
   على التحرك فى الصحـراءإمتلك القدرة 

  Safe Exploration Solution :النظامعبر 
(Off-road Trafficability Maps + Smart Navigation) 

  وذلن ،الصحراء ملن أو الصحراء سفينة هو الَجمل أن الدول بعض فى يمولون

 فى ونحن .. الماسية الصحراوية البيئة مع والتكيف السير على الفائمة لمدراته نظرا  
 تحول التى العمل أسرار نمتلن Brilliant Remote Sensing Labs شركة

 التحرن على المدرة خالل من وذلن الصحراء ملن إلى أيضا   مؤسستن أو شركتن

  وسرعة وكفاءة بأمان ممهدة الغير الطرق عبر األراضى أنواع مختلف فى بمرونة

  العمل مناطك فى السير صالحية خرائط إنتاج يُمكنا أننا من الرغم وعلى ..

  (أسفل بالصور الظاهرة المركبات مثل) المركبات أنواع لجميعو ،المختلفة
   العمل أسرار نحتكر ال أننا إال ،«Turn Key Project» بنظام للعميل وتسويمها

«The Know-how» هذه بإنتاج بنفسن تموم أن أجل من عليها بتدريبن نموم بل 

 يتم «Smart Navigators» ذكية مالحة نظمةبأ تزويدن يمكننا كما .. الخرائط

 بوسائل لسائكل المبكر بالتحذير تموم لكى الخرائط هذه مع للتعامل خصيصا   إنتاجها

 إمكانياتها مع تتناسب ال التى المناطك من تهمركب إلتراب عند وبصرية سمعية

 أثناء للغرز التعرض من لحمايتها يؤدى مما بها، الخاصة التحرن ولدرات الفنية

 أرضية ميول صعود من ميهاوي ،متماسكة الغير الرملية التربة نوعيات فى التحرن

   .المختلفة والصناعية الطبيعية األرضية العوائك مناطك دخول أو لدراتها تفوق

 الخرائط هذه إنتاج كيفية تتعلم أن يمكنن تدريبيةال نالدورات حضورن خالل من

   تجريبى كمشروع التدريب بتطبيك ليامنا إمكانية إلى باإلضافة بنفسن،
«Pilot Project» التدريب ويشمل .. الفعلية مركباتن وبإستخدام عملن منطمة فى 

 األلمار وصور الصناعى والذكاء بُعد من اإلستشعار تمنيات إستخدام كيفية تعلم

 لدرات مع تناسبها ومدى األرض لطبيعة دليمة علمية دراسات تنفيذ فى الصناعية

 :اآلتى فى التدريب فى تناولها يتم التى التكنولوجيات وتتمثل .مركباتن
[Remote Sensing, Terra-Mechanics, Vehicle Analysis, Soil 
Analysis, Terrain Analysis, and Spatial Modeling] 

 :مجاالت اإلستفادة من تعلم هذا النظام كاآلتى

شركات التنقيب عن البترول 

 والغاز والمعادن

 الرالى من نوعية سباقات
  Off-road Rally 

 سـيـارات الشـرطـة 

 شركات إنتاج السياراتو

شركات إستصالح األراضى 

 التنقيب عن المياه الجوفية
 شركات تنظيم رحالت السفارى
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