

واسع من قبل وزارة الدفاع األمريكية وعدد من املستخدمني الدوليني، مبا في ذلك حلف شمال األطلسي، وأستراليا، وكوريا، وماليزيا، 
وبولندا، وتايالند، واإلمارات، وغيرها.

GlobalSim حّل
ويعتبر "GlobalSim" من شركة CAE وروالند آند أسوسييتس حاًل فريداً من نوعه ألنه يوفر بيئة محاكاة بّناءة شاملة ابتداًء من املستوى 

املسرحى وصواًل إلى مستوى احملاكاة التكتيكية. وهذا يعني إمكانية تدريب املستخدمني في بيئة محاكاة بّناءة سلسة ومتكاملة دون احلاجة إلى 
حلول منفصلة عن "الصورة الكبيرة" للبيئة التشغيلية والبيئة املفّصلة على املستوى التكتيكي. كما ميكن استخدام نظام "GlobalSim" لدعم 

مركز قيادة العمليات، واختبار خطط اإلدارة/الطوارئ، وتدريب قوات التحالف للهيئات العسكرية واملدنية على حد سواء، ودعم قرارات احملاكاة 
احلربية القائمة على امليزانية، وحتليل القرارات، والتجريب، والتدريب على التأهب حلاالت الطوارئ.

يستخدم نظام "GlobalSim" معايير هندسية وصناعية مفتوحة للتفاعل مع النظم األخرى وإتاحة التكامل والتجريب مع العناصر التشغيلية. 
وميكن ربط نظام "GlobalSim" مبعظم الصور التشغيلية املشتركة، ومت ربطه مع العديد من أنظمة القيادة والتحكم واالتصاالت والكمبيوتر 

.(C4ISR) واالستخبارات واالستطالع واملراقبة



GlobalSim وظائف نظام
تتضمن بعض الوظائف الرئيسية لنظام GlobalSim ما يلي:

 (JTLS) ترابط محكم ومتكامل بني احملاكاة التجميعية على املستوى املسرحي  •
.(GESI) واحملاكاة التكتيكية على مستوى الوحدات

•  يدعم معايير القطاع للبنية الهندسية رفيعة املستوى (HLA) لتسهيل التكامل 
والعمل املشترك.

•  مزيج من نظامي محاكاة بّناءة رائدين في العالم:
-  يقوم نظام (JTLS) بنمذجة سيناريوهات احلرب بالكامل، مبا في ذلك البرية   

واجلوية والبحرية، واالستخبارات، واخلدمات اللوجستية والقوات اخلاصة.
-  نظام GESI هو عبارة عن محاكاة عالية الدقة للبيئة االصطناعية على مستوى   
الوحدات لنمذجة املهمات مثل القتال املباشر، والعمليات – باستثناء احلرب 

 ،(MOUT) والعمليات العسكرية في التضاريس احلضرية ،(OOTW)
واحلروب غير املتكافئة.

•  قدرات النموذج متعدد االطياف مماثلة للنموذج السابق املشترك متعدد 
.(JMRM) األطياف

GlobalSim فوائد نظام
تتضمن بعض الفوائد الرئيسية لنظام GlobalSim ما يلي:

•  تكامل العمليات على املستوى املسرحي/االستراتيجي مع عمليات تكتيكية للوحدات، مما يوفر سيناريوهات على 
املستوى املسرحي مع إضافات للمستوى التكتيكي.

• عرض واحد ومتكامل وأكثر واقعية للبيئة التشغيلية بأكملها.
 (JTLS) توليد أحداث واقعية وغير متوقعة، وكذلك تأثيرات الحقة أخرى من خالل اجلمع بني نقاط القوة لنظامي  •

و (GESI) في نظام واحد.
أداة حترير سهلة االستخدام وميزة مراجعة شاملة بعد إجناز املهام.  •

بنية هندسية ومعايير مفتوحة لسهولة التكامل والتجريب.  •
حتسني عدد املشغلني والنفقات التشغيلية.  •
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