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 چكیده 

 طیمحو و  خوودی  یهارنامهب در ذات خود به آگاهی از وضعیت نبرد،نیات دشمن، کنترلو  فرایند فرماندهی  

 یهاشبکه لهیوسبه ستیبایمپویای امروز این آگاهی و  آشوبناکو  نبرد پیچیده یهادرصحنهو  نیازمند است

فرماندهان را از  یریگمیتصمفرایند  عیو تسربا پردازش رایانه تبدیل به دانش شده و  مخابراتی تبادل گردیده

هوشومند بوه   و کنتورل   فرماندهیسازد. درواقع ی میسر میریگمیتصمی پشتیبان هاستمیسو  افزارهانرمطریق 

سرآغاز بستری بنوام   نیو ارزمی تبدیل کند.و  برتری اجراییو  دنبال آن است تا مزیت اطالعات را به مزیت

 باشد.می انیبندانشکنترل هوشمند در دفاع و  فرماندهی

 انیو بندانوش ند در دفواع  هوشوم و کنتورل   این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین نقش فرمانودهی 

در حووزه   یو دانشوااه نظوامی   و خبرگوان ایون تحقیوق کارشناسوان     جامعه آمواری  اساس نیبه را. باشدیم

 وبندی تصادفی استفاده شوده  گیری طبقهبرای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه بوده وو کنترل  فرماندهی

کوه   باشدیممحقق ساخته  یهاپرسشابزار سنجش نیز است. آمدهدستبه 5نمونه نیز از فرمول کوکران حجم

و  فرماندهی یهامؤلفه از تأیید خبرگان در جامعه توزیع شد.نتیجه اینکه ابعاد و و بعدپرسش تهیه 22به تعداد

 بوده است. رگذاریتأثبسیار  انیبندانشدر دفاع کنترل 
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 مقدمه
و  راهبردها ،هاسازمان در تغییرات اساسی ایجاد باعث فناوری، یاشرفتهیپ ،عصر اطالعات در

 تبوادل  سورعت  شده، هایآگاه انتشارو  توزیع باعث فناوری اطالعات، است. شده نظامی تدابیر

 در را ، جدیودی  افوق  قودیمی،  مرزهوای  سر گذاشوتن  پشت باو  است را افزایش داده اطالعات

 در فناورانه تحوالت (. این154: 1335 همکاران،و  است)ملبوبی گشوده نظامی نیروهای عملکرد

 عهوده  را بر نظامی یهاوعده عملیات هدایتو  مدیریت که مسئولکنترل و  فرماندهی یهاحوزه

 از وسویعی  اطالعاتی پشتیبانیو  ارتباطی یهایفناور است. گذاشته برجای عمیقی راتیتأثدارد، 

امروزه در حوزه  هایفناور. این اندگرفتهبرعهده مسئولین عملیاتیو  فرماندهان یهاتیمأمور انجام

 قوت یدر حقو  نمووده   یافوزار سخترویکردهای دانشی را جایازین تفکرات صرف  و دفاعجنگ 

 ساخته است.   انیبندانشدفاع را 

و  منسوجم  یاگونوه بوه های دانشوی در بسوتر فنواوری اطالعوات     گیری از سرمایهاین اساس بهره بر

رزمی در زمان مناسب صورت گرفتوه، پوردازش   و  های محیطی دفاعیآوری دادهیکپارچه که جمع

پس از ترکیوب بوا   و  ( منجر به تولید اطالعات شده لیوتحلهیتجز، ادغام، یبنددسته) شامل  هاداده

 یادگیری مستمر از محویط و  گیری دانش جدیدن، موجب شکلهای دانشی کارکنانظریهو  تجربیات

اخذ بازخوردهای ناشوی از آن، برتوری   و  اعمال آنو  موقعبهو  با اتخاذ تصمیم مناسب تیدرنهاو 

 گردد.ها فراهم در تمامی صحنه

ی نبورد در کنوار   معروف اسوت  اسوتفاده از اطالعوات صوحنه     انیبندانشاین نوع دفاع، که به دفاع 

دهی تووان  شکلو  یابی به تصمیمات اثربخش در استقرارنظریات دفاعی را جهت دستو  تجربیات

خصوو  فنواوری   هوای پیشورفته، بوه   فنواوری و  از ابزارهوا  موؤثر ی سخت دفاعی با استفادهو  نرم

سازد. )دانشوااه عوالی دفواع ملی،مطالعوات گروهوی دوره چهوارم       ارتباطات ممکن میو  اطالعات

 (عاملریغپدافند 

متکی به زیرساخت فناوری اطالعات است از سوی دیار موفقیت در این نوع دفاع  یانبندانشدفاع 

و  در حوداقل زموان   مووردنظر هوا بوه فورد    ، انتقال دادهموقعبهو  به عواملی همچون مشاهده درست

و  موقوع بوه گیوری  تصومیم ناوری و  ینوده آو  درک موقعیت، تفسیرو  حداکثر امنیت، تحلیل درست

 یوت مأمورتکرار چرخه تا دستیابی به اهداف و  دریافت بازخورد از اقداماتو  اقدام قاطعو  مناسب
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هوشومند  و کنتورل   فرمانودهی  یهوا و شاخصابعاد   یو بررسدر مقاله حاضر با شناخت . باشدیم

 .نماییمیمتحلیل  یانبندانشدر دفاع  آن را یرو تأثنقش 

مسوئله اساسوی ایون     یوان بندانوش کنترل هوشومند در دفواع   و  دهینقش فرمانیر و تأثبررسی میزان 

 باشد.پژوهش مطرح می

  و   یان می باشدبندانشاهداف تحقیق شامل: بررسی نقش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع 

 بصورت ذیل است: اهداف فرعی

 یانبندانشهوشمند در دفاع و کنترل  فرماندهی مؤثر یهامؤلفهشناخت  -1

 یانبندانشهوشمند در دفاع و کنترل  فرماندهی مؤثر یهاشاخصشناخت   -2

یوان چوه نقشوی    بندانوش فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع سوال اصلی تحقیق این است که: 

 شامل موارد ذیل است: ی فرعیهاسؤالو  دارد؟

 یان کدامند؟بندانشفرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع  مؤثری هامؤلفه -1

 یان کدامند؟بندانشفرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع  مؤثری هاشاخص -2

و  بووده  ایتوسعه -کاربردی نوع از، سؤاالت های اهداف وویژگیو  این تحقیق با توجه  به ماهیت

 است.  ایزمینه موردی نیز، آن انجام روش

 مبانی نظری:

 شناسیپیشینه

 شناسیمفهوم

 کنترل وفرماندهی  

و  انجوام شوود  در یوك وضوعیت   باید  آنچهتوانایی شناخت  از عبارت است کنترلو  فرماندهی

صورت گرفته است. فرماندهان پس از کاهش عدم اطمینان خوود در   مؤثراقدامات از اینکه اطمینان 

روابط بوین دشومن، دوسوت، نیروهوای      یهایدگیچیپافزایش درک خود از و  مورد محیط عملیاتی

زموان در دسوترس    یاتیو و ح. عامل مهم ندینمایم یریگمیتصم به، اقدام محیط عملیاتیو  طرفیب

 FM 6-0,Department of the)ردیووگیمووصووورت اقوودام و  اسووت کووه در آن تصوومیم 

Army,2003.) موردتوجوه نیوز  و کنتورل   بوودن فرمانودهی   انیبنو دانشامروزه مفهوم یکپارچای 

 یآورجموع کنترل یك فرایند است که با و  فرماندهی»معتقد است بارهنیدرا« لی»جدی است، آقای 

، هوا سوازمان  ،همچنین از عوامل دیاور ماننود موردم محلوی    و  ی، دشمننیروهای خود ازاطالعات 

 ارزیوابی اطالعوات، نیواز بوه پوردازش اطالعوات،       یآورجمعپس از .شودیمزمین آغاز وهوا و آب
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اطالعواتی   مختلف یهادورهکردن فرموله و  خالقانهتدوین  است. که باشناسایی اهداف و  شرایط،

و  یزیو ربرنامهدر و  اقدام نموده زمانكیدر  یریگمیتصمباید برای  فرمانده. سپس ابدییمدست  به

، بوا اسوتفاده از یوك سیسوتم بوازخورد      درنهایت  اجرای طرح. ارائه موضوعات اساسی درگیر شود

. (Jacqueline Lee&al,2003«)شوود موی  از نزدیك نظوارت و کنترل  استمرار چرخه فرماندهی

 و کارکنوان آن ، فرمانودهان   فرآینودهای و  یآورفون کنترل بوه هموان انودازه    و  ، فرماندهیرونیازا

است کوه   یزیآن چهای حسار برتر نیاز ما برای ایجاد قابلیت، سازدیمآن را توانمند  ریناپذییجدا

شوبکه   بوا گسوترش  کنتورل بایود   و  است. سیستم فرماندهی ازیموردنکنترل و  سیستم فرماندهی در

 شوبکه،  طریوق  بلکه بتوانود از ، باشد پاسخاو برای نیازهای خا  تنهانه، جریان اطالعات ارتباطی

و  در ارتبووام مسووتقیم بووین یووك حسووار   ازجملووهسووازمانی را کوواهش دهوود،   مراتووبسلسووله

و  یریو گمیتصوم پشوتیبانی   یهاستمیسکنترل دانش ضمنی در و  فرماندهی ةنیدرزم(راندازیترزمنده)

 سوهولت کوه بوه    کنود یمکمك کارکنان و  فرماندهان مسئله به تعبیه شده است. این افزارنرمعوامل 

کمتور بوه   و  تمرکوز کننود  مسوائل مبتنوی بور قتواوت     و  هوا ارزشبیشتر در مورد و  تصمیم بایرند

 .(بپردازند)همانفنی  لیوتحلهیتجز

تشوکیل  و کنتورل   فرماندهی ریناپذییجدا کنترل از دو عنصر اصلی وو  سامانه فرماندهی درمجموع

بودون مجووزی بورای    و کنتورل   اسوت  یمعنو یبو یافته است. فرماندهی بدون قابلیتی برای کنتورل،  

و  اعطایی به شخص بورای هودایت، همواهنای    ییو توانافرماندهی، ناتوان است. فرماندهی، اختیار 

 هاتالش یبندجمعشامل تحلیل نیازها، تخصیص منابع،  نیروهای تحت امر است. کنترل نیز ل کنتر

نیروهوای زیردسوت در انجوام     یبور رو ، فرایندی برای استفاده از اختیوار یوك فرمانوده،    تیو هدا

فنواوری   ژهیو وبوه هوا  پیشورفت در فنواوری  و  مرورزموان بهشود که را شامل می و مراقبتهماهنای 

و  اطالعاتی یو حسارها هاانهیرا، یو مخابراتارتباطی  یهاستمیس، به ترتیب و ارتباطاتاطالعات 

سامانه را به سمت یکپارچای هرچوه   نیو ا شدهاضافهو کنترل  نظارتی بیشتری به سامانه فرماندهی

تجربیوات   کهیطوربهضروری ساخته است.  آن رابودن  انیبندانشو  هوشمندیو  بیشتر سوق داده

 دیو در تول تیو و خالقدانشی برای نوآوری  هیو پا زدهرقمرا  ندهیو آهای امروز میدان نبرد نیازمندی

پیشورفته   یو حسوارها  هوا سوامانه محصوالت را ضروری ساخته است. از سوی دیار با گسوترش  

 کوه نیازمنود علوم و   ای شوده  به تولید اطالعات گسترده و منجرآوری جمع هادادهحجم وسیعی از 

آن  لیو تبود این اساس تولید دانش  سازی است. بر میو تصم، تحلیل یبندطبقهفناوی جدید برای 
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 نوده ینبورد آ  درصوحنه و کنتورل   رویکرد فرماندهی نیترمهمبه محصول برتر در حوزه جنگ آینده، 

 است.  

 هوشمند  کنترلو  فرماندهی

را تلفیقوی از  و کنترل  مفهوم فرماندهی توانیمبررسی نقام کلیدی آن و  با عنایت به تعاریف فوق

و...  یریو گمیتصوم بودن، پشتیبانی بهناوام از   محوردانش، یو هوشمندیکپارچای، دقت  یهامؤلفه

 بدان پرداخته است. یدرستبهتبیین نمود که آقای لی در مقاله خود 

گو بورای  پاسخ تنهانهارتباطی جریان اطالعات،  یکنترل باید با گسترش شبکهو  فرماندهی یسامانه

در ارتبام  ازجمله .سازمانی را کاهش دهد مراتبسلسلهاز طریق شبکه،  بلکهنیازهای خا  باشد، 

هوای  دانش ضمنی در سامانه ،کنترلو  فرماندهی ةنیدرزمرزمنده)تیرانداز(و  مستقیم بین یك حسار

 شده است. این مسئله به فرماندهان به  دانش صریح تبدیلافزار عوامل نرمو  گیریپشتیبانی تصمیم

مسائل مبتنوی بور   و  هابیشتر در مورد ارزشو  کند که به سهولت تصمیم بایرندکارکنان کمك میو 

 Jacqueline). بپردازنوود مسووائلفنووی  لیوووتحلهیووتجزکمتوور بووه  و  تمرکووز کننوود  قتوواوت

Lee&al,2003) 

 هوشمند  و کنترل  فرماندهیی سامانه یهایژگیو

 یریگمیتصم(پشتیبانی قاطع از 1)

پشتیبانی از تصمیم یك لیست بزرگ از منابع مربووم بوه فراینود ایجواد هوشومندی در ارتبوام بوا        

ها بر اسواس  الاوریتمو  افزارسخت، افزارنرمشود. با استفاده از آینده منتج میو  الاوهای نبرد حال

توانود  یك فرمانوده موی   .شودیمایجاد  یریگمیتصمسازی، منابع ارزشمندی برای شبیهو  یسازمدل

 همکاری با هر دو رده باالترو  ریزیدر برنامه گیرییمتصمخود را با کمك ابزار پشتیبانی  یتمأمور

 حوزه انجام دهد.در چند  تریینپاو 

قابول  و  تا که سریع، کارا، بوادوام  ، پردازش اطالعات را توسعه دادافزارسختای های رایانهفناوری

آوری اطالعاتی که از تعداد رو به افزایش حسارهای میودان نبورد جموع    باوجودباشند.  یریکارگبه

 تیو درنهاو  ای نیاز است توا داده را دریافوت نمووده، مرتوب نمایود     های ماهرانهشوند، پردازشمی

کاهش اطالعات در اختیار تصومیم   تحلیل کند. افزایش ظرفیت پردازش، تلخیص اطالعات موجب

یا بوه   اطالعات اضافهو  هاداده(.زیرا ، معاونت اطالعات نیروی هوافتای سپاه1331شود)گیران می

 است. به معنی از دست دادن اطالعات 1داده  یبار اضافتعبیری 

                                                           
1- Data Overload  
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 افوزار نورم عوامول  و  یریگمیتصمپشتیبانی  یهاستمیسدانش ضمنی در  ،کنترلو  فرماندهی ةنیدرزم

و  تصومیم بایرنود   سهولتکه به  کندیمکمك کارکنان و  فرماندهان مسئله به تعبیه شده است. این

و فنوی   لیو وتحلهیو تجزکمتور بوه   و  تمرکز کنندمسائل مبتنی بر قتاوت و  هابیشتر در مورد ارزش

 (.(JacquelineLee&al,2003 درگیر شوند. اتیجزئ

 سریع برای واکنش سریع یزیربرنامه(2) 

فرماندهی را با بحران  رمنتظرهیغاطالعات عملیاتی، گاهی اوقات حوادث  نیتریفیکداشتن  باوجود

سریع، یکی از نیازهوای اساسوی    یریگمیتصم. در این مقاطع، ابزار الزم برای دینمایمجدی مواجه 

. در این زمینوه ابزارهوایی وجوود دارد کوه قوادر بوه       رودیمبه شمار و کنترل  یك سامانه فرماندهی

و هستند. قدرت  ازیموردنتغییرات  و اعالمدریافت اطالعات موجود، روزآمد کردن طرح فرماندهی 

انسان بیشتر است  چراکوه بایود    یریگمیتصماز  مراتببه یریگمیتصم یسازهیشبابزارهای  سرعت

تبعات هریك به فرماندهی ارائه شوود توا کواربر     ص وحداقل چند پیشنهاد مشخ یسازهیشب نیدر ا

   (.www. sinodefense.comخود مقایسه کند ) یریگمیتصمنتیجه کار را با 

 اطالعات در تبادل سرعت(3) 

در آن سورعت اطالعوات، پیشورفت در     قرار دارند کهحاضر در یك مقطع  در حالنظامی نیروهای 

را  هوا آنعملیواتی   یهاتیقابلدیار  یهایآورفنو  توسعه حسار با یآورفنتعامل و  سالح دقت

حسوار،   ارتباطوات راه دور،  در یتووجه قابول  یهوا شورفت یپدهود.  تحت توأثیر قورار موی    شدتبه

و  فرمانودهی  چرخوه  هورروز ، جوه یدرنتدر حال ظهور اسوت.   هادادهپردازش و  هاداده یسازرهیذخ

 .(Lt Gen David A,2014شود.)متحول میو  گرفتههدف قرار  موردکنترل 

اجوزای یوك سیسوتم     ینتور مهمیکی از  1(MMMIماشین )و  انسانبا انسان  تعامل یارداز سوی 

ارائوه دانوش بوه فرمانوده او را قوادر بوه       بوا  ایون الیوه کوه در آن ماشوین      است.و کنترل  فرماندهی

سورعت عمول در تبوادل اطالعوات را متحوول سواخته       . کنود یمو  یاتیو حبسیار مهم  گیرییمتصم

.یك مزیت اطالعاتی وضعیتی است کوه در  (Dr. Yeoh Lean Weng,2003,PP19-22است)

او را در موقعیوت برتور اطالعواتی    و  سازدیمآن اطالعات غالب یك رقیب را در برابر دشمن توانا 

تبوادل آن   سرعتبهاطالعات  یتو کم. مسلماً این امر عالوه بر کیفیت دهدیمنسبت به دشمن قرار 

 هوا دادهرسیدن به برتری دانش از طریق و  تریعسرو  در حوزه شناختی، درک بهترنیز بستای دارد. 

                                                                                                                                              
  

1 - MAN-MAN-MACHINE INTERACTION  

http://www.sinodefense.com/
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دستیابی بوه   منظوربهقاطعانه و  تریعسرقادر به عمل  باید، یتدرنهاو  الزم است برتری اطالعاتو 

 (.Lt Gen David.A,2014بود) رتریاثرات ب

 (و کنترلفرماندهی  هاییستمس)ادغام  ییكپارچ(4)

حل یکپارچه نیز باعوث ایجواد مشوکالت     راهیك اساسی است کامالً در مورد جنگ یکپارچهتفکر 

را مجبور به آماده شودن بورای  طیوف بیشوتری از احتمواالت       هاآنکه  شودیمبیشتر برای دشمنان 

. بورای پوی   یابدیمافزایش  علیه دشمن عملیاتیو  تاکتیکی غافلایری. بنابراین، فرصتی برای کندیم

فتوای نبورد    در سراسور و کنتورل   ، یك نیاز اساسی ادغام سیستم فرماندهییکپارچه بردن به جنگ

طوری کوه   آن و انتشار روشنو  دانش صریح تولیدیك پدیده جدید نیست «انیبندانش» واژه است.

داشته باشند از ضروریات حیواتی یوك سیسوتم یکپارچوه      یو کارآمد مؤثرند عملکرد توانبکارکنان 

 .((Jacqueline Lee&al,2003 .دفاعی است

  1فراگیر از فضای نبرد آگاهی(0)

کسوب   اطالعواتی و  توسوط هور دو نهواد عملیواتی     کوه نبرد  یهادادهای از به مجموعهاین موضوع 

. همه میدان نبرد اطالعاتو  پهپادها، رادارهاهای حسار تلفیقی از داده . یعنیکندیم، اشاره شودیم

هوای  (سویانال عالئم)هوای نظوارت رادار،   داده ،هوا یودبان دو  هادید بصری رزمندهمنابع اطالعات: 

ای، نظوارت صووتی، تصواویر مواهواره     حسوارهای ، های پهپادهاداده، ینبدون سرنشزمینی حسار 

 قدرتمنود  یاشوبکه تحت پوشش بایستی  غیرهو  هوشمند های اطالعات الکترونیکی، ارتباطاتداده

 اطالعوات ارزشومند،   حفو  ضومن   کهیطوربهعمل کند. فراگیر از صحنه نبرد و  پایدار  صورتبه

 COL Ravinderرا ارائه دهود) مشترک در میان نیروها در تمام سطوح،  وضعیتیافزایش آگاهی 

Singh& others,2003.) 

 2فضای نبرد برتر از(فهم 6)

از صوحنه   موؤثر درک  رنودگان یگمیتصوم و  است که به فرماندهاناین  فهم نبرد برترهدف اصلی از 

. ایده ایون اسوت کوه تموامی     مکتوب شده را بدهداطالعات و  به دانش گذشته بااتصالنبرد، همراه 

در  اتواق جنوگ  دانش که در یك کتابخانوه بوزرگ یوا    و  ، اطالعاتهادادهمبارزان دسترسی به تمام 

. اسوت  در دسوترس  "بوه هور کوس   و  هر جاهر زمان، "شبکه اقامت داشته باشد. بنابراین اطالعات 

، آن دسوته از  معنی است که رزمندگان جنوگ  بدین  ارتبام از این ورودی نیزو  همجوشی هوشمند

                                                           
1-PERVASIVE BATTLESPACE AWARENESS 
2- SUPERIOR BATTLESPACE UNDERSTANDING 
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در معور  اطالعوات   و  دارنود  تصومیم دریافت خواهد کرد کوه نیواز بوه اتخواذ یوك       اطالعات را

 از نیروهای خوود  ترعیسرو  . این کمك خواهد کرد که فرماندهان درک بهترنخواهند بود ازحدشیب

 (.(Jacqueline Lee&al,2003 را داشته باشنددشمن و 

 ICTجدید یهایاز فناور(استفاده وسیع 0)

. دهود یمو را تشوکیل  و کنتورل   فرمانودهی ارتباطات بستر اصلی سیستم و  فناوری اطالعات درواقع

 ...، و)چوت( اییانهرا و گفتگفتاوی برخط، گپ مانند کنفرانس ویدئویی،  هاییآورفناستفاده از 

هوای انسوانی   وری بوا فعالیوت  اهای یکپارچه در حال ظهور است که در آن فنانواع جدید از قابلیت

 ومسئله بسوتر   این و (Peter Evdokiou and Rudi Vernik,2011)شوندتر مییختهآمدرهم

 .باشدمیو کنترل  ارتقاء سیستم فرماندهی ساززمینه

 1یریگمیتصمدانش فعال برتری (2) 

هوای  خودکوار یوا سوامانه   ، شوامل عوامول هوشومند    ، به فهم برتر نبرد کهدانش فعال برتری تصمیم

 یارائهو  لیوتحلهیتجز فرمانده باگیری یك تصمیم شود.زیرااست مربوم می گیریپشتیبانی تصمیم

 &COL Ravinder Singhشوود. ) موی  پشوتیبانی  ،تیمأمورریزی های خالق برای برنامهگزینه

others,2003) 

 یجهوانی، دانوش شوبکه    حسار، اطالعات شوبکه : چنین چارچوبی متشکل از اجزای مختلف یعنی

گووش  و  . حسوار چشوم  است گرفته شده رابط با کاربران در نظرو  خدمات دهندگانارائهموازی، 

ای با استفاده از مجموعوه  ،باهمتوان باشد. اطالعات از یك میزبان از منابع مختلف را میمی رزمنده

میودان جنوگ بورای    از های ادغام اطالعات هوشمند برای تشکیل یوك تصوویر موداوم    از الاوریتم

های ارتباطی ای از گرهمتشکل از شبکهجهانی  شبکه. اطالعات ترکیب کردافزایش آگاهی وضعیتی 

. همچنوین، در یوك   دهود سووق موی   از منابع اطالعات به فرماندهان را اطالعاتو  هااست که داده

در  ویوژه خودمات   دهنودگان ارائوه  عنووان بهتواند معماری مبتنی بر خدمت، تمام منابع اطالعاتی می

 شند.آب، هوا و...باهای کلیدی تقاضا مانند زمین، زمینه

 (مدیریت کارآمد داده9)

حجم زیاد داده که جزو ذات آگاهی فتای نبرد مودرن اسوت، اطالعوات بایود      یریکارگبه منظوربه

ای بورای  در دسوترس قورار گیورد. ایون قابلیوت بوه واسوطه        سورعت بهو  شدهرهیذخامن  صورتبه

                                                           
1KNOWLEDGE-ENABLED DECISION SUPERIORITY 
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-کاوش اطالعات پایاواه و  دنبال کردنافزار برای نرمو  افزاری برای تجمیع دادهسخت یسازرهیذخ

اسوت.   شدهیبازسازنیازها  برآورده کردنطور ویژه برای بهدفاع اخیراً ، جهیدرنت های داده نیاز دارد.

دشووار   و کارآمود  موؤثر های داده، انتظوار داشوتن دفواع    پایااهو  بدون ابزارهای تحلیلی وجودنیباا

 ,Gori. )اسوت  الزم بورای حمایوت از توسوعه   یك مدل اطالعات دقیق  خواهد بود. بنابراین ارائه

Chen and Pozgay,2006) 

 و کنترلدر زنجیره فرماندهی  یمساعکیتشرو  (تعامل15) 

هوم  و  کیفیوت  ازنظور را هوم   آن روند اساسوی  اجرایو کنترل  در فرماندهی یمساعكیتشرفرایند 

فرماندهان درگیر بوا   با سایرتعامل و  اطالعات به یبا دسترس. فرمانده بخشدیمسرعت بهبود  ازنظر

 یابد.دست می موردنظربه اطالعات  ترسریع، همان مأموریت

بوه  ، فرمانودهان بوه خواطر دسترسوی     وضوعیتی آگواهی  و  با به اشوتراک گذاشوتن اطالعوات، درک   

آوری جموع و  قادر به بهبود توانایی خود بورای نظوارت  ، های دیارای از واحدمجموعه یهاتیقابل

به اشتراک گذاشتن (. Robert R. Leonhard,2010,p166باشند )میاطالعات در محیط خود 

-دهد که همه فرماندهان روی یك خط، برمبنای اطالعات یکسانی عمول موی  اطالعات اطمینان می

دانوش فوردی خواهود    و  بهتر از تصمیمات مراتببهجمعی  بادانش اجرا و گیریتصمیمکنند.مسلماً 

اطالعوات موجوود در   و  اجرای این چرخه تمام فرماندهان را بوا درک درسوتی از مفروضوات    بود.

تصومیمات آینوده    هوا آندهد توا  میرا این اجازه و  سازدیمدسترس برای نظارت بر محیط توانمند 

 (www.dtic.mil/jointvision).  انطباق دهندپویایی محیط عملیاتی  اخود را ب

http://www.dtic.mil/jointvision
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 (www.dtic.mil/jointvision:منبع)کنترل ودر زنجیره فرماندهی  مساعیتشريك وتعامل :6شکل

   یانبندانشو کنترل  فرایند اجرای مأموریت در سامانه فرماندهیو  هایهرو

 یطو محو از وضوعیت دشومن، خوودی     و اطالعوات  هوا داده: در این مرحله و مراقبتمشاهده  -1

باشد. این امور   باهدف و مرتبطبایستی بهناام، دقیق  هاداده. این شودیمآوری جغرافیایی جمع

 ساده است. حالیندرعو  مقتدر، گستردهو کنترل  نیازمند سیستم فرماندهی

 شناسایی اهدافو  شرایط، ارزیابیپردازش اطالعات، و  یبندطبقه،  هاداده یقو تلفتجمیع  -2

از محویط عملیواتی بوا     یوق و دقمرحله یك تصوویر کامول    یندر اوضعیتی ، یدر آگاهاشتراک  -3

واجود   یرانو مود این تصویر بین فرماندهان و  شودیمترسیم  آمدهدستبهاستفاده از اطالعات 

 شود.شرایط به اشتراک گذاشته می

براسواس آن   و شدهیابیارزمیزان تهدید و  نوع 3  با توجه به بندگیرییمتصمو ارزیابی تهدید  -4

 شود.می گیرییمتصم

اقدام الزم و  به فرماندهان مادون جهت اجرا شدهگرفته یماتو تصماجرا، دستورات و  هدایت -5

رهبوری صوحنه عملیوات    و  گیوری عملیواتی، هودایت   . در این مرحله نیز تصمیمشودیمابالغ 

 شود.اجرای مأموریت اقدام میو  قاطعانه برای پاسخاویی به تهدیدو  فتهصورت گر

http://www.dtic.mil/jointvision
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با استفاده از یك سیستم بوازخورد  و کنترل  استمرار چرخه فرماندهیو  ، اجرای طرحدرنهایت -1

 .شودیم از نزدیك نظارت

 
 (FM 6-0,Department of the Army,2003) کنترل وسامانه فرماندهی  ساختار ومأموريت  :2شکل

 
 (FM 6-0,Department of the Army,2003) کنترل ودر سامانه فرماندهی  اجرا وفرايند تفکر  :9شکل
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 یانبندانشکنترل و  ابعاد سیستم فرماندهیو  هاحوزه

 شناختی  حوزه -1

هوای جمعوی اسوت    فعالیتو  درکو  شناختی تمرکز در به اشتراک گذاشتن اطالعات حوزهقابلیت 

 در حال تحوول پشوتیبانی   سرعتبههای متعدد در یك نبرد گیریتصمیم درکه از هماهنای مستمر 

دهود توا فرمانودهان    اجوازه موی   هوایی اسوت کوه   روشو  هاشامل ابزارها، تکنیكهمچنین کند. می

 یراحتو بوه را خود  توابعو  هایسراسر رده آن باارتبام و  اطالعات پیچیده در مورد محیط عملیاتی

 نمایند. درکو  تفسیر

 سازمانی  حوزه -2

در سراسور   آنفراینودهای  و  هوا در تجدید ساختار پویا از سازمانتمرکز سازمانی  های حوزهقابلیت

بوا تغییور در محویط     آن تطبیوق و  بورای پاسوخاویی بوه نیواز     جغرافیایی کشور طیو محمنطقه نبرد 

 دارد. عملیاتی

 فنی حوزه -3

و  توسعه یوك محویط اطالعوات    ازجملهبرداری از فناوری اطالعات فنی در حوزه بهره هایقابلیت

، کنندیمپشتیبانی  یریگمیتصماز ها که در یك محیط عملیاتی پویا چارچوب مشترک مدیریت داده

ای از استانداردهای محیط اطالعات مشترک، ممکن است برای اتصال . با اتخاذ مجموعهتمرکز دارد

 .)همان(باشندضروری  در سازمان مربوطهو کنترل  فرماندهی اصلی فرآیند به حلقهتمام 

و  سوازمانی  شوناختی، حووزه   بُعد یا حوزه مطرح اسوت: حووزه   3در و کنترل  فرماندهی یطورکلبه

 کند:ها را بیان میفنی. جدول زیر این ویژگی حوزه
 (www.dtic.mil/jointvision) هوشمندو کنترل  قلمرو فرماندهیو  صفات ، تعاريف:6جدول

 حوزه صفت/ويژگی تعريف
حمایووت از تولیوود اقوودامات جایازین،شناسووایی  و  توانووایی رهبووری
-کنترل قاطعانه منظوربهجایازین  یهانهیگزارزیابی و  معیارهای انتخاب

درک و  ، ادغوام مبادلهاستفاده از اتوماسیون در  :شامل شرایط عملیاتی ی
 یمساعكیتشرسرعت در و  بنیانگیری دانشاطالعات مربوم به تصمیم

 گیری برترتصمیم

تی
اخ
شن

 

اطالعات مشترک برای فعال  یلهیوسبه شده یبانیپشتتقدیر از وضعیت 
 پشوتیبانی و  ، موانور در درگیوری مشوترک   یهوا یهمکوار کردن سوریع  

 .عملیات

تفاهم به اشتراک 
 شدهگذاشته

 ازجملهکنترل،  یهاسمیمکاناز  یادرجهبرای اجرای  امیو احتبصیرت 
 هدف فرمانده.و  هاخواستسازی، برای رسیدن به خود هماهنگ

سازی هماهنگ
 پذیرانعطاف

http://www.dtic.mil/jointvision
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درک و  برای نظارتو کنترل  فرماندهیفرآیندهای  سازیموازی قابلیت
 .ویژهسازی اقدامات نیروهای هماهنگو  عملیاتیمحیط 

فرایندهای 
و کنترل  فرماندهی

 هماهنگ

نی
زما
سا

 

در هور   مشترکو کنترل  فرماندهیعناصر  یسازپراکندهاختیارات برای 
 .تیمأمورنیازهای  بخشینقطه بدون از دست دادن اثر

کنترل و  فرماندهی
 متمرکزغیر

بوا اسوتفاده از روش   های شبکه تیمو  مهارت، انسجام، کارسازمان یافته
ریوزی،  بوه برناموه   اویی سوریع قادر به پاسخ تبط،اطالعات مرو  معمول
 .باشندیم از عملیات نظامی یاگستردهاجرای طیف و  سازیآماده

-پاسخ یهاسازمان

 و مناسبگو 

مرزهووای و  یتیمووأمور یهوا حوووزهسراسوور  در روهوا ین و اتحووادادغوام  
عناصور   یهموه  ی وهوم افزایوی  همواهنا جغرافیایی. هدف از این ادغام 

 قدرت ملی.

 فیووودر طادغوووام 
 کامل

 روزبه ، درست، کامل،مرتبطاست که  یباال )اطالعات تیفیباکاطالعات 
قوی  یاز طریق یك شبکهو کنترل  فرماندهی( در میان عناصر ...باشدو 

 .سازد.قادر می را به اشتراک گذاشته شده که درک مشترک

کیفیووت اطالعووات 
 مشترک

 فنی
در  قابلیت بقاو  که اعتماد )درون نیرو(ارتباطات میان عناصر نیرو است

 د.دار را یا حمله و  برابر تخریب
 شبکه مقاوم

 

 هوشمندو کنترل  فرماندهی یهاشاخصو  هامؤلفه
هوشمند بوه شورح   و کنترل  فرماندهی یهاو شاخص هامؤلفهتحقیق   اتیو ادب هاافتهیبا عنایت به 
 .باشدیم( 2جدول )

 هوشمندو کنترل  فرماندهی یهاشاخصو  هامؤلفهو  ابعاد:2جدول                 
فه
مؤل

 ها

 هاشاخص با بُعد  مؤلفهمیزان ارتبام 
 

میزان ارتبام شاخص با 
 خ مؤلفه

یاد
ز

 

یاد
ز

ط 
وس
مت

 

کم
 

 خ
کم

 

 خ
یاد
ز

 

یاد
ز

ط 
وس
مت

 

کم
 

 خ
 کم

ده
اه
مش

 
گیر
فرا
ی 
اه
)آگ

 
د(
نبر
ه 
حن
ص

 

      بانی بصریدیده     
      نظارت راداری

های زمینوی بودون   سنجنده

 سرنشین
     

هوایی  ربرداریتصوسنجنده 

 بدون سرنشین

     
      نظارت تصویری آکوستیك

      جاسوسی ارتباطات
      یاماهواره یربرداریتصو

      داده جاسوسی الکترونیك

ت و ج ی ) ه د ر ک س  ر ی ع ت و  ر ب ه ت ر       گذشته بادانشارتبام       (
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 تحقیق یشناسروش(  3

 آنحجم و  یریگنمونهروش و  جامعه آماری

کنترل و  مدیران سطوح راهبردی آشنا به مفاهیم فرماندهیو  جامعه آماری این پژوهش فرماندهان 

نفر( . حجم نمونوه آمواری از روش    152نظامی بوده است. )حجم جامعه  هایسازمانهوشمند در 

 آمد. دست بهنفر  05بندی تصادفی استفاده گیری طبقهنمونه

  تحقیق یهاافتهیو  هاداده  لیتحل و هیتجز

از ادبیات موضوع بوه   آمدهدستبه هایشاخص و هامؤلفهابتدا به عنایت به  هایافتهدر تحلیل  -الف

 اقدام شده است. "کنترل هوشمندو  فرماندهی "های های مربوم به مؤلفهشاخص بندیرتبه

 مؤلفه مشاهده یهاشاخص یبندرتبه:9جدول

      یانهیزماطالعات 
      تلفیق اطالعاتو  ادغام

      تصویر عملیاتی مشترک

صم
ت

ریگمی
)ی

صم
ت

ریگمی
 ی

 ترعیسر
و 

ر(
بهت

 

-تحلیل خودکار پیچیودگی      

 نبردهای منطقه 

     
      پایش فرایند عملیات

      تیمأمورپیامدهای 
      های شناختیمهارت

دام
اق

 

      خود هماهنای نیروها     
      جابجایی سریع نیروها

      بهناامو  حمله قاطع

 هاشاخص مؤلفه

یم زیاد خیلی زیاد
نا
ا

 نی
تبه
ر

نی 
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

 

امش
ده
ه

ی  
اه
آگ
(

ر 
اگی
فر

د(
نبر
ه 
حن
ص

 

 5841 3581 20 5384 45 هوایی بدون سرنشین ربرداریتصوسنجنده 

 5823 2182 22 5081 44 یاماهواره یربرداریتصو

 4831 3383 21 5382 41 جاسوسی ارتباطات
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شواخص   3 نیاز بو ، نظوران صواحب و  توسوط خبرگوان   شوده ارائوه  یهوا پاسوخ  یدر بررسو  تیجه:ن

و  ادیو ز یلو یپاسوخ خ  % 3384 با،«نیبدون سرنش ییهوا ربرداریتصوسنجنده » ، شاخص شدهفیتعر

 بهترین رتبه را کسب نموده است. ،ادیز
 مؤلفه توجیه یهاشاخص یبندرتبه:4جدول

شواخص   4 نیاز بو ، نظوران صواحب و  توسوط خبرگوان   شوده ارائوه  یهاپاسخ یدر بررس نتیجه:

بهتورین رتبوه    ،ادیزو  ادیز یلیپاسخ خ % 3083 با ،«اطالعات  قیتلفو  ادغام» شاخص ، شدهفیتعر

 را کسب نموده است.
 یریگمیتصممؤلفه  یهاشاخص یبندرتبه:5جدول

 4813 3182 24 5183 42 نظارت راداری

 4832 3184 23 4183 31 داده جاسوسی الکترونیك

 4822 3382 32 4181 32 نیبدون سرنشهای زمینی سنجنده

 3830 3080 23 4283 31 نظارت تصویری آکوستیك

 2833 4181 32 3182 24 بانی بصریدیده

 هاشاخص مؤلفه
 نیانایم زیاد خیلی زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی رتبه

)درک  توجیه

 بهتر(و  ترعیسر

 2835 2083 21 1182 40 تلفیق اطالعاتو  ادغام

 2813 3285 25 5382 41 تصویر عملیاتی مشترک

 2842 4183 31 3080 23 یانهیزماطالعات 

 1835 4181 32 3182 24 گذشته بادانشارتبام 

 هاشاخص مؤلفه
 نیانایم زیاد خیلی زیاد

 رتبه

نی
اوا
فر

 

صد
در

نی 
اوا
فر

 

صد
در

 

 یریگمیتصم

و  ترعیسر)

 بهتر(

 3842 2182 22 1381 43 های منطقه نبردپیچیدگیتحلیل خودکار 

 2830 4283 31 4381 30 های شناختیمهارت

 2831 3184 23 4381 30 پایش فرایند عملیات

 2830 4381 30 4181 32 تیمأمورپیامدهای 

 2831 3382 32 4283 33 بازخوردگیری پیامدهای مأموریت
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شواخص   5 نیاز بو ، نظوران صواحب و  توسوط خبرگوان   شوده ارائوه  یهوا پاسوخ  یدر بررسو  نتیجه:

و  ادیو ز یلو یپاسوخ خ  % 3381 با ،«منطقه نبرد  هاییدگیچیخودکار پ لیتحل» ، شاخص شدهفیتعر

 بهترین رتبه را کسب نموده است. ،ادیز
 مؤلفه اقدام یهاشاخص یبندرتبه:1جدول

شطاخص   9 نیاز بط ، نظطران صطاح  و  توسط  خبرگطان   شدهارائه یهاپاسخ یدر بررس نتیجه:

بهترين رتبه  ،اديزو  اديز یلیپاسخ خ % 6391 با ،«روهاین یخود هماهنگ»، شاخص شدهفيتعر

 را کس  نموده است.

در  هطا آن بنطدی اولويطت  منظطور بطه کنتطرل هوشطمند   و  های فرمانطدهی مؤلفه بندیرتبه  -ب
 :باشدمیاست که بدين شرح  شدهانجامدر جدول زير  بنیاندانشبر دفاع  تأثیرگذاری

 کنترل هوشمندو  فرماندهیهای بُعد مؤلفه یبندرتبه:0جدول

میاناین 
 رتبه

 بُعد مؤلفه
 یریگمیتصم 2.03

 کنترل هوشمند و  فرماندهی

 
 اقدام 2.05
 مشاهده 2.23

 بهتر(و  ترعیسرتوجیه )درک  2.10 )آگاهی فراگیر صحنه نبرد(
، شوده فیو تعر مؤلفه 4 نیاز ب، نظرانصاحبو  توسط خبرگان شدهارائه یهاپاسخ یدر بررس نتیجه:
 بهترین رتبه را کسب نموده است. ،« یریگمیتصم » مؤلفه

 ابعاد نسبت به  هامؤلفه یبار عامل بیضرا -ج

اسوتفاده   یرونو یاز مودل ب  انود شده یریگاندازه یدرستبهپنهان  یرهاینشان داده شود متغ کهآن یبرا
 هوا سونجش آن  یهوا هیو بوا گو )ابعواد(   پنهوان  یرهوا یجهت سنجش روابط متغ اریدانیببهشود. می

 جینتوا  .اسوت  یدییو تأ یعامل لیهم ارز تحل یرونی. مدل بمیکنیاستفاده م یرونیاز مدل ب ،ها()مؤلفه
افوزار  در نورم  شدهمیترسضمن آنکه مدل  آمده است (3)در جدول  یریگاز مدل اندازه آمدهدستبه

P.L.S ( نمایش 4در شکل)است. شدهداده 

 هاشاخص مؤلفه
 نیانایم زیاد خیلی زیاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی رتبه

 اقدام
 2823 2480 13 1483 52 خود هماهنای نیروها

 2820 2384 13 1182 51 جابجایی سریع نیروها

 1834 1385 15 1182 40 به هناامو  حمله قاطع
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 کنترل هوشمند و  فرماندهی یهامؤلفههای مربوط به ضراي  بار عاملی شاخص :4شکل      
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 کنترل هوشمندو  های فرماندهیهای مربوط به مؤلفهضراي  بارهای عاملی شاخص: 6جدول

 مؤلفه

ده شاخص
اه
مش

 

جیه
تو

 

یم
صم
ت

ی
گیر

 

دام
اق

 

    28332 بانی بصریدیده

    28352 نظارت راداری

    28323 بدون سرنشینهای زمینی سنجنده

    28333 سنجنده تصویربردار هوایی بدون سرنشین

    28331 نظارت تصویری آکوستیك

    28335 جاسوسی ارتباطات

    28322 یاماهواره یربرداریتصو

    28321 داده جاسوسی الکترونیك

   28323  گذشته بادانشارتبام 

   28355  یانهیزماطالعات 

   28331  تلفیق اطالعاتو  ادغام

   28323  تصویر عملیاتی مشترک

  28035   های منطقه نبردتحلیل خودکار پیچیدگی

  28314   پایش فرایند عملیات

  28323   های سریعگیریتصمیم

  28332   های شناختیمهارت

  28533   تیمأمور یامدهایپ یریبازخورد گ

 28333    خود هماهنای نیروها

 28313    جابجایی سریع نیروها

 28314    به هناامو  حمله قاطع

کنتورل  و  یفرمانده یهامؤلفه مربوم به یهاشاخص یعامل یبارها بیضرا فوق در جدول نتیجه:

از  یعوامل  یبارهوا  بیضرا یجدول مشخص است تمام نیکه در ا طورهمانو  هوشمند آمده است

 بُعد دارد. نیدر ا اریمع نیاست که نشان از مناسب بودن ا شتریب 284
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 کنترل هوشمندو  یفرمانده یهامؤلفه مربوط به یهاشاخص z یمعنادار  يضراد(        

 
 کنترل هوشمندو  یبُعد فرمانده یهامؤلفه مربوط به یهاشاخص z یمعنادار  يضرا :5شکل
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 کنترل هوشمندو  یفرمانده بُعد یهامؤلفه بهمربوط  یهاشاخص z یمعنادار  يضرا: 3جدول

 مؤلفه

ده شاخص
اه
مش

 

جیه
تو

 

یم
صم
ت

ی
گیر

 

دام
اق

 

    5284 بانی بصریدیده

    2181 نظارت راداری

    1281 های زمینی بدون سرنشینسنجنده

    4281 سنجنده تصویربردار هوایی بدون سرنشین

    3383 نظارت تصویری آکوستیك

    2381 ارتباطاتجاسوسی 

    0383 یاماهواره یربرداریتصو

    2383 داده جاسوسی الکترونیك

   3382  گذشته بادانشارتبام 

   2581  یانهیزماطالعات 

   3485  تلفیق اطالعاتو  ادغام

   5082  تصویر عملیاتی مشترک

  1385   های منطقه نبردتحلیل خودکار پیچیدگی

  2082   عملیاتپایش فرایند 

  5381   های سریعگیریتصمیم

  1583   های شناختیمهارت

  181   تیمأمور یامدهایپ یریبازخوردگ

 4183    خود هماهنای نیروها

 4585    جابجایی سریع نیروها

 12485    به هناامو  حمله قاطع

امر معنادار بودن  نیهستند که ا شتریب 1831از  Z یمعنادار بیتمام ضرانتیجه: در جدول فوق، 

کنترل هوشومند را در سوطح   و  یبُعد فرمانده یهامؤلفهو  هاشاخص انیروابط مو  سؤاالت یتمام

 مووردنظر  یهوا عامول  یدرسوت بوه ها(، )شاخصرهایمتغ نیا ،اریدانیببه. دندهینشان م %35 نانیاطم

 .دندهیرا نشان م یبودن مدل ساختارمناسب و  ریمعنادار بودن مس که سنجندیها( را م)مؤلفه
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 :و پیشنهاد گیرینتیجه
 گیرینتیجه -الف

هوشومند  و کنتورل   آن بود عبارت بود از بررسی نقش فرماندهی به دنبالآنچه این پژوهش از ابتدا 

ذ نظورات تعودادی از خبرگوان،     اخو و  ،که بر اساس مطالعوات صوورت پذیرفتوه   انیبندانشدر دفاع 

متعاقوب  و  انیو بندانوش بر دفاع  مؤثر هوشمند وو کنترل  فرماندهی یهامؤلفهشامل  ، یانامهپرسش

، در اختیوار جامعوه   هوا آنتنظیم شد که پس از اثبات روایی و  تهیه هاآنهای مربوم به آن، شاخص

 اخذ گردید.  هاآننظرات و  قرارگرفتهنمونه 

افزارهای مربوم بوه آزموون معوادالت    نیز نرمو  افزارهای تخصصی آماریدر ادامه با استفاده از نرم
 لیو و تحلنیوز بررسوی   و  ای تحقیوق هو ناموه پایایی  پرسشو  بندیساختاری، نسبت به آزمون، رتبه

ها( اقدام گردید که نتایج آن در راسوتای پاسوخ بوه    ، شاخصهامؤلفهمختلف آن ) ابعاد،  یهابخش

 آید.پژوهش در ادامه می سؤاالت

 نیو همچنو و کنتورل   مربووم بوه بعود فرمانودهی     یهوا مؤلفوه  ی،عوامل  یبارهوا  بیضرا در جدول

 نیو کوه در ا  طوور هموان و  کنترل هوشمند آمده استو  یفرمانده یهامؤلفه مربوم به یهاشاخص

است که نشوان از مناسوب بوودن     شتریب 284از  یعامل یبارها بیضرا یجدول مشخص است تمام
بوا   انیو بندانوش هوشومند در دفواع   و کنترل  لذا فرماندهی داشته وو کنترل  فرماندهی در  اریمع نیا

 موؤثر (هسوتند  شوتر یب 1831از )که  Z یمعنادار بیضراو  آن یهاو شاخص هامؤلفهعنایت به تأیید 
 .شودیممحسوب  انیبندانشبوده ویکی از ابعاد مهم دفاع 

متنووع   یهاتیمأمورنظامی  یهاحوزهدر جدید  یهایفناورترکیب و  هایفناورچراکه رشد سریع 

سواخته اسوت.از سووی     انیبندانشدفاع در برابر تهدیدات نظامی را  قتیدر حق ه ودیبخش را بهبود

 یهوا برناموه  در ذات خود به آگاهی از وضعیت نبرد،نیوات دشومن،  و کنترل  دیار فرایند فرماندهی

اموروز ایون آگواهی     یایو و پو و آشوبناکنبرد پیچیده  یهاو درصحنهنیازمند است  طیو محخودی 

و پردازش رایانه تبودیل بوه دانوش شوده      و بامخابراتی تبادل گردیده  یهاشبکه لهیوسبه ستیبایم
 یریو گمیتصوم پشوتیبان   یهوا ستمیو س افزارهانرمفرماندهان را از طریق  یریگمیتصمفرایند  عیتسر

 انیو بندانوش هوشومند در بسوتر دفواع    و کنتورل   سرآغاز بعدی بنام فرمانودهی  نیو ا سازدیممیسر 

 .باشدیم

 بعد به مربوط یهامؤلفه هاآنتحلیل  هيو تجزاز جامعه آماری  آمدهدستبه یهادادهبا توجه به 

 .باشدیمبه شرح زير  انیبندانشبر دفاع  مؤثر کنترل هوشمند وو  فرماندهی
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 از ایمجموعوه  شوامل  تصومیم از  پشوتیبانی  هوای سوامانه  یوا  های هوشمندگیری: سامانهتصمیم .1

 بورای  جنوگ  میودان  از موداوم  تصوویر  یك تشکیل برای هوشمند اطالعات ادغام هایالاوریتم
 وضعیتی. آگاهی افزایش

و  هوشومندانه  کوار میتقسو  بوا  عملیاتی اقدامو  فعالیت به اتخاذشده تصمیم تبدیل اقدام: قابلیت .2

 نبرد. یدرصحنه هایاان موقعیتو  توان با متناسب

 صوحنه نبورد   اطالعوات  یآورجمع ابزارهایو  ها: سامانه(نبرد صحنه فراگیر از آگاهی)مشاهده  .3

 مستمر. اطالعاتی اشراف نیتأم برای

و  گذشوته  دانوش  بوه  پیونود  با همراه نبرد، یصحنه از مؤثر : درک(بهترو  ترعیسر درک) توجیه .4
 ازیو موردن دانوش و  اطالعوات  هوا، داده تموام  به دسترسی اریدعبارتبه .شده مکتوب اطالعات

 . "هرکسو  هر جا هرزمان،"

بوه  و کنتورل   فرماندهی یهامؤلفهمربوم به  یهاشاخص، هاشاخصبا عنایت به ضرایب معناداری 
 شرح زیر است:

 مشاهده: های مؤلفهشاخص
 سرنشین بدون هوایی تصویربردار سنجنده ایماهواره تصویربرداری

 ارتباطات جاسوسی راداری نظارت

 الکترونیك جاسوسی داده بدون سرنشین زمینی هایسنجنده

 آکوستیك تصویری نظارت بصری بانیدیده

 : توجیه های مؤلفهشاخص
 اطالعات تلفیقو  ادغام مشترک عملیاتی تصویر
 ایزمینه اطالعات گذشته بادانش ارتبام

 : یریگمیتصم های مؤلفهشاخص
 نبرد منطقه هایپیچیدگی خودکار تحلیل شناختی هایمهارت

 عملیات فرایند پایش مأموریت پیامدهای

 مأموریت پیامدهای بازخوردگیری 
 اقدام : های مؤلفهشاخص

 نیروها هماهنای خود نیروها سریع جابجایی

 هناام بهو  قاطع حمله 
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