
 
 
 

تحدة م عدات ال م ناعة ال ص ة  شرك  

 

صممت شركة  ناعة  ص عدات  م تحدة ال م ظام ال ت ن صاال فن ات س فر ل سواحل خ  ال

 

"، بتزويد معهد خفر السواحل التابع لجهاز شركة صناعة المعدات المتحدةقامت شركة "نظم التحكم اآللي" القابضة، وهي جزء من "

المخابرات الفيديرالية الروسية بنماذج تجريبية من أنظمة االتصاالت الجديدة للسفن من أجل تدريب الضباط و الموظفين، وفقا 

 للمكتب اإلعالمي التابع للشركة.

قال الكسندر ياكونين مدير عام شركة صناعة المعدات المتحدة: "قام معهد "نبتون" للبحوث العلمية بإبتكار منظومة إتصاالت آلية 

للسفن. تم تسليم معهد خفر السواحل التابع لجهاز المخابرات الفيديرالي ثالثة نماذج: سفن دوريات حرس الحدود و قوارب حرس 

لبحرية الحكومية. وهذه المعدات هي بمثابة أجهزة لتدريب الضباط خبراء اإلتصاالت. كجزء من هذا الحدود و زوارق التفتيش ا

 الحدث سوف يجري المتخصصين من "نبتون" دورات تدريبية خاصة في يقوم المعلمين من خاللها بتعليم مهارات اإلستخدام".

طراز "تايفون" و "بوران"، المصممة بطلب من وزارة الدفاع. كانت في الماضي تستخدم في سفن خفر السواحل أنظمة مؤتمتة من 

 وقد تم تصميم النظام الجديد بناء على طلب من خفر السواحل وفقا لالحتياجات الخاصة.

في إطار أعمال التطوير بتكليف من جهاز المخابرات  1122-1122"تم إنشاء هذه المجمعات في معهد "نبتون" للبحوث العلمية في 

وهي االمتثال الكامل لجميع المتطلبات الحالية لمثل  -لي روسيا، قال المدير العام باإلنابة" أنظمة التحكم "فالديمير مورافنيك. الفيديرا

 هذه المعدات. وتقوم المجمعات على أحدث تقنيات الشبكات، لديهم بنية مفتوحة، ويتم بناؤها على شكل وحدات".

ع أكثر اإلنجازات العلمية الحديثة واألفكار والحلول. تستخدم في جهاز اإلرسال واالستقبال لقد تمتجهيز نظام االتصاالت الجديد م

(، التي يتم من خاللها تحديد المعايير األساسية للجهاز من قبل البرنامج وليس تكوين SDRمعدات تكنولوجيا رقمية راديو مبرمجة )

ية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وكذلك لخدمة عدد كبير من األجهزة. وهذا يسمح معالجة جزء كبير من اإلشارات الرقم

 بروتوكوالت الراديو. هذا النهج يحسن إلى حد كبير أداء االتصاالت وكذلك يبسط التصميم ويقلل من تكلفة الجهاز.

ث العلمية "نبتون" اآلن ال يزال النظام اآللي واالتصاالت حتى اآلن على متن السفن ليس لديه نظائر في روسيا. يستعد معهد البحو

لتصنيع إنتاجها التسلسلي. ومن المتوقع أن يتم تثبيت النظام في كافة معدات حرس الحدود الثابتة منها و المتحركة التي هي حاليا قيد 

 اإلنشاء،: السفن والقوارب، وكذلك البرية.

ة احتياجات الدولة والقوات المسلحة في االتحاد الروسي لتلبي 1121تأسست شركة "أنظمة التحكم اآللي" المتكاملة )القابضة( في عام 

شركة صناعة المعدات المتحدة" "جزء من عقد  1122من النظم الحديثة والمنظومات و نظم التحكم اآللي. أصبحت منذ نيسانابريل 

ااآللي والمرافق وأنظمة المدرجة في شركة روستيخ الحكومية. يتمثل التخصص الرئيسي للشركة القابضة في إنشاء نظام التحكم 

شركة و يعمل فيها  21االتصاالت، وتطوير الوسائل الحديثة من الذكاء اإلصطناعي و تكنولوجيا المعلومات. تضم الشركة القابضة 

 مليار روبل. 21أكثر من  1122أالف شخص. بلغت اإليرادات اإلجمالية للشركة القابضة في عام  21أكثر من 

، كجزء من شركة روستيخ 1122هي شركة روسية حكومية، أنشئت في عام  ،شركة صناعة المعدات المتحدة" المساهمة "

حكم الحكومية وتهدف إلى تنظيم إنتاج التكنولوجيا العالية من المنتجات المنافسة في مجال نظم التكنولوجيا واالتصاالت، وأنظمة الت

الروسية والوحدات الخاصة األخرى، وكذلك المنتجات التنافسية ذات  اآللي، وأنظمة األمن إلكتروني الروبوتية للقوات المسلحة
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شركة ومؤسسة بحثية متخصصة في الصناعة االلكترونية في  12اإلستخدام المدني وذات االستخدام المزدوج. تضم في هيكلها 

الهندسية، مجموعة "سوزفيزدي" هيكل "نظم أجهزة التحكم اآللي" المتكامل ومعهد البحوث  روسيا. بما فيها مؤسسة "فيغا"

 ألف شخص. 21المركزي لالقتصاد، المعلوماتية وأنظمة التحكم. توظف الشركة أكثر من 
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