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 چکيده
 باشد. ساامانۀ می سازی میدان نبرد، یک سامانۀ سریع به همراه بانک اطالعاتدر میدان نبرد، ابزار اصلی تصویر

العات اعم از اطالعات جغرافیایی، اطالعات مربوط به موقعیت اساقررار نیرههاا ه تیزیازات    با چند گیگا بایت اط
هاای قباو ه ناین عملیاات را     تواناد للیاۀ فرایناد   طرف، عوارض زمین ه هضعیت جوی ه سایر اطالعات میده

سی اقم اطالعاات    ساازی ساامانۀ اطالعااتی در ب اقر    مرالۀ پیش ره با هدف ارائۀ الگوی یکپارچه پشقیبانی نماید.
باشاد. ناوت تنریاز از نظار هادف      لننده در صاننه نبارد مای   جغرافیایی به منظور ترویت توان رزم نیرههای عمو

نفار از ببرگاان ناوز      843ای است. جامعۀ آماری شاامو تعاداد   زمینه –لاربردی بوده ه از رهش اجرا توصیفی 
نفار از   621انقماالی باوده ه شاامو    ه رهش تصاادفی ییار  باشد. نمونۀ آماری باطالعاتی سازمان مورد مطالعه می

ای ه میدانی اسقفاده شده اسات. رهایای تنریاز    آهری اطالعات از رهش لقابخانهباشد. به منظور جمعببرگان می
بر اساس تأیید ببرگان مورد تأیید قرار گرفقه ه جزت ارزیابی پایایی تنریز از رهش آلفای لرهنباخ اساقفاده شاده   

هاای  های آماری توصیفی ه اسقنباطی اساقفاده شاده اسات. یافقاه    ها از رهشمچنین به منظور تنلیو یافقهاست؛ ه
گیاری ساامانۀ یکپارچاه اطالعااتی     تنریز نشان داد اطالعات سیگنالی، تصویری ه رادیویی نرش مزمی در شاکو 
در شناسایی تزدیدات پیراماونی در  دارند. نقایج تنریز نشان داد هجود یک سامانۀ یکپارچۀ اطالعاتی نرش مؤثری 
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 مقدمه

اعقماد به نفس بود را نفظ نماوده ه بقوانناد قادرت     هله ان یام، یکپارچگی هاییارتش

گان نبارد  شک برندساز مقمرلز نمایند؛ بیهای سرنوشتها ه مکانرا در زمانهمه جانبه بود 

ای برای برنده شادن در جناگ هجاود    باشند. با اینکه هیچ فرمول سادههای جنگ میدر میدان

ه تواناد منیار باه موفریات     ندارد؛ اما عوامو ه فالقورهای للیدی مشخصی هجود دارد له می

تاارین عوامااو د دریااائی، زمیناای ه هااوائی گااردد؛ یکاای از مزاامهااای نباارپیاارهزی در میاادان

 دنباال آن پیارهزی در میادان نبارد از طریاز     ساز ه للیادی در ل اب برتاری ه باه     سرنوشت

آهری اطالعات راهبردی ه تالقیکی ه ادیام این اطالعاات باا ساایر اطالعاات دریاافقی       جمع

ه نراش نیااتی اطالعاات را در پیارهزی     هائی است لا . تاریخ پر از مثال(6831)دهراانی،  باشد می

توان در طول تاریخ بررسی نمود لاه در  دهد. موارد زیادی را میهای جنگی نشان میعملیات

طاور  آن یک نیرهی لوچک با اطالعات بیشقر بر یک ارتش ب یار بزرگ پیرهز شده است. باه 

 .(6831دل، )آزاده باشداز آن جمله می 6198نمونه جنگ اعراب ه رژیم صزیونی قی در سال 

 ، ابزاری است له با تزیۀ تمزیدات ه مردمات، اطالعات الزم را برای اسقفاده  آگاهی ه ببر

گیرندگان سیاسی ه فرماندهان عالی رتباۀ نظاامی فاراهم نماوده ه      گذاران، تصمیمسیاست

ود ها در سطح لاالن، باه هجا   گیری ها هتصیمگذاری زمینه را برای ترسیم بطوط للی سیاست

های ل ب آگااهی  ؛ در نال ناضر با توجه به تنوت اطالعات، رهش(6838قرصی عنبران،)آهرد می

هاا ه  هاا نیاز دارای ساامانه   هرلدام از ایان رهش   نیز از تنوت زیادی بربوردار است له ه ببر

آهری های مننصر به فرد ه مقناسب با نوت اطالعات الق ابی بواهند باود؛ لاذا جماع   ن اسه

تواناد نراش ب ازائی را در ل اب     هاا مای  لارگیری آنعات به طرق مخقلف ه ادیام ه بهاطال

های آیناده ه شانابت دقیاز میادان نبارد ه تزدیادات پیراماونی لشاور ا.ا.ا بارای          موفریت

 فرماندهان فراهم نماید.

با توجه به اینکه ل ب اطالعاات در تماامی ابعااد ه مقمرلاز نماودن آن در یاک ساامانه        

گیری فرماندهان در جنگ ارائاه نمایاد؛ لاذا    تواند لمک شایان توجزی به تصمیممی گرتنلیو

آهری هاای جماع  گیری از اطالعات دریافقی از انوات ساامانه مرالۀ پیش ره در نظر دارد با بزره
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هاای اطالعااتی ه   اطالعات ه همچنین با توجه به تغییرات سابقاری جدید در ساطح ساامانه  

، لارشناس ه توانمند با ارائۀ الگویی یکپارچه از عناصار جماع   ن انی مقبنراسقفاده از نیرهی ا

آهری ه پردازش اطالعات، توان پردازش، تیزیاه ه تنلیاو ه تلفیاز اطالعااتی را افازایش ه      

نزایقاً موجب ترویت توان رزم در نوز  نبرد اطالعاتی گردد؛ بار ایان اسااس مرالاۀ پایش ره      

ساسی است له عناصر للیدی در یکپارچگی سامانۀ اطالعاتی در دنبال پاسخ به این پرسش ا به

سه زمینۀ اطالعات سیگنالی، تصویری ه منابع آزاد در ب قر فنااهری هاای ناوین اطالعااتی ه     

 ارتباطی لدام است؟

 

 شناسی تحقيق  مبانی نظری و پيشينه

 شناسي تحقيقپيشينه

ای در ش ه جایگااه مادل شابکه   ( در پژههشی با عنوان نرا 6811عصاریان نژاد ه شریفی )

های ملی اطالعاات  دنبال شنابت رهیکرد مناسب برای اشراف سامانهاشراف ملی اطالعات به

ای مبقنای بار فنااهری    بوده است. نقایج بررسی هی ه همکاران نشان داد اتخاذ رهیکرد شابکه 

هاای  باشاد؛ همچناین یکپاارچگی سی اقم    ترین رهیکرد در ایان زمیناه مای   اطالعات مناسب

 لند.گیری سامانۀ اطالعاتی شبکه منور ایفا میها نرش مزمی در شکواطالعاتی سازمان

آهری، پردازش، تیزیاه   جامع جمعسامانۀ بازطرانی  ( در پژههشی با عنوان6814یوسفی )

دنباال ارائاۀ ساامانۀ اطالعااتی من ایم ه      الگوی مناسب به ه ارائۀه تنلیو ه تولید اطالعات 

رابله با تزدیدات دشمن بوده است. نقایج تنریز هی نشان داد نیاز به تشکیو هوشمند جزت م

آهری ه پاردازش اطالعاات باا رهیکارد      جمع  هیژه در نوز سابقار یگان اجرایی اطالعات به

 های نوین دارد. شبکه منور، دانش منور ه مبقنی بر سازمان

آهری زاسیون تیزیزات جماع ( در پژههشی با عنوان طرانی الگوریقم مکانی6818م لمی )

دنباال ارائاۀ چاارچوبی    دهنده به لو لشاور باه  اطالعات در قالب یک شبکۀ یکپارچه پوشش

سازی اطالعات سیگنت در ساامانۀ اطالعااتی باوده اسات. نقاایج تنریاز هی       جزت یکپارچه
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گیری از یک شبکۀ فرمانادهی ه لنقارل من ایم ه لارآماد نراش مزمای در       نشان داد له بزره

 های اطالعاتی یکپارچه دارد.گیری سامانهشکو

( در پژههشی با عنوان طرانای الگاوی ساامانۀ جماع آهری اطالعاات      6818یوسف نیا )

آهری نگار باه فرایناده جماع    دنبال ارائۀ رهیکردی جامع ه لونظامی راهبردی از طریز فضا به

پارچه در زمیناۀ ساامانۀ   اطالعات نظامی بوده است. نقایج تنریز هی نشان داد ارائۀ الگوی یک

 باشد.اطالعاتی نیازمند بازنگری در فرایندها ه سابقارهای موجود در این زمینه می

 در سایگنالی  اطالعاات  آهری جماع  یها سامانه ( در تنریری با عنوان تأثیر6831ن ینی )

اشاا در  بر عملکرد ناوز  ف  GISهای دنبال شناسایی میزان تأثیر سامانهفاشا به عملیاتی عملکرد

 زیااد  ه زیاد بیلی ند در فاشا عملیاتی نزاجا بوده است. نقایج تنریز هی نشان داد عملکرد

 اطالعاات  نظامی سامانۀ در اطالعات سیگنالی، لاربرد اطالعاتی یها سامانه توانایی به ب قگی

 آهری جماع  هانادهای  پشاقیبانی  ه منابع سیگنالی اطالعات لارلنان تیربۀ ه دانش سیگنالی،

 در لام  بیلای  ناد  در اطالعاات سایگنالی   افزارهاای نرم میموعۀ ه دارد سیگنالی طالعاتا

 .باشد یم تأثیرگذار فاشا عملیات

 

 مباني نظري

ی عالقۀ بود را برای مقنول نماودن  ا مالنظهقابو  طوربهی نظامی در جزان رههاینایلب 

ی، آهر فان قفاده از ه اسا  تار  لوچاک ی هاا  ارتاش ه با تشاکیو   اند لردهی م لح مطرح رههاین

آهری ه گ اقرش  . پیشارفت ساریع فان   اناد  نماوده ی زیا ر یپی جدید را ها سازمانه  نیدلقر

مورداساقفاده قارار    هاا  ساازمان ی اطالعااتی در هماۀ   ها سامانهی آن موجب شده له لاربردها

یی هاا  ساامانه ی نظامی، تیاری ه.... هاب قگی شدیدی باه چناین   ها سازمانگیرند، امرهزه همۀ 

مأموریت سازمان منرز نخواهد شاد. آنچاه م الم اسات دیادگاه       ها آنرند ه بدهن هجود دا

فعاالیقی اسات لاه     هرگوناه فان شاامو    نظران صانبآن از نظر  انداز چشمی آینده ه ها جنگ

ی اطالعااتی باودی را از تخریاب شادن توساط دشامن نفاظ نماوده ه در         ها سامانهبقواند 

اثار بگاذارد ه ایان معنای      ها برآنا مورد نمله قرارداده ه ی مقرابو دشمن رها سامانهنال  عین
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آهری بای ات از منظار سیاسات فان     است لاه مای  « جنگ اطالعات ه مدیریت بنران»همان 

ی م لح هر لشور مورد بررسی قرارگرفقه ه هار چاالش راهباردی در آن را در فرایناد     رههاین

یند  رهشن به پیشرفت در قلماره  راهکاری برای رسیدن به آ عنوانبهآهری تدهین سیاست فن

 .(6838)صادقی، دان ت  رههاینها در توسعۀ سامانه

رقاابقی،     ناد یفزامنظاور مرابلاه باا منایط     در سراسار جزاان باه    ها سازمان، 6131از دهۀ 

ی ساابقارها ی درهن ه باارا ساازمان باود از    ازهاا ینیی ساریع باه   گو پاسخه  ها یدگرگون

ی ناوین از ساابقارهای ساازمانی لاه     ا میموعاه ه به سوی  مراتبی سنقی دست لشیدهسل له

نرلت نماوده ه یاا در ناال     باشند یم تر دهیچیپنال در عین تر لوچکپذیرتر ه ب یار انعطاف

. باشاند  یما  هاا  شابکه نرلت ه قند؛ این سابقار سازمانی از نیث شکو ه رفقار ب یار شابیه  

ه، دگرگونی ارتش آمریکا را چنین بیاان  ژنرال اریک شنی کی، رئیس سقاد ارتش ایاالت مقند

را فراهم لنیم؛ لذا سازمان  تر الیسشدیم له ارتش نیرهمند ه  بر آن  6111: از القبر سال لند یم

نیرهیی بود را چنان تغییر دادیم له ضمن داشقن یک نیارهی نیماه سانگین در هار نرطاه از      

 .(6838علمایی،)جایی باشد ساعت جابه 11جزان، مدت زمان مصرفی ندالثر 

ی هاا  سازمانی آینده در عصر اطالعات، نیازمند یک رهیکرد سازمانی مقفاهت با ها سازمان

ی منیطای  ها یدگرگونسنقی بورهلراسی ه قند، النون هدف سرعت عمو باال در تغییرات ه 

اسات، دارای مشخصاۀ شاقاب     شاده معارهف  « عصر اطالعاات »باشد. عصر ناضر له به  می

ی اطالعااتی در  ها جنگآهری برای عیت است. ده نوز  لالن عریدتی ه فنفراهان ه عدم قط

ی ماذلور  ها جنگی بود در ریپذ بیآسیافقه برای لاهش ی توسعهلشورها. الثر اند گرفقهنظر 

آهری مقمرلاز  به نذف نوز  لالن عریدتی تمرلز نموده ه همۀ تالش بود را در ناوز  فان  

 .(6838)فزیمی،  اند نموده

 

  بندي آن  نظامي و تقسيم اطالعات

آیاد؛   ی بدست میاببار نظامآهری  ه پرهرش  اطالعات نظامی منصولی است له از جمع

، مناطز عملیاتی ه یا جغرافیائی باوده ه  این اطالعات مربوط به یک یا چند جنبه از ملو بیگانه
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ضرهرت فوری  ها ه عملیات اهمیت بالروه داشقه ه یا یمشبطها،  برای توسعه ه اجرای طرح

( تر ایم  دارند. اطالعات نظامی به ده شابه اطالعات رزمی ه اطالعات راهباردی )راهباردی  

 .(63، 6832رمضانی، )شود  می

ی اساات مربوطااه بااه مراادهرات، ا شاادههااایی ارزیااابی  دان ااقنی اطالعااات راهبااردي:

ۀ باط ه  باارجی لاه پایاه ه اسااس تزیا     ر های لار انقمالی یک لشاو  ه راه ها یریپذ بیآس

ی یاک لشاور را   المللا  نیبا های نظامی ه تصمیمات دراز مدت در سطح ملی ه  ها، طرح مشی

 .(6831، ایزدی)دهد  تشکیو می

ه  ریازی  طارح به هرگونه دان قنی از جو، زماین ه دشامن لاه بارای      اطالعات رزمي:

اری نیح یا اجرای عملیات تالقیکی مورد نیاز فرمانده باشد ه هی را در ابذ تصامیمات صا  

 . (6834)آزاده دل، نماید

 

 رابطۀ بين اطالعات رزمي و  راهبردي  

 للای طوربه له است این راهبردی اطالعات ه رزمی اطالعات بین برج قه مشقرك هجه

. برداری با هم در ارتباط ه قنداست ه از نظر تولید ه بزره یکی اطالعات نوت ده هر هدف

 ممکان  عماالً  لاه  منااطری  یاا  ه بارجی لشور کی به مربوط های دان قنی به ده هر توجه

 اسات  ایان  ها آن ابقالف موارد. باشد می شود، معطوف اجراء نظامی ها عملیات آن در است

 مرباوط  راهبردی اطالعات است؛ هلی عملیات منطرۀ ه دشمن به مربوط رزمی اطالعات له

 نیرههاای  ه دهر هرا از جغرافیایی، سیاسی، اققصاادی، علمای، تراباری، ارتبااط     هضعیت به

 اطالعاات  هلای  شاود  مای  تزیاه  عملیاات  زمان در رزمی اطالعات همچنین باشد؛ می م لح

    .شود می تزیه عملیات زمان ه صلح زمان در راهبردی

 

 هاي اطالعات ويژگي

لاه دارای یاک ساری از    آهری ابباار در صاورتی   از منابع جماع  آمدهاطالعات بدست 

گیری لمکای  صورت نه تنزا در تصمیمنهند بود در ییر ایها باشند دارای ارزش بوا هیژگی
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هاا   ایان هیژگای   نیتار  مزام نخواهد لرد؛ بلکه باعث اننراف فرماندهان نیاز بواهاد شاد،    

 از:عبارتند

ز چه بزقار پشاقیبانی نماودن عملیاات نظاامی، منصاوالت ناصاله ا       منظور هربه دقت:

ه تنلیاو للیاۀ ابباار     هیدییتأم قلزم  سر ند امکان دقیز باشد؛ این م ئلها باید تاطالعات 

یابی جغرافیایی، اطالت دقیز از هضاعیت  . در نیرهی هوایی دقت در موقعیتباشد یمموجود 

نظار در  ، اطالعات دقیز از اهداف ماورد 6های پدافندی، راداری ه الکقرهنیکی دشمن سامانه

ه  2مزمات هدایت دقیاز ی ریلارگی هدف، بصوصاً با بهریگ رهیابی نیاز اساسی برای هدف

 .(6831)ایزدی،  باشد یمدر نزایت انزدام هدف 

هاای اطالعااتی    مرتبط بودن به مفزاوم ساازگاری اطالعاات باا نیازمنادی      مرتبط بودن:

، اجاراء ه  ریازی  طرحآهری شده باید م قریماً به تشخیص،  باشد. اطالعات جمع فرمانده می

آهری اطالعات عناصر اصالی ابباار ه    نگام جمعارزیابی عملیات مرتبط باشد؛ لذا باید در ه

 .(6831)ایزدی،  های فرمانده را در نظر داشت نیازمندی

به موقع بودن به این مفزوم است له اطالعات تولیاد شاده بایاد در     به موقع بودن:

گیران نظامی قرار گیارد؛ لاذا نصاول اطمیناان از ماداهمت      زمان نیاز در ابقیار تصمیم

لنناده  اساس ارائۀ اطالعات به موقع به مصارف اطالعات طول سامانه  شبکۀ ارتباطی در

 .(6838)آزاده دل، است

باید به سادگی در دسقرس باشد تاا بقواناد    اببار ه اطالعات دریافقی قابليت دسترسي:

هام لارلناان    دهماًمورد اسقفاده قرار گیرد. اهالً اطالعات باید به سادگی قابو بازیابی باشد؛ 

منظاور لااربرد اطالعاات داشاقه     لنندگان باید دسقرسی مناساب باه  هم مصرف هاطالعات 

ساطح   نیتار  ئیناپا بایاد همیشاه در    اطالعات، شناسایی ه مراقبت منصوالت سوماًباشند؛ 

 .(6811)دهرانی،بندی شود ممکن سازگار با نفاظت، طبره

 

                                        
1. E.O.B (Electronic Order Of Battle) 

2. Precision-Guided munitions 
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 منابع اطالعات

شاخص، شای،    تواناد  یما این منباع  از منابع مقنوعی سرچشمه بگیرد ه  تواند یماطالعات 

منابع ابباار ه   نیتر مزممکان ه یا رفقار ه اعمالی له بقوانیم از آن ابباری بدست آهریم باشد. 

شادگان، آهارگاان،   اطالعات عبارتند از: زندانیان جنگی، سالنین منلی منطرۀ مورد نظر، تخلیه

هاا، تارلش    یی ه نرشاه هاای هاوا   بازگشقگان بودی، مدارك ه هسایو ایقنامی دشمن، عکس

 (6839)ذالری، لکقرهمغناطیس ه ....های ا های منقشره از سامانه ها، سیگنال ها ه موشک گلوله

 

 كاربردهاي اطالعات

  به موارد زیر اشاره نمود: توان یملاربردهای اطالعات  نیتر مزماز 

 دشمن؛ه های نیرههای بودی  لارعملیات بر راه برآهرد اثرات ه مشخصات منطرۀ 

 ی نیرههای دشمن؛ ها یرذیپهای ه آسیب ها ه قابلیت برآهرد توانایی 

 راه لار دشمن؛ نیتر منقموبینی پیش 

 (.6811های اطالعاتی )دهرانی،  ها ه بررسی ها ه بالصه، گزارشها تزیۀ پیوست 

 عیت ه مشخصات هدف، لرهلی ه یابی شامو: تزیه موقفرایندهای مربوط به هدف

هاای راداری م اقرر    ای ه هوایی هدف، تزدیدات پدافندی ه سامانه تصویر ماهواره

 نظر جزت انزدام هدف ه ...در مندهد  هدف، تخمین میزان مزمات مورد

 بخشی عملیات.  هسیلۀ افزایش اثردرگیری دقیز به 

  ی پاسخگو.  ها یتوانمندنملۀ فراگیر از طریز افزایش 

 

 سطوح مختلف اطالعات

اطالعات مبقنی بر سه سطح اطالعات در سطح راهبردی، اطالعات در سطح عملیااتی ه  

 .(6831)ایزدی،  باشد یماطالعات در سطح تالقیکی 
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 اطالعات در سطح راهبردي

اصواًل راهبرد للای یاک لشاور، دارای ابعااد مخقلاف نظاامی، سیاسای، اققصاادی ه...         

لارگیری منابع ه امکانات هنر ه فن به»راهبرد نظامی عبارت است از باشد. طبز تعریف،  می

له بیشقرین نقییه را در رسیدن به اهداف نظاامی  طورینظامی یک لشور به ننو شای قه؛ به

طالعات راهبردی به تصمیم گیرندگان در سطح راهبردی ا«. ه سیاسی آن لشور فراهم آهرد

هاای ملای،    در برگیرند  هضاع سیاسات   معموالً لند. تصمیمات در سطح راهبردی لمک می

هاا بارای    لاارگیری تواناایی  ها، اییاد ه باه  ملی برای نیو به این سیاست یها مدیریت برنامه

 .(6831)ایزدی، ها  ه قند  ها ه صدهر دسقورات در پشقیبانی از این سیاست انیام این سیاست

 

 اطالعات در سطح عملياتي  

تار  ینایپا به فرماندهان سطح عملیاتی ه فرماندهان ساطوح  در سطح عملیاتی، اطالعات 

دهد له از نیرههای بود در مرابو انوات تزدیدات  م قرر در مناطز عملیاتی این امکان را می

نماید. عالهه بر آن با ل ب اببار ه اطالعات الزم، مناو اساقررار ه ناوت     منافظتدشمن 

 . (6833بادم، )شود  یعملیات انقمالی آنان نیز مورد شناسایی هاقع م

 

 اطالعات در سطح تاكتيکي  

شاود لاه    مای  ثر اببار ه اطالعااتی ؤاطالعات تالقیکی شامو تیزیه ه تنلیو ه انقشار م

 شود.   مبقنی بر آن، تصمیماتی در سرتاسر سابقار فرماندهی اتخاذ می

ویاا  ریزی، هدایت نیرهها، ارائۀ تصویری مشاخص ه گ  فرماندهان صننۀ نبرد برای طرح

های نبرد، نیاز به انوات مخقلفای از اطالعاات دارناد تاا باا بررسای ه تنلیاو ایان          از صننه

ها ه فرامین بود به فرماندهان عملیاتی، تفکرات  اطالعات، بقوانند با انقرال تصمیمات، طرح

 بود را از قوه به فعو تبدیو لنند.  

اطالعاات  )جاسوسای  شاامو مراقبات زمینای ه هاوایی،      هاایی  از رهش تاالقیکی  اببار

یاا اطالعاات   سایگنالی  )مانناد اطالعاات    ان انی( ه شناسایی، انوات گوناگون اطالعات فنی
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یااب یاا   ن ی به دست آمده از هسایو هادف  یها تصویری، ضد اطالعات، بازجویی، داده

 .(6832، آزاده دل). گردد اسقنصال می (دید در شب

 

 سامانۀ اطالعات جغرافيائي

 هاا  نرشاه طور سنقی با اسقفاده از ی جغرافیایی بهها داده، ها انهیراآمدن  هجود بهتا قبو از 

صورت نراط، بطوط ه سطوح ترسیم شده بر رهی لایذ یا ترسیم شده بر رهی لایاذ  ه به

یی لاه در  ها رنگه  ها سمبو. عوارض ارائه شده در نرشه توسط شدند یمیا فیلم، نشان داده 

 ، مشخص گردیده ه گاهی نیز با نوشقار هماراه بودناد؛  شدند یمق مت پائین نرشه تشریح 

ی جغرافیاایی را تشاکیو   هاا  دادهترتیب نرشه ه اطالعات جانبی مربوط باه آن پایگااه    بدین

ی مشااهدات  بناد  طبراه ابزاری برای ثبات ه   عنوانبهی شماتیک منابع طبیعی ها نرشهداد.  می

ی بصاری بار   ها یبررسصورت لیفی بوده ه با ه. آنالیزها بیشقر بگرفت یممورد اسقفاده قرار 

ی ریا گ انادازه جزات   لاش بط. آنالیازهای لمی صرفاً با اسقفاده از شد یمرهی نرشه انیام 

چاه بازیاابی نیام    ؛ گار گرفات  یما انیاام   ها م انتی ریگ اندازهفواصو ه پالنیمقر برای 

ین عوارض ن بقاً سااده  ه در نظر گرفقن فرط بعضی از ارتباطات مکانی ب ها دادهلوچکی از 

عملی ه ممکن نبودناد.   ها رهش؛ این شد یممطرح  ها دادهبود؛ اما هققی له نیم هسیعی از 

ی الزم بارای لاار باا    آهر فان ی مناساب،  هاا  اناه یرابه دلیو امکان دسقرسی به  6191در دهۀ

ی ی اطالعاات جغرافیاایی توساعه یافقناد. در طا     هاا  سامانهی مکانی به هجود آمد ه ها داده

ی هاا  دادهی مخقلاف  هاا  میموعهنیاز به ارزیابی ه تیازیه ه تنلیو  6191ه  6111ی ها دهه

ی صنیح ه اصاولی ضارهری باود شادیداً     ها یزیر برنامهجا؛ له برای طور یکجغرافیایی به

پاذیر باوده ه باا رهی هام     ی لایذی امکانها نرشهبا اسقفاده از  ها دادهان اس شد. ترلیب 

ی مخقلف بر رهی میز رهشن ه تیزیه ه تنلیو ها نرشهی تران پارانت از اه ن خهقرار دادن 

نظر را بررسای لرده ه مناادهده  توان هجود یا عدم هجود همازمان شرایط مورد بصری می

را رهی تران اپارانت دیگاری    باشاند  یما طاور همازمان دارای ایان شارایط   منااطری له به

 اباد ی یما نظر افزایش ه تعداد شرایط مورد ها نرشهد ترسیم نمود؛ اما این رهش هققی له تعدا
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ترتیب در ایاالت مقنده لار بر رهی  گردد؛ بدین ه نقی گاهی ییر ممکن می ریگ هقتب یار 

شارهت شاد؛ همچناین ساامانۀ      6111اهلین ساامانۀ اطالعاات جغرافیاایی در اهاساط دهاۀ      

ی هاا  عکاس  هاا  سامانهدر این  توسعه یافت؛ ها سالاطالعات جغرافیایی لانادا نیز در همین 

داری، باااك ه طااور اطالعااات لشاااهرزی، جنگااوی موجااود ه همااینهااا نرشااههااوایی، 

 6191از اهایاو دهاۀ    هاا  ساامانه طور گ قرده مورد اسقفاده قرارگرفقند؛ ایان  شناسی به زمین

 GIS عملی شده ه باعث لشف تیربیات ب یار گرانبزایی در زمینۀ چگاونگی اجارای یاک    

ی اطالعاات  هاا  ساامانه ی در ده دهاۀ گذشاقه سابب ارترااء     آهر فان  قرش سریع شدند. گ

 باشاند  یما ی ب یار ها تیقابلی لامو امرهزی له دارای ها سامانهجغرافیایی از شکو اهلیه به 

6ی زمین مرجاع ها دادهرهز ی اطالعات جغرافیایی امکان نگزداری بهها سامانهشده است. 
ه  

مؤثااار ه مفیاااد فراهااام  طااوربااهی مخقلااف را هااا ادهدنیاااز امکاااان ترلیااب میماااوعۀ 

 .(2162)لن قانقین، سازند یم

 

 اجزا سامانۀ اطالعات جغرافياايي

تشکیو  2ها سامانهاطالعاتی از اجزا یا زیر ها سامانهسامانۀ اطالعات جغرافیایی مانند للیۀ 

 یافقه است.

 

  8سامانۀ دريافت و وارد كردن اطالعاتزير

ی شاده  آهر جماع یی است له جزت تبدیو اطالعات ها تیفعاله شامو للیۀ ساماناین زیر

ی، اطالعات صنرایی، جداهل ا ماهوارهی هوایی، ها عکسی مخقلف از قبیو نرشه، ها فرماز 

باشاد؛ ایان مرنلاه نیاز شاامو للیاۀ        نیااز مای  آماری ه... به اطالعات رقومی با فرمت مورد

لاردن، لنقارل لاردن ه تصانیح لاردن اطالعاات        ی اطالعاات، هارد ساز آمادهی ها تیفعال

 گردد. می

                                        
1. Geo Referenced Data 

2. Sub-System 

3. Data Capture and Input 
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  1سامانۀ ذخيره و سازماندهي اطالعااتزير

، ارتباط باین  2ه سازماندهی نگزداری اطالعات مکانی ها تیفعالسامانه مربوط به این زیر

دهناد  نرشاه   اطالعات توپولوژیک ه اطالعات ییر جغرافیاایی مرباوط باه عناصار تشاکیو     

سامانه شامو نناو  ذبیاره ه ساازماندهی اطالعاات     باشد؛ این زیر طح( می)نرطه، بط ه س

باشاد.   لنناده مای   برای پرهسۀ اطالعاات در داباو رایاناه ه بازیاابی آن از طریاز اساقفاده      

ی لاه بارای ساازماندهی اطالعاات ییار جغرافیاایی ماورد اساقفاده قارار          ا انهیرای ها برنامه

ی لاه بارای   ا اناه یرای هاا  برناماه ه  8هاا  دادهپایگااه   ، اصطالناً ساامانۀ ساازماندهی  ردیگ یم

گیرند، اصاطالناً ساامانۀ    سازماندهی ه نگزداری اطالعات جغرافیایی مورد اسقفاده قرار می

ی اطالعاتی باه  ها گاهیپا. سازماندهی شوند یمنامیده  4ی جغرافیاییها دادهسازماندهی پایگاه 

( زیار صاورت   9، سابقار بزم پیوسقه1یا شبکه ای یا رهیزنی، سابقار 1رهش )سابقار دربقی

 .ردیگ یم

 

       سامانۀ خروجي و ارائۀ نتاايزير

ساامانه شاامو للیاۀ عملیااتی اسات لاه نقاایج ناصاو از تیزیاه ه تنلیاو ه           این زیر

( در ابقیاار  نرشاه، گاراف ه جادهل   صاورت ماورد نیااز )   ی انیاام شاده را باه   هاا  یبررس

تواناد هام    بدیزی است له نرشه، گراف ه یا جدهل مورد نیاز میدهد؛  لننده قرار می اسقفاده

صورت هیدئو در صفنۀ تصویر مخقلف رنگی ه یا سیاه ه سفید، مشاهده شوند ه یاا باه   به

 طرق مخقلف رهی لایذ ه یا فیلم عکاسی منعکس گردند.

 

                                        
1. Data Storage 

2. Location 

3. (DBMS)Data Base Management System 

4. (CDBMS) Cartographic a Base Management System 

5. Hierarchal Structure 

6. Network Structure 

7. Relational Data Structure 
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  6سامانه تجزيه و تحليل اطالعااتزير

العات جغرافیایی است چرا له للیاۀ عملیاات   ق مت سامانۀ اط نیتر مزمسامانه این زیر

 :، له شاموافقد یمسامانه اتفاق در این زیر ها یریگ یهینقه  ها یبررستیزیه ه تنلیو، 

رهزرسانی اطالعاات ه  عملیاتی له برای از بین بردن اشقباهات موجود در اطالعات یا به

ی هاا  ویتباد یات شاامو للیاۀ   ؛ این عملردیگ یمیا منطبز ه هم مریاس لردن اطالعات انیام 

، بازیاابی منطرای اطالعاات ه انیاام مناسابات ساطح،       ها زانیمه منننی  ترها ویف، 2مقریک

 گردد.  پیرامون ... ه ییره می

له بقوان پاساخی  ننویی از عملیات برای تیزیه ه تنلیو اطالعات موجود بها میموعه

دتاً مرتبط با یک نوت لاربردهاای  ؛ این نوت عملیات عمبرای سؤاالت موجود به دست آهرد

تواناد رهی اطالعاات جغرافیاایی ه ییار      عملیاات تیزیاه ه تنلیاو مای     .باشاند  یمباص 

ی تعیاین شاده الزم   هاا  تیا قابلجغرافیایی صورت گیرد ه للیۀ عملیات ریاضی را له برای 

 .(2116)آلبرت، گردد  است شامو می

 

 عااتسازماندهي و اصالح اطال ،سازيعملياات آمااده

اصاالح ه ساازماندهی اطالعاات     ،یبناد  طبرهی الزم برای افزارها نرماین عملیات شامو 

گردد. سازماندهی اطالعات جغرافیاایی باا یکای از ساابقارهای زیار عملای        جغرافیایی می

 گردد: می

 

   8ساختاار اطالعاات از نوع راستار

در دابو یک جادهل   ی پرشده ه یا لددارها بانهدر این سابقار هر شیء از یک سری 

یی را ها بانهگردد؛ در این رهش رایانه، للیۀ  له هر بانۀ آن جداگانه آدرس دارد تشکیو می

 دهد. به یک شیء ن بت می اند شدهله با یک لد پر 

                                        
1. Data Mainpulaition and Analysis 

2. Metric Transformation 

3. Raster-Data Structure 
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  6ساختاار اطالعات از نوع بردار

ضمنی ه از طریز اسقفاده از یاک ساری بطاوط لاه      زیبه طردر این سابقار هر شیء 

، همراه با اطالعات اند شدهقصات نرطۀ شرهت، نرطۀ باتمه ه نراط بین آن تعریف هسیلۀ مخ

ی ا میموعاه ۀ لیبه هسا صورت هر نرشه شود؛ در این بطوط نشان داده می 2مربوط به اتصال

 شوند یماز نراط، بطوط ه یا سطوح له هر یک با اطالعات ییر جغرافیایی باصی تعریف 

 ابقارهای فوق دارای مناسن ه معایبی ه قند.یک از سشود؛ هر نشان داده می

 

 عملياات تجزيه و تحليل اطالعاات

افزارهایی است له برای تیزیه ه تنلیو اطالعاات موجاود  این عملیاات شامو للیۀ نرم

 گردند.   افزارها بود به ده گرهه اصلی به شرح زیر تر یم می. این نرمرهد یملار به

ی افزارهاا  نارم ی الزم برای تیزیه ه تنلیو عمومی اطالعات لاه شاامو   افزارها نرماهل: 

)انقخاب اطالعات، گویاا لاردن اطالعاات ماورد نظار، عماومی نماودن اطالعاات، انقراال          

اطالعات جغرافیایی از یک سامانۀ تصاویر باه ساامانۀ دیگار، تغییار مریااس، اعماال اناوات         

ۀ مناسبات ریاضی ه منطرای باا اطالعاات ه    ه انیام للی ها یمننن، بوراندن انوات ترها ویف

ی موجود ه انیام عملیات تیزیه ه تنلیو عمومی رهی اطالعات جغرافیایی ه ییار  ها نرشه

 گردد. جغرافیایی موجود( می

ی بااص لااه باود شااامو   هاا  ویااتنلدهم: نارم افزارهاای الزم باارای انیاام تیزیاه ه     

منظاور  افزارهای الزم بهام مناسبات آماری، نرممنظور انیافزارهای الزم بهنرمیی )افزارها نرم

ی الزم بارای انیاام عملیاات ریاضای بااص مانناد       افزارهاسازی ه نرمانیام عملیات شبیه

 .گردد ( میریزی ریاضیبرنامه

 

 

                                        
1. Vector Data Structure 

2. Connectivity 
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 : الگوي مفهومي سامانۀ يکپارچه اطالعاتي در بستر سيستم اطالعات جغرافيايي1شکل 

 

 تحقيق شناسی روش

اسات؛   «لاربردی –ی ا توسعه»بندی هدف تنریرات؛ این تنریز از نوت تر یم بر اساس

ه  هاا  رهشابزارهاا، ساابقارها،   د هدف للی از این ناوت تنریراات توساعه ه بزباو     چرا له

 (12: 6831)نافظ نیا،. 6شود یمی نیز گفقه ا توسعهبه این نوت پژههش، تنریرات  لاالهاست

پیرهی می لناد. منراز    «ای زمینه–توصیفی » رهش همچنین بر اساس ماهیت تنریز، از

ه هاای مکقاوب    قنما نظر در رابطه با موضوت تنریز )از مطالب مورده با گردآهری عناصر 

بندی این مطالب اقدام به تیزیاه تنلیاو ه توصایف عینای ه      ی( ه با طبرهریه تصواهی شف

ه ببرگاان   نظاران  صاانب شامو  آماری ۀجامعمند نموده است. صورت نظاملیفی مفاهیم به

یی ایان نیرههاا بادمت    ه باالی میانی ها تیریمداطالعاتی سازمان مورد مطالعه له در رد  

                                        
1. research and development 
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نفار از ببرگاان    621باشند. نمونۀ آماری شامو تعداد نفر می 812نموده ه با اعمال ضریبی 

 آهریجامعۀ آماری بوده ه به رهش انقمالی هدفمند انقخاب شده اسات؛ باه منظاور جماع    

ای ه میدانی شامو پرسشنامه ه مصاانبه اساقفاده شاده    اطالعات از هر ده رهیکرد لقابخانه

است. رهایی تنریز با توجه به ارائۀ پرسشنامه ه مصانبه باه ببرگاان پاژههش ه تأییاد از     

ها به رهش ببرگی به دست آمده اسات. جزات ارزیاابی پایاایی تنریاز از رهش      سوی آن

ه است. با توجه به رهش انقخاب شده ه با اساقفاده از نارم افازار    آلفای لرهنباخ اسقفاده شد

SPSS  دهند  اعقبار الزم ایان پرسشانامه   / است له نشان38ضریب اعقبار مناسبه شده برابر

 است.

 

 ها وتحليل داده های تحقيق و تجزیهیافته

 هاي توصيفي تحقيقيافتهالف. 

سال بوده ه از تیرباۀ   81مقی باالی % جامعۀ نمونۀ تنریز دارای سنوات بد91بیش از 

%( از جامعۀ نموناه،  43زیادی در موضوعات مرتبط بربوردارند؛ همچنین نزدیک به نیمی )

ناال  ساال نادارد؛ در عاین    41یک از آنان لمقار از  سالگی بوده ه هیچ 11تا  11بین سنین 

ه شاود؛  تالش به عمو آمد تا ند ممکان از افاراد دارای مادرك تنصایلی دلقاری اساقفاد      

درصاد   2%( آنان دارای مادرك دلقاری باوده ه فراط     94له نزدیک به سه چزارم )طوری به

باشند؛ این جامعۀ نمونه باا چناین   %( لارشناس ارشد می24مدرك لارشناسی داشقه ه بریه )

 لند تا رهایی ه اعقبار تنریز افزایش یابد.هایی لمک میهیژگی
 

 تفکيک سنوات خدمتي تحقيق به ۀنمون ۀتوزيع جامع: 1 جدول

 02بيشتر از  02-02 02-02 02کمتر از 

1 2 9 21 
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 : توزيع جامعۀ نمونۀ تحقيق به تفکيک سنوات خدمتي1نمودار 

 

 : توزيع جامعۀ نمونۀ تحقيق به تفکيک سن2 جدول

 02بيشتر از  22-02 22-22 02-22 02-02 02کمتر از 

1 2 3 63 1 1 

 

 

 
 ۀ نمونۀ تحقيق به تفکيک سن: توزيع جامع2 نمودار
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 :  توزيع جامعۀ نمونه تحقيق به تفکيک مدرک تحصيلي3 جدول

 دکترا کارشناس ارشد کارشناس

6 1 23 

 

 
 :  توزيع جامعۀ نمونۀ تحقيق به تفکيک مدرک تحصيلي3 نمودار

 

 هاي استنباطيب: تجزيه و تحليل يافته

و ه بررسی هدف اهل تنریز ))دساقیابی  اهل تیزیه ه تنلی هدف از ارائه ه طرح سؤال

در شنابت تزدیدات پیرامونی(( از  GISبه یکپارچگی ه ان یام اطالعات سیگنالی در ب قر 

هاای ارائاه   نظران بوده له با ارائۀ سؤاالت مطرح شده در این بصاوص، پاساخ   نگاه صانب

ناوعی دارای  ههای داده شاده لاه با    شده در توسط ببرگان، تیزیه ه تنلیو ه نقییۀ جواب

نظاران باه    % صاانب  31باشاد لاه بااالی   باشند. نقییۀ مؤید این م ئله میهجه اشقراك می

منظاور  باه  GISگیری از یکپارچگی ه ان ایام اطالعاات سایگنالی در ب اقر     توانمندی بزره

صاورت م اقریم ه یاا    ها نیز باه اند ه البقه در پاسخ شنابت تزدیدات پیرامونی اشاره نموده

 ریم به مقغیرهای هدف اصلی )اطالعات رادیویی ه راداری( نیز اشاره گردیده است.  م قییر
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 نظران پيرامونِ اطالعات سيگنالي : نمودار ستوني مربوط به ميانگين نظرات صاحب1نمودار

 

دساقیابی  »دهم تیزیه ه تنلیو ه بررسی هدف دهم تنریاز   هدف از ارائه ه طرح سؤال

از  «در شنابت تزدیدات پیراماونی  GISالعات تصویری در ب قر به یکپارچگی ه ان یام اط

هاای  نظران بوده است له با ارائۀ سؤاالت مطرح شده در این بصاوص، پاساخ   نگاه صانب

های داده شده له به ناوعی دارای   ارائه شده توسط ببرگان، تیزیه ه تنلیو ه نقییه جواب

نظاران باه    % صاانب  31اشاد لاه بااالی   بباشند، نقییۀ مؤید این م ئله میهجه اشقراك می

منظاور  باه  GISگیری از یکپارچگی ه ان ایام اطالعاات تصاویری در ب اقر     توانمندی بزره

صاورت م اقریم ه یاا    ها نیز به اند ه البقه در جواب شنابت تزدیدات پیرامونی اشاره نموده

قیک، الکقرهاپقیک ای، اپم قریم به مقغیرهای هدف اصلی )مادهن قرمز، اطالعات ماهوارهییر

 ه راداری( نیز اشاره گردیده است.  

 
 نظران پيرامونِ اطالعات تصويري : نمودار ستوني مربوط به ميانگين نظرات صاحب2نمودار شمارۀ 
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دساقیابی  »سوم تیزیه ه تنلیو ه بررسی هدف سوم تنریز  هدف از ارائه ه طرح سؤال

 «در شنابت تزدیدات پیرامونی GISب قر  به یکپارچگی ه ان یام اطالعات منابع آشکار در

های نظران بوده است له با ارائۀ سؤاالت مطرح شده در این بصوص، پاسخ از نگاه صانب

ناوعی دارای  های داده شده له باه  ارائه شده توسط ببرگان، تیزیه ه تنلیو ه نقییۀ جواب

نظاران باه    % صاانب  31باشاد لاه بااالی   باشند، نقییۀ مؤید این م ئله میهجه اشقراك می

منظاور  باه  GISگیری از یکپارچگی ه ان یام اطالعات منبع آشکار در ب اقر  توانمندی بزره

صاورت م اقریم ه یاا    ها نیز به اند ه البقه در جواب شنابت تزدیدات پیرامونی اشاره نموده

م قریم به مقغیرهای هدف اصلی )اطالعاات رادیاو ه تلویزیاون، اینقرنقای، لقاب فنای،       ییر

 های اجقماعی میازی نیز اشاره گردیده است.ها( ه شبکهها ه رهزنامهها ه ژهرنالمیله

 

 
 نظران پيرامونِ اطالعات منابع آزاد :نمودار ستوني مربوط به ميانگين نظرات صاحب 3نمودار شمارۀ  

 

پانیم تیزیاه ه تنلیاو ه بررسای هادف اصالی تنریاز         هدف از ارائه ه طرح ساؤال 

آشاکار( در  یکپارچگی ه ان یام عوامو اطالعات )سیگنالی، تصویری ه مناابع  دسقیابی به »



641                                           6416 تاب قان، 2شمار  ، ششم، سال ا.ا.ایران شناسی راهبردی منیطفصلنامه 

نظاران باوده اسات لاه باا ارائاۀ        از نگاه صاانب  «در شنابت تزدیدات پیرامونی GISب قر 

، GISسؤاالت مطرح شده در این بصوص پیرامونِ اطالعات هرهدی ه برهجی در ساامانۀ  

هاای داده شاده لاه     ه تنلیاو ه نقییاۀ جاواب   های ارائه شده توسط ببرگان، تیزیه پاسخ

%  31باشاد لاه بااالی   باشند، نقییاۀ مؤیاد ایان م ائله مای     نوعی دارای هجه اشقراك می به

 8گیرناد   مشاقمو ه در بار   نظران به اهمیت اطالعات هرهدی ه برهجی سامانه له صانب

 GISب اقر  نوز  اطالعاتی پیشنزادی بوده در راسقای یکپاارچگی ه ان ایام اطالعاات در    

صاورت  هاا نیاز باه    اناد ه البقاه در جاواب    منظور شنابت تزدیدات پیرامونی اشاره نموده به

م قریم به مقغیرهای هدف اصلی )اطالعات هرهدی ه برهجی( نیاز اشااره   م قریم ه یا ییر

 گردیده است.
 

 
 

 GISمانه نظران پيرامونِ سا : نمودار ستوني مربوط به ميانگين نظرات صاحب0نمودار شمارۀ 
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 : نتايج تحليل محتواي مباني نظري تحقيق1جدول 

 آینده حال گذشته 

ت سیگنالی
اطالعا

 

آهری جماع  11 تا قباو از دهاۀ  

اطالعات سیگنالی از لشورهای 

هاای موجاود   منطره باا ساامانه  

هاای  چندان مشکو نبود. سامانه

راداری منطرااااه مقشااااکو از  

تعدادی رادارهای پال ی سااده،  

ه اهلیه نه چندان مادرن  آنالوگ 

هاای  ه بدهن اسقفاده از تکنیک

از  هاپیشرفقه بوده ه این سامانه

تنوت، تعادد ه پیچیادگی قاباو    

تاااوجزی برباااوردار نبودناااد؛ 

های ارتباطی نیز همچنین سامانه

از پیچیدگی امرهزی برباوردار  

، نبوده ه عالهه بر آنالوگ باودن 

 های ارتباطی از للیۀ سامانه

ای همچون سادههای مدالسیون

(AM,FM,USB,SSB,LSB,… )

اسقفاده می نمودند له رهگیری 

های گونه اطالعات با سامانهاین

موجود چندان مشاکو نباوده ه   

رهند تیزیه ه تنلیو اطالعاات  

با توجه به منابع موجود ب ایار  

 ساده بود 

های راداری موجاود  امرهزه بیشقر سامانه

گیری اناوات  لاردنیا دیییقالی شده ه با به

هااای راداری از جملااه تکنیااک تکنیااک

پاااااااااااارش فرلان اااااااااااای  

(FrequencyHopping تنااااااوت ،)

(، FrequencyDiversityفرلان ااای)

-پاااذیری ساااریع فرلاااانس  تغییااار

(FreqAgility)هاااای ، مدهالسااایون

پیچیده ه مخقلف درهن پال ی ه بیارهن  

 پال ااااااااااااااااااااااااااااااای

(InterAndInteraPulseModulation ،)

تکنیااااااک فشااااااردگی پااااااالس  

(PulseCompression) تغییاااارات ،

ماااانظم ه نااااامنظم زمااااان تکاااارار  

(، StaggerAnd Jitter Pulseپالس)

هیااژه در لااارگیری تکنیااک داپلار بااه باه 

های لاه  رادارهای رهگیر هوایی جنگنده

باال  (PRF)دارای فرلانس تکرار پالس 

هاازار پااالس در ثانیااه( بااا   411)باااالی 

-پذیری سریع بوده ه همچناین باه  تغییر

گیری تکنیک ارسال باا تاوان ب ایار    لار

( ه ... LPIپایین جزت عدم رهگیاری ) 

 انداز قابلیت ب یار باال بربوردار شده

در آیناااده باااا پیشااارفت علااام 

-الکقرهنیااک ه دسااقیابی بااه فاان

هاای  های جدیاد مشخصاه  آهری

دیگری نیز جزت هرچه پیشارفقه  

-هاای راداری  باه  شدن  ساامانه 

هقاوت بواهااد پیوساات؛ در ایاان  

هااای راداری بااا  سااقا سااامانه را

اسقفاده از تکنیک آرایاۀ فاازی ه   

هااای انااوات مخقلااف مدالساایون 

درهن پااااااالس ه همچنااااااین 

لاربردهای مقفاهت یاک ساامانۀ   

راداری با پارامقرهای فنی مشاابه  

عمالً رهند تیزیه ه تنلیو را در 

صااورت میزااز نبااودن بااه علاام 

جدید تیزیه ه تنلیو اطالعاات  

رگیری لااااراداری ه عااادم باااه 

پااردازش دیییقااالی ساایگنال بااا  

مشکو مواجه بواهاد نماود. در   

هاای ارتبااطی نیااز   ماورد ساامانه  

گونه بواهاد باود؛   هضع به همین

له همزمان باا پیشارفت   طوریبه

آهری تغییرات شگرفی علم ه فن

گیاری  لاار در شیوه سابت ه باه 

هجاود بواهاد   این تیزیزات باه 

 آمد  

ی
صویر

ت ت
اطالعا

عات تصاویری  آهری اطال جمع 

ی هااا نیدهرباااز زمااان ابقاارات 

ی هاااا اتیاااعملی، در عکاسااا

یی مخقلف مورد اساقفاده  شناسا

آهری اطالعاات  در نال ناضر جماع 

هاای سانقی   صویری عالهه بر رهشت

بااا اساااقفاده از انااوات هواپیماهاااای   

مخصااوص شناسااایی بااا سرنشااین ه 

بارداری هسایع از هواپیماای    بزره

سرنشااین میزااز بااه انااوات باادهن

آهری اطالعات های جمعن اسه

تصااویری )جلااونگر، پزلااونگر،  
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 آینده حال گذشته 

ی قبو هلقرار گرفقه شده است. 

ی عکاسا ی هاا  نیبا هرد آنکهاز 

عمااو بااا  نیاااسااابقه شااوند؛ 

 شاده  یما یی انیام هوای باندهید

 ییهاوا ی باان دهید نیاهل هاست 

)توساااط باااالون( از منااااطز  

ن ناااپلئو ی بااه زمااان اتیااعمل

گاردد.   یما بر  )امپراتور فران ه(

-ی از بااهلوتاااهبعااد از ماادت 

، از اهائو قارن  مایهواپی ریلارگ

ی هااا نیدهرباا( 6111)  ااقمیب

ی مخصاااوص اماااور  عکاسااا

ی، سابقه شد هوانوردیی شناسا

 وهیشااااااه مقعاقااااااب آن، 

-هدیدی جایی هوای عک بردار

 یی را گرفت.هوای بان

. 

ها با اسقفاده بدهن سرنشین ه جنگنده

از تکنیااک راداری سااار ه یااا سااایر  

برداری  باا قادرت   های تصویرسامانه

-تفکیک مناسب ه باال صاورت  مای  

-پذیرد؛ همچنین اساقفاده از مااهواره  

-هاای تصاویر  ساامانه های میزز باه  

برداری را نیز این امر مزم را به بوبی 

تااوان انیااام داده ه بااه رانقاای ماای  

تصاااهیر مربوطااه را در صااورت در  

دسقرس بودن مورد تیزیه ه  تنلیاو  

عنوان مکماو اطالعاات   قرار داده ه به

ها اسقفاده نمود؛ اما لار سیگنالی از آن

آهری ها جزت جماع شناسایی ماهواره

تصویری از آنیا شرهت شد اطالعات 

 661ی عنی 6111اهت سال  63له در 

ی مایفضااپ ،  2-رهز پس از سروط یو

فرهدگاااه  ک، از یاا 1111    لرهنااا

ی ایدردر  قایشم -سیم کینزدی نظام

ی عک ا ی شاوره ی هاقاع در  چونکچ

ی، مااهواره  مادت ه ه پاس از  لرد هیتز

ی گرفقاه  هاا  عکاس موردنظر منموله 

قابااو  لپ ااول کدر یاا لااهشااده را 

 قرارداشت،   افتیباز

پانورامیک ه ...( با برد مقوساط ه  

بلند در ابعاد تاالقیکی، راهباردی   

های تالقیکی در لنار سایر سامانه

هااوایی ه هوافضااایی از جملااه   

هااای مخصااوص ماااهواره انااوات

 آهری اطالعات تصویری.جمع

 

منابع آشکار
 

هاای جمعای   اسقفاده از رساانه 

هماننااد رادیاااو ه تلویزیاااون،  

ها ه میالت در ساطح  رهزنامه

 مندهد.

آهری اطالعاااات ه پیشااارفت فااان 

های ابیر، اسقفاده  ارتباطات  طی سال

-از اینقرنت ه تلفن هماراه را نیاز باه   

آهری ابع جماع عنوان یکی دیگر از من

 اطالعات آشکار می ر سابقه است.

اسااقفاده از رهیکاارد هوشاامندی 

-هاا ه نارم  بربط ه انوات ساامانه 

آهری اطالعاات،  افزارهای جماع 

پااارادیم جدیاادی در ایاان زمینااه 

 شکو بواهد گرفت.
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 گيری و پيشنهاد نتيجه

شاده ه نظارات   طور للی با تیزیه ه تنلیو نقایج ناصله از مناابع ه مادارك مطالعاه    هب

تاوان در راساقای تبیاین     ها ه اطالعات مقناسب با اهداف تنریز می شوندگان ه داده مصانبه

ب قر سی اقم  آشکار( در  تصویری ه منابع )سیگنالی، سامانۀ اطالعاتییکپارچگی ه ان یام 

 شامو نقایج زیر می گردد: اطالعات جغرافیایی

 دهد له:اطالعات سیگنالی نشان میهای انیام شده پیرامونِ نوز  نقایج بررسی

گیاری در جزاان الکقرهنیاک    آهری اطالعات سیگنالی پیشرفت چشام امرهزه جمع .6

عاالهه بار آگااهی از     رادیاویی آهری اطالعاات  های جماع  داشقه است ه با سامانه

 ،یاابی رادیاویی  موقعیات  ۀیاک ساامان   ۀهسایل هتوان نقای با   منقوای مکالمات می

را مشخص نموده ه اطالعات مکانی را در یک ب اقر    HFباندتیزیزات مقنرك در 

GIS له نظر به این. برداری لرداضافه ه بزرهGIS      منیطای اسات لاه از ترلیاب ه

گیاری ه ارائاه   گازارش  ۀتلفیز اطالعات مکق به از منابع گوناگون ن بت به برناما 

زات  هاای مناساب ج  تواند یکای از هرهدی  اطالعات رادیویی میه نماید  اقدام می

   ؛های گوناگون در این بانک اطالعاتی باشد شنابت سامانه

هاای رادیاویی ه   اطالعات رادیویی له شامو اطالعاتی اسات لاه از طریاز لیناک     .2

باشد له با بررسی   DATAیا  VOICEصورت هتواند ب شود می ارتباطی اسقخراا می

 فناون از توان تمامی تنرلات دشامن را شناساایی ه باا اساقفاده      منقویات آن می

 .یابی نمودیابی ه مکانموجود هدف را جزت

  :های تنریز پیرامونِ اطالعات تصویری گویای این مطلب است لهتیزیه ه تنلیو یافقه

این قابلیت را فاراهم    های تصویربرداری، برای فرماند اطالعات تصویری ه سامانه -6

   ؛فضای نبرد داشقه باشد آهرد له درك شفافی از می

ها  رسانی آنرهزهایی له در تنلیو ه ادیام اطالعات ه بهترین شابصهمیکی از مز -2

هر زمان لاه اطالعاات    ؛اسقفاده از اطالعات تصویری است ،توان اسقفاده نمود می

راداری ادیاام گاردد    ... ه، مناابع آزاد   SIGINTتف یر شده با اطالعاات  تصویری 
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تاوان در شانابت    ه مای وده با  تار ه قاباو اطمیناان   تار اطالعات بدست آمده لامو

این ب قر را فراهم نماوده لاه    GISنال له  ؛تزدیدات پیرامونی از آن اسقفاده نمود

توان از آن در دسقرسای   مزم دست یابیم میامر تر بقوانیم به این تر ه مطمئنرانت

های عملیاتی ه اسقخراا اطالعاات اساقفاده   بیشقر ه بزقر به منیط پیرامونی، نرشه

هاای  هاا ه مکاان  ، نرشههاچه دسقرسی به اطالعات ه تیزیه ه تنلیو آنهر ؛نمود

تر باشد ما را در رسیدن باه هادف ه اطالعاات باه رهز ه     تر ه بزینهآسان نظرمورد

، GISبا توجه به مردهرات ب قر  یاری بواهد نمود.بزقر شنابت تزدیدات اطراف 

توجیاه اطالعااتی ه...،    مکاانی، نمایشای ه  های اطالعااتی، امکاناات تنلیاو   بانک

 تصاویری )ماادهن قرماز،   هاای  توسط ن اساه آهری شده هرگونه اطالعات جمع

تواناد در ایان ب اقر باا اهاداف       اپقیک ه الکقرهاپقیک، ماهواره ه ....( مای  راداری،

برداری ه تنلیو قرار گرفقه ه دنیایی جدیاد ه ناو را در پایش    گفقه مورد بزرهپیش

 ؛  اردهدلنندگان قررهی اسقفاده

اسقفاده از تصاهیر با لیفیات   GIS  های مناسب در نوزیکی از هرهدی للیطورهب -8

لذا ضارهری اسات ایان     ؛باشد مقر( می 2)نداقو زیر باال پذیری ه قدرت تفکیک

بندی مناسب لناظ ه با لالسه GIS  مرانو هرهدی اطالعات در نوز ۀمزم در للی

  اری قرار گیرد.بردهای اطالعاتی مورد بزرهدر تنلیو

دسقاهردهای ناصو از تنریز ناضر پیرامونِ اطالعات منابع آشکار نشاان دهناد  ایان    

 هاقعیت است له: 

بارداری از اساناد در    بزاره   برگیرناد  در)هوشامندی باربط(   اطالعات منابع آزاد  -6

شاود.   های اطالعااتی ارائاه مای    آژانس  های عمومی است له توسط دسقرس نوزه

های علمی ه فنای، لقاب،    های تلویزیونی، میالت ه ژهرنال ها، برنامه مثالً رهزنامه

 ایان مناابع در   ؛گیرناد  دهلقی همگی در این دسقه قرار مای  هایگزارش اینقرنت ه

مناابع   تاوجزی ن ابت باه ساایر     باور های اطالعااتی، مزایاای در   تعیین نیازمندی

باردی، عملیااتی،   راهساطح   بندی شده دارد. اطالعاات مناابع آزاد در چزاار    طبره
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گیاری  ؛ در نال ناضر شااهد شاکو  گرددبندی میدسقهتالقیکی ه تکنیکی یا فنی 

باشیم. ابزارهای مبقنی بر فنااهری اطالعاات   رهند جدید در اطالعات منابع آزاد می

هاای هسایع ه   افزارهای هاوش مصانوعی داده  های اجقماعی به همراه نرمدر شبکه

هاای اطالعااتی قارار    های مقناوت در ابقیاار ساامانه   ای را به همراه تنلیوگ قرده

 دهد؛ می

را فعاال ه تزدیادات راهباردی ه     GISاصلی ب قر  ۀتواند الی گونه اطالعات میاین -2

عناوان مثاال مشاخص    هبا  ؛گذار سیاسی نظامی را در منطراه مشاخص نمایاد   تأثیر

 ۀدر الیا نماید چه تیزیزاتی ه در لدام منطره هجود دارد ه تنرلاات تاالقیکی    می

 ؛گیردتأثیر موارد سیاسی نظامی قرار میبعدی چگونه تنت

اطالعااات رادیااو ه تلویزیااون یکاای از منااابع مااورد اسااقفاده در لنااار اطالعااات   -8

ای گونااهلاایکن بااه ؛آهری شااده توسااط ن ااگرهای مخقلااف بواهااد بااود جمااع

آهری شاده توساط   ریزی گردد له اطالعات مناابع آزاد باا اطالعاات جماع     برنامه

ر لناار  د (COMMENT)تف ایر  صاورت هبلکاه با   ؛ن گرهای مخقلف ادیام نشده

مورد اساقفاده قارار    GISهای فنی در ب قر  آهری شده توسط سامانهاطالعات جمع

اسات ه تزدیاد بایاد از نظار      GISاین اطالعات نیازمند یک ب قر آمااده در  ؛ گیرد

مشاخص ه ساپس از    ان اانی  ه تصویری الی،مکانی ابقدا از طریز اطالعات سیگن

 عنوان مکمو پایگاه داده اسقفاده نمود.  این اطالعات به
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 مآخذ فهرست منابع و

 الف. منابع فارسي
 مرالاۀ علمای(،   «نظاامی  اماور  جایگاه جنگ الکقرهنیاک در  اهمیت ه»(، 6811) ، انمدافشاری( ،

 .صنایع دفاعی ه دهمین سمینار جنگ الکقرهنیک، پژههشگاه علوم

 مرهری بر مفاهیم »(، 6832دل، رمضانعلی ) آزادهIntelligence  های  در سامانهC4I» -  میقمع

 دانشگاه صنعقی مالک اشقر.  -مرلز تنریرات رایانه  -دانشگاهی برق ه الکقرهنیک 

 دانشاگاه صانعقی   )مرالۀ علمای(،   «ای بر اطالعات عملیاتیمردمه»(، 6838) رمضانعلی، دل آزاده

 .مالک اشقر

 های اطالعاات  مدیریت سی قمۀ ترجم، «های اطالعات جغرافیاییسی قم»(، 6891) وف، اسقنآرن

 لشور. سازمان جغرافیایی ۀبانچاپ  ،لشور برداریثیرأتجغرافیایی سازمان میزان 

 تزاران:   ن ان طاهرلیاا،   ۀ دلقار ترجما ، «سی اقم اطالعاات جغرافیاایی   » (،6891) ای -پی ،باره

 .ها )سمت(تدهین لقب علوم ان انی دانشگاه ه سازمان مطالعه انقشارات

 آهرد مادیریت  ره ۀ، فصالنام «انرالب اطالعات ه اثرات آن بر امور نظامی» (،6891)البر  ،ت بینی

  .23ه 6نظامی، ش 

 فرماندهی ه جناگ در عصار  » (،6834) ناصرسید ،ن ینی IT,ICT  »  )هماایش   ،)مرالاۀ علمای

  .ICT&C4I،های علمیانیمن

 ،ناماۀ  های دفاعی مبقنای بار فنااهری اطالعاات، پایاان      (، بازطرانی سازمان6831عباس ) دهرانی  

 ارشد، دانشگاه مالک اشقر.لارشناسی

 هماایش   نیازهاای  هاا ه جنگ شبکه منور پاسخی نظامی به چاالش » (،6838) منمدمیر ،صادقی

 .شگاه صنعقی مالک اشقردان تزران: ،)مرالۀ علمی(« های ابیرآهری در جنگثیر علم ه فنأمیزان ت

 جنگ فرماندهی ه لنقرل»(، 6834) منمدرضا ،ابوان صراف ؛میقبی ،بزشقی ؛منمد ،فریه ایمانی 

-، هاای علمای  هماایش انیمان   ،)مرالاۀ علمای(   «گام نخ ت برای دسقیابی باه برتاری رزمای   :

ICT&C4I. 

 مرالاۀ  « های ابیرنگآهری درجثیر علم ه فنأمیزان ته  اطالعات صرع» (،6838می، مزدی )یفز(

 .اشقر  -، دانشگاه صنعقی مالکعلمی(

 مرالۀ علمی( «های فرماندهی ه لنقرلفیوژن اطالعات در سی قم» (،6838) میید، نبرانع قرصی( ،

 سمینار فرماندهی ه لنقرل، سقاد مشقرك ارتش جمزوری اسالمی.
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 ر اطالعاات عملیااتی د   ثیرأمیزان تا »(، 6834) علیرمضان ،آزاده دل ؛یید، منبرانع قرصیC4I »

 .ICT&C4I،های علمیهمایش انیمن )مرالۀ علمی(،

 ای در اشاراف ملای   (، نرش ه جایگاه مدل شبکه6811علی )نژاد، ن ین؛ شریفی، انمدعصاریان

 ، س ششم، ش بی قم. تاب قان.اطالعات، فصلنامۀ امنیت ملی

 سپاه پاسداران انرالب  «های صننهعملیات نیرهی زمینی در نیرهی قاطع:» (،6832) داهد، علمایی

 .تزران، اسالمی

 621ش  -اققصادی -اطالعات سیاسی ۀماهنام ،«انرالب اطالعات» (،6891) طیب، علیرضا. 

 دافاوس    دانشاکد  :تزاران  ،مقرجم عبدالمیید نیادری  ،«مقرارنجنگ نا» (،6832) لنت ،مکنزی

  .عالی جنگ  دهر ،سپاه

 ( طرانی6818م لمی، علی ،)   آهری اطالعاات سایگنت   الگوریقم مکانیزاسیون تیزیازات جماع

دهنده به لو لشور، معاهنت طارح ه  نداقو با سه ن گر ه در قالب یک شبکۀ یکپارچۀ پوشش

 برنامه ه بودجۀ آجا، مدیریت تنریرات نظری.

 رادارهای هوایی»، (6834) سیدمن ن ،یارندی  SAR      ابازاری لارآماد ه جدیاد بارای نظاارت

 .ICT&C4I ، های علمیهمایش انیمن )مرالۀ علمی(، «نبرد زمینی ۀبر صنن فراگیر

 ( آسیب6814یوسفی، میید ،) آهری، پاردازش، تیزیاه ه    جامع جماع سامانۀ بازطرانی  شناسی ه

الگوی مناسب، مرلاز مطالعاات ه تنریراات راهباردی      ه ارائۀتنلیو ه تولید اطالعات در نزاجا 

 نزاجا.
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