معدات المحاكاة
المرنة المضغوطة
تدريب وحدة التحكم في الهجمات الطرفية المشتركة  /فريق دعم الحرائق
()CASE JTAC/FST

تقديم التدريب للمتدرب
إن قدرة تدريب وحدة التحكم في الهجمات الطرفية المشتركة  /فريق دعم الحرائق (CASE
 )JTAC/FSTالخاصة بمعدات المحاكاة المرنة المضغوطة ( )CASEمن  Inzpireمُصممة
لتقديم تدريب  JTACو FSTوالمراقبة الجوية األمامية ( )FACالفعّال من حيث التكلفة للمتدرب
عند الحاجة.
تم تصميم نظام  CASEوبناؤه باستخدام األجهزة والبرامج التجارية الجاهزة ( )COTSالتي يمكن
تصميمها لتلبية متطلبات التدريب الخاصة بك بدقة .إن  CASE JTAC/FSTعبارة عن برنامج
غير معيّن يضمن أن النظام يوفر الدقة الالزمة ونسخ نظام التشغيل لتلبية احتياجات التدريب.

قابل للنشر

قابل إلعادة التهيئة

قابل للقياس

قابل للترقية

قابل للقياس

قابل للنشر

يمكن ألنظمة  CASEالمتعددة وأجهزة المحاكاة األخرى
االتصال معًا باستخدام بروتوكوالت DIS/HLA
إلنشاء أبراج تدريب شبكية أو
تركيبية موزعة.

يتم تضمين نظام  CASEبالكامل في "حقائب" متينة ،ويسهُل نقله للغاية
ومن خالل استخدام أحدث تقنية للواقع المختلط ()MR
يحل محل األنظمة المرئية للعروض التوضيحية القائمة على القبة الكاملة
المُعدة باهظة الثمن.

قابل للترقية
يوفر استخدام نظام  CASE JTAC/FSTألجهزة وبرامج
 COTSمسارً ا سهالً لترقية التقادم إبطاله.

قابل إلعادة التهيئة
يدعم نظام  CASE JTAC/FSTمجموعة متنوعة من
معدات العالم الحقيقي ومعدات وظيفية مطابقة للشكل
األجهزة التي تنسخ معدات  JTACوFST
التشغيلية والبرامج التكتيكية واالتصاالت.
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التدريب الفردي والجماعي
االتصاالت
يمكن تسليم منتجات Inzpire CASE JTAC/FST
مع أنظمة اتصاالت شاملة بما في ذلك األجهزة الالسلكية التي تدعم
ّ
والموزع والفريق.
اإلنترنت لدعم التدريب الشبكي

محطة التشغيل للمدرب
يمكن تسليم نظام CASE JTAC/FST
مع توفير محطة التشغيل للمدرب ( )IOSالكاملة التي تسمح بإدارة
سيناريوهات التدريب المعقدة لدعم التدريب الحكمي للفريق بأكمله .يسمح
النظام بتوفير سيناريوهات تكتيكية محملة مسب ًقا والقدرة على إنشاء مهام
جديدة وحالية وتحريرها كما هو مطلوب .كما توفر  IOSوظائف كاملة
لمراجعة العمل الالحقة لدعم استخالص المعلومات الشامل لجميع أهداف
البعثة ومهامها.

المعدات الوظيفة المطابقة للشكل ()FFF

يمكن تكوين نظام  CASE JTAC/FSTمن  Inzpireلتقديم تدريب
فردي أو جماعي/ألفراد الطاقم إلى المتدربين في  JTACو.FAC
المراقبون األماميون المشتركون ( )JFOوالطيارون ووظائف المقر
الرئيسي و.FST
مع القدرة على تقديم التدريب في بيئات تكتيكية معقدة يوفر نظام
 CASEمستويات غنية من التدريب الحكمي للمشغلين في  JTACو
 JFOو FACو.FST

اكتشف المزيد

يمكنك مشاهدة مقطع فيديو قصير على
نظام  CASEلدينا هنا:

توفر  Inzpireمعدات  FFFلتطابق المعدات التشغيلية لجميع المشغلين
لعمالئنا المدمجين تمامًا مع نظام تدريب .CASE JTAC/FST

البعثات
تعمل  Inzpireمع موفري برامج من جهات خارجية العتماد وزارة
الزراعة لنظام محاكاة  CASE JTAC/FSTلتمكين الدعم الكامل
لبرامج تدريب  JTACالوطنية.

لمزيد من المعلومات واالستفسارات
يرجى التواصل مع

ستيفن بوك

رئيس أجهزة تدريب البعثة
هاتف44+ )0( 7540570622 :
البريد اإللكترونيsteven.pook@inzpire.com :
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