GECO
( MSSنظام دعم المهام)

جاء تصميم  GECO MSSالخاص بشركة  Inzpireحتى يفي
بمتطلبات الوعي الظرفي ويلبي احتياجات السالمة المطلوبة في قمرة
قيادة الطائرة العسكرية.
يجمع النظام بين البرامج الحائزة على جوائز مع األجهزة الحديثة عالية
األداء لتقديم المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب وبالتنسيق الصحيح.
وهذا ي ّمكن طاقم الطائرة العسكرية من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل ،مما
يجعل العمليات في نهاية المطاف أكثر أمانًا.
دخل  GECOفي خدمة القوات المسلحة في المملكة المتحدة منذ عام
 ،2009وقد أثبت فعاليته القتالية خالل العمليات في العراق وأفغانستان
وليبيا وسوريا .كما دخل  GECOفي خدمة القوات الجوية الملكية
األردنية واإلندونيسية ،ونوفره أيضًا لمجموعة متنوعة من مصنعي
المعدات األصلية جنبًا إلى جنب مع طائراتهم.
يوجد أكثر من  400نظام  GECOموزع في جميع أنحاء العالم
من خالل  18قاعدة مختلفة تشمل المروحيات  ApacheوPuma

تخطيط المهام

تعمل أداة تخطيط المهام في  GECOعلى توفير جميع المعلومات
األساسية للمهمة في بيئة رقمية منفردة وشاملة وسهلة االستخدام،
مما يبسط عملية التخطيط للمهام الفردية أو المهام متعددة الطائرات.
توفر األداة كافة المعلومات المطلوبة للتخطيط لمهمة آمنة
وناجحة بما يشمل العناوين والتوقيتات والوقود والمرتفعات اآلمنة
واالرتفاعات .ويمكن أيضًا حساب أداء الطائرات ،حيث يقدم
 GECOتحذيرات األداء حينما يلزم األمر تسليط الضوء عليها.
ويمكن استيراد بيانات الطقس وإشعارات  NOTAMSوالتراكبات
التكتيكية إلى النظام رقميًا حتى يمكن أخذ جميع العوامل األساسية
الخاصة بالمهمة والبيئة الخارجية في االعتبار خالل عملية التخطيط.

و Blackhawkو Chinookوالطائرات  F-16و HawkوTexan
ذات األجنحة الثابتة .يدعم  GECOمستخدميه خالل دورة المهمة بأكملها
عن طريق استخدام كل من الخرائط ثنائية األبعاد وثالثيتها والتصوير
المتحرك؛ لتعزيز مراحل التخطيط وإصدار التعليمات والتنفيذ واستخالص
المعلومات .حيث يتألف  GECOمن نظام تخطيط مهام أرضي شامل
وجهاز لوحي متين يُستخدم أثناء الطيران ويمكن حمله يدويًا أو تثبيته على
الركبة أو في قمرة القيادة.
يدعم البرنامج غير الخاضع إلى ( ITARلوائح التجارة الدولية في
األسلحة) الطائرات النفاثة السريعة والمروحيات والطائرات متعددة
المحركات ،ويستفيد من بنية النظام المعيارية التي تتيح التكامل مع شبكات
حل ً
 C2األرضية اآلمنة وتوفر ً
قابل للتطوير لتلبية أكثر المتطلبات أهمية
للمهام الفردية أو المهام متعددة الطائرات.
يعزز  GECOوصول الطيران التشغيلي والتدريبي وسالمته ً
ونهارا،
ليل
ً
دون الحاجة إلى إجراء تعديالت باهظة الثمن على الطائرة.

بروفة المهمة

يسهل نظام دعم المهام  GECO SSMإجراء بروفات على
المهمات في بيئة رقمية ثنائية األبعاد أو ثالثيتها وشاملة ومتعددة
االستخدامات ،مما يتيح ألطقم العمل إنشاء خطة مهمة تتسم
بالكفاءة واألمان.
يسمح النظام للمهمة المخطط لها أن ينظر إليها من جوانب
متعددة في آن واحد ،بد ًءا من قمرة القيادة ،وحتى خارج الطائرة،
أو من موقع جغرافي محدد مسبقًا مثل موقع نظام التهديد أو موضع
المراقبة المعادية.
يمكن تغيير عرض البروفة في أي وقت ،أو تشغيله عند التقديم
السريع أو الرجوع للخلف ،كما يمكن تعديل الخطة في أي وقت أثناء
البروفة للمساعدة في تحسين تفاصيل المهمة وتطويرها .وبمجرد
اكتمال مرحلة التخطيط ،يمكن تحميل المهمة التي أجريت البروفة
الخاصة بها على كل من نظام إدارة رحلة الطائرة وجهاز GECO
اللوحي الجاهز لتنفيذ المهمة.

تنفيذ المهمة

استغلت  Inzpireسنوات من الخبرة التشغيلية في إنشاء جهاز
 GECOاللوحي لتوفير المعلومات الدقيقة التي يحتاجها طاقم
الطائرة طوال المهمة.
يتميز الجهاز اللوحي بإمكانية حمله يدويًا أو تثبيته على الركبة
أو في قمرة القيادة وتشغيله أثناء استخدام القفازات؛ لتعزيز
سهولة االستخدام أثناء العمليات الجوية.
ويعرض  GECOملف تعريف المهمة بالكامل بما يشمل جميع
تراكبات الطيران التكتيكية والروتينية ،مع عرض خريطة مفصلة
ومتحركة ومتعددة االتجاهات وثنائية األبعاد/ثالثية األبعاد لنظام
تحديد المواقع العالمي (.)GPS
يشتمل الجهاز اللوحي على مخطط أداء للطائرة أثناء الرحلة الجوية؛
لتعزيز وعي طاقم الطائرة ،وتسليط الضوء على أي مشكالت في
األداء ،كما يحتوي على حقيبة طيران إلكترونية شاملة تعرض
معلومات الطيران بسرعة أثناء الرحلة وأي أدلة تشغيلية خاصة
بالطائرة أو توثيق الرحلة.
أمرا بالغ
تعد القدرة على االستجابة للتغييرات في بيئة التشغيل ً
األهمية لنجاح المهمة ،ويمكن لطاقم الطائرة تعديل المعلومات
وإضافة ما يلزم في الوقت الفعلي إلى الجهاز اللوحي في أي وقت
إذا تغيرت المهمة عن الخطة األصلية .وفي البيئات التشغيلية،
يمكن إضافة أنظمة التهديد وإصابة الهدف وأوامر تنسيق المجال
الجوي وغيرها من المعلومات التكتيكية إلى خطة المهمة .كما يمكن
مشاركة التعديالت بين األجهزة اللوحية أثناء الرحلة الجوية ،لذلك
يُجرى تحديث التغييرات عبر جميع الطائرات المشاركة في المهمة.
تتيح القدرة الشبكية التي تربط أجهزة  GECOاللوحية ومحطات
 GECOاألرضية معًا تحديثات موقع الطائرات في الوقت الفعلي
وجوا أرضًا ،ومشاركة الرسائل من خالل اتصاالت
جوا
ً
جوا ً
ً
األقمار الصناعية خارج خط البصر أو ربط بيانات .3G/4G

استخالص معلومات المهمة

ً
شامل للمهام الفردية والمهام متعددة
صا
يوفر  GECOمستخل ً
ً
وتحليل لقدرات الطلعات الجوية التشغيلية أو التدريبية.
الطائرات،
بعد االنتهاء من المهمة ،يمكن تحميل معلومات المهمة والرحلة
والطائرة إلى المحطة األرضية إما من الجهاز اللوحي أو تسجيل
نظام الطائرة ،وبخصوص الطائرات السريعة ،فإن هذا يُلغي الحاجة
إلى حاوية  ACMIالثقيلة والمكلفة.
ً
ً
كامل
تحليل
توفر وظيفة استخالص المعلومات في GECO
لملف تعريف المسار مقابل خطة المهمة األصلية ،كما يعرض
إلكترونيات الطيران خالل الرحلة الجوية وفيديو قمرة القيادة
وصوتياتها ومعلومات جهاز العرض بمستوى الرأس (.)HUD
ويمكن أيضًا تكوين النظام لتسليط الضوء على أي حدود للطائرة
يتم تجاوزها خالل المهمة ،كما يتوفر سجل مؤرشف لجميع ملفات
تعريف المهمة.
يمكن عرض مستخلص معلومات المهمة باستخدام كل من
الخرائط ثنائية األبعاد وثالثيتها والتصوير ،والجمع ما بين
مجموعة متنوعة من الخرائط وصور األقمار الصناعية من أجل
إنشاء أداة تحليل تفاعلية بالكامل ،مما يسمح بتقييم أداء المهمة
ً
كامل.
والطائرة تقيي ًما

حل للطائرات المتعددة
يركز على العمالء
المعايير
األمانDef Stan 00-056 :
الحماية :اعتماد وزارة الدفاع البريطانية في فئة سري ()SECRET
البرمجة( RTCA DO-178C :مستوى البرنامج RTCA DO-200 ،)D
تأهيل األجهزة
التوافق الكهرومغناطيسيMIL-STD-461F :
البيئةMILD-STD-810G :
حماية الدخولIP65 :
قواعد بيانات نظام GECO
الخرائط والصور

CADRG/CIB, ASRP, MrSID, GeoTIFF, JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG

التضاريس الرقمية

DTED, OS Terrain 50

العوائق

XVOD, AIXM, Shapefile

المالحة الجوية

Jeppesen, ARINC 424, DAFIF, TAPs, HLS/MAD, Enroute Books

أداء الطائرات

قواعد البيانات المفصلة من إعداد  Inzpireنيابة عن منظمات العمالء

الوثائق

PDF

الرموز البريدية والبلدات

قاعدة بيانات مسح الذخائر

األشكال والخطوط ونقاط التركيز

ملفات  KMLو GMLو AMLوShapefile

صور المواصفات

TIFF, JPEG, BMP, GIF, PNG, MrSID, PDF, PPT

نماذج ثالثية األبعاد

قاعدة بيانات  GECOالمفصلة والمجهزة من  Inzpireنيابة عن منظمات العمالء

بيانات المهمة الخارجية
NOTAMS

إشعارات  NOTAMحية

تعاريف المسار

CADS, CRD

البيانات التكتيكية

ACO, ATO

الطقس

GRIB

تسجيل/عرض في الوقت الحقيقي
بيانات نظام إلكترونيات الطائرات

يمكن عرض المعلومات من ناقالت/أنظمة بيانات الطائرات (مثل بيانات  )AISعلى خريطة  GECOالرقمية.

بيانات مستخلص معلومات الرحلة الجوية
على جهاز  GECOاللوحي

قاعدة بيانات  GECOالمفصلة التي أنشأها الجهاز اللوحي  GECO Tabletأثناء الرحلة

أجهزة الطائرات

يمكن تنزيل بيانات أجهزة طيران الطائرات إلى نظام تخطيط المهام  GECOو"إعادة تشغيلها" باستخدام جدول
زمني مشترك لدعم أنشطة استخالص معلومات المهمة

توفر أنظمة  GECOالتابعة لشركة  Inzpireمنذ عام  2009دع ًما أساسيًا للمهام على متن الطائرة وخارجها للعمليات العسكرية في
جميع أنحاء العالم.

