
ЦІННІСТЬ ТОР
Тактично-оперативний симулятор віртуальної реальності ТОР допоможе максимально ефективно використати час, та підготуватися до бою
всім, хто бажає безпечно та ефективно захищати свою країну.

Навчання тактиці та обороні ще ніколи не було для нас настільки важливим, але брак часу та інші обмеження такі, як нестача озброєння
та боєкомплекту залишаються справжньою проблемою для більшості тренувальних центрів. Навчання у віртуальній реальності має
доведену перевагу, заощаджує  дорогоцінний час та кошти, має окупність за 1 місяць з урахуванням економії на кожному пострілі.

ЦЕЙ ДОКУМЕНТ ПОЄДНУЄ:

Система ТОР допомагає тренувальним
центрам досягти у 4 рази кращих
результатів, у 4 рази прикскорити
навчання, та додає на 250%
більше впевненості у здобутих
навичках

Причини неефективності навчання
сьогодні, від простоїв до зайвих втрат,
і як ТОР може допомогти вирішити ці
питання

Переваги системи ТОР і те,
як вона може доповнити
наявні навчальні процеси



ТРЕНУВАННЯ СЬОГОДНІ
ТРАДИЦІЙНИЙ ПІДХІД

Якщо ви запитаєте 10 різних тренувальних центрів, які їхні щоденні вимоги до навчання, ви, швидше за все, отримаєте 10 різних відповідей.
Незважаючи на те, що майже всі центри вимагають певних щоденних результатів, таких як навички володіння вогнепальною зброєю, навчання
тактиці ведення бою та фізична підготовка, навчальний план і місцеві вимоги дуже різноманітні, від кількості навчальних годин до додаткових
тем, таких як підготовка до участі в бойових діях і тактичне упередження супротивника.

Ось невеликий зразок відмінностей у мінімально необхідних щодня навчальних годинах:

Незалежно від того, чи належить ваше місто або тренувальний центр до нижньої чи верхньої межі цього діапазону, інструктори та офіцери
кажуть лише одне: ми б хотіли мати більше часу і технічних ресурсів для навчання.

Тому зрозуміло, що ми дуже ретельно підходимо до процесів розробки та впровадження сценаріїв тренування.

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Нестача часу ще більше посилюється іншими серйозними обмеженнями:

+ Логістична неефективність, яка спричиняє втрату часу. Якщо навчання централізовано в одному місці, це вимагає поїздок солдат і
інструкторів. Та якщо сесія передбачає сценарну основу, то бувають випадки, коли солдати чекають своєї черги і не беруть активної участі в
навчальній програмі. Незаплановані перерви також можуть сприяти непродуктивному використанню часу.

+ Капітальні витрати на модернізацію приміщень і обладнання для навчання. Деякі типи навчання вимагають достатньої площі та кількості
аудиторій, місця для тренувань або спеціального обладнання, яке імітує реальну зброю. Крім того, витрати на підтримку в робочому стані
такого обладнання споживає великі ресурси.

+ Нестача інструкторів, яка може виникнути через людські втрати або недостатній досвід. Загальнодоступні дані показують, що додаткове
навчання могло б врятувати у реальних бойових умовах, часто це одне з перших, що згадують солдати, коли щось йде не так.

Наразі у навчанні доводиться використовувати обмежені ресурси, тому не дивно, що через відсутність навчального озброєння або боєприпасів,
багатьом інструкторам доводиться йти на важкі компроміси, коли йдеться про пріоритети.



АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД
VR швидко стала ефективним навчальним засобом не лише для територіальної безпеки та оборони,
але й для інших галузей, таких як освіта, виробництво, охорона здоров’я та багато інших.

ЧОМУ VR ТАКИЙ ЕФЕКТИВНИЙ?
Завдяки своїй імерсивній технології VR дає можливість мозку навчатися набагато швидшим
способом, ніж за допомогою звичайних інструментів. Поєднання візуальної обробки, аудіо та
тактильного обладнання, змушує солдата обробляти інформацію подібно до реального
досвіду, у порівнянні зі звичайними засобами, за допомогою яких передається інформація:
книги, слайди або відеовміст. Це приносить значні переваги в контексті навчання, зокрема:

Крім того, віртуальна реальність є більш ефективною, ніж багато традиційних форм навчання, завдяки інноваційному обладнанню та
мінімальним вимогам до простору. Впровадження більш ефективного VR навчання, знижує операційні витрати в 2 рази.

ТАКТИЧНО-ОПЕРАТИВНИЙ СИМУЛЯТОР ТОР

Система ТОР готує солдат та офіцерів до реальних бойових ситуацій за допомогою комплексної технології, яку можна легко розгорнути в
будь-який час і в будь-якому місці — не потрібне електроживлення, комп’ютер чи інше складне обладнання для відстеження у просторі.
Інтерфорс Систем є лідером у продуктах VR для центрів територіальної безпеки та оборони з трьома основними пропозиціями:

+ Тренінг із моделями стрілецької зброї зосереджується на розвитку навичок, тактики ведення бою, ураження живої сили
супротивника у віртуальних сценаріях. Завдяки цьому досвіду солдати та офіцери набувають впевненості та реагують на реальні бойові
ситуації з новим розумінням та навичками поводження, що призводить до більш ефективних результатів.
+ Тренінг із моделями протитанкової зброї зосереджується на розвитку навичок та тактики ведення бою, ураження рухомої техніки
супротивника у віртуальних сценаріях. Завдяки цьому досвіду солдати та офіцери набувають впевненості та реагують на реальні бойові
ситуації з новим розумінням та навичками поводження, що призводить до більш ефективних результатів.
+ Тренінг із моделями протиповітряної зброї зосереджується на розвитку навичок та тактики ведення бою, ураження авіації
супротивника у віртуальних сценаріях. Завдяки цьому досвіду солдати та офіцери набувають впевненості та реагують на реальні бойові
ситуації з новим розумінням та навичками поводження, що призводить до більш ефективних результатів.

Крім того, контент ТОР знаходиться на високому рівні: наші експерти це понад 50 старших інструкторів, діючих військовослужбовців,
спеціалістів із кризового втручання, які підтримують розробку контенту. Крім того, на розробку кожного сценарію віртуальної реальності
витрачається понад 260 годин фахових досліджень та програмування. Наші партнери чекають можливість долучити ТОР в різні типи



навчальних програм, включаючи навчальні центри для щоденного тренування бойових навичок, як додаток до підвищення кваліфікації. З
розвитком технологій буде ще більше способів використовувати VR для ефективного навчання.

Інтерфорс Систем пропонує тренінги VR у чотирьох категоріях: тактика, оборона, психологічна підготовка, підготовка солдат та
офіцерів. У всіх випадках нашою метою є економія часу інструкторів та сприяння високим показникам для членів груп з якими вони
взаємодіють. Усе це є частиною наших зобов’язань, як надійного партнера, щодо надання інноваційних технологій навчання, реалістичного
контенту та сервису для тих, хто бажає безпечно та ефективно захищати свою країну.

НАВЧАННЯ
У ЦЕНТРІ

НАВЧАННЯ НА
МІСЦЕВОСТІ

ІНШІ
СИМУЛЯТОРИ

СИСТЕМА
ТОР

Компактний і портативний ✓ X X ✓

Реалістичність X ✓ ✓ ✓

Різноманітні сценарії X X ✓ ✓

Мінімальні вимоги до
приміщення і зберігання

✓ X X ✓

Економія боєкомплекту X X ✓ ✓

Сервіс та підтримка X X X ✓

НАВЧАННЯ VR
Усі методи навчання мають своє місце, але VR має потенціал зробити навчання швидким та ефективним.

ВИКОРИСТАННЯ VR ДЛЯ ЕКОНОМІЇ ЧАСУ
Як зазначалося раніше, технічна неефективність може зробити навчання складнішим та довшим, ніж воно повинно бути. Давайте
розглянемо гіпотетичний приклад: скажімо, кожному солдату потрібно 40 годин навчання на тиждень. Якщо навіть 15% цих годин є
простоєм через те, що інструктори чекають своєї черги або роблять перерви, то цілих 6 годин використовуються неефективно. У
помноженні на всі центри, кількість солдатів та офіцерів, це спричинить значні витрати часу.



Ось як виглядає математика  ТОР для тренувального центру із 50 солдатами у порівнянні з іншими симуляторами

СИСТЕМА ТОР ІНШІ СИМУЛЯТОРИ

Вартість базового навчального комплексу $15,600 $138,000

Загальна вартість 5 комплектів зброї $23,000 $40,000

Ліцензія В комплекті $5,000

Підтримка на рік Безкоштовно $20,000
Ціна $38,600 $203,000

Оскільки ТОР легко розгортати та транспортувати в будь-яке місце, де відбувається навчання, будь то спеціальне приміщення чи кімната
для перекличок, це може допомогти краще використовувати час. Замість того, щоб солдати чекали свого тренувального часу, вони
можуть навчатись у 30-60-хвилинні сесії, які допомагають розвинути практичні та бойові навички, і з якими вони б не познайомилися в
традиційній навчальній програмі. Таке профілювання навіть невеликої частини навчальних годин призводить до значної економії часу та
продуктивності.

Інші переваги, такі як збереження моторики та впевненість у навичках, також
сприяють більшій кількості підготовлених солдат та офіцерів. Крім того, дослідження
показують, що більш частіший інтервал повторення сприяє ефективному навчанню,
тому легке налаштування ТОР означає, що система може стати значною частиною
вже існуючих тренувальних процесів із більш частим використанням.

НАВЧАННЯ МАЙБУТНЬОГО
Центри територіальної безпеки та оборони все частіше налаштовані тренуватися більше, та
один із способів досягти цього — тренуватися розумніше. VR може значно прискорити
програми навчальних центрів, і ТОР в цьому допомагає. Наше бачення полягає в тому, щоб
зробити навчання швидким, ефективним, адаптованим і загальнодоступним.

У поєднанні з іншими технологіями Інтерфорс Систем, від платформи електронного
навчання до різноманітних моделей зброї, система ТОР навчає високоефективних солдат та
офіцерів із динамічним досвідом, підвищує продуктивність, критичне мислення та тактичні
навички — все це сприяє безпеці і наближає нашу перемогу.

Для отримання додаткової інформації відвідайте interforce.systems

https://interforce.systems/

