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چنيذُ:
فلٔب٘ـٞي ،وٙتلَ ،اكتجبعبت ،كايب٘ٞ ٝب ،اعالػبت ،تجبؿَ اعالػبتٔ ،لالجت ُٙ ٚبًبيي()C4I2SR
ٔف ْٟٛرـيـي اًت و ٝثب ثٟلٌٜيلي ام ٔنايبي فٙبٚكي اعالػبت ( )ITتًٛظ اكتَ وِٛكٞبي
ٔؾتّف ؿ٘يب ٔٛكؿ اًتفبؿ ٜللاك ٌلفت ٝاًت .ثب اًتفبؿ ٜام ايٗ ٔف ،ْٟٛاكتَٞب ث ٝؿ٘جبَ ثٟل-ٜ
ٌيلي ام تجـيُ ٔبعُٔ اعالػبتي ام عليك فٙبٚكي اعالػبت ثٔ ٝنيت كلبثتي ثًٚ ٝيّ ٝفٙبٚكي
ثلتل ٌٞتٙـ تب ث ٝوٕه ُجىٌٔ ٝتغىٕي ام ٘يلٞٚبي ٌٌتلٍ يبفت ٝثتٛا٘ٙـ ثٟل ٜالمْ كا ثجل٘ـ.
ايٗ ٔف ْٟٛثل ايٗ اًبى ثٙب ُـ ٜاًت و ٝلـكت  ٚتٛاٖ يه ٘يلٚي ٘ظبٔي ٔتٙبًت اًت ثب
ٌٌتلؿٌي ُجى ٝاعالػبتي ٔبثيٗ ر ًٙافناكٞب ،عٌٍلٞب  ٚػٙبٓل فلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ .ؿك ػٔل
اعالػبت ،لـكت ثغٛك كٚمافن٘ٚي ٘بُي ام ث ٝاُتلان ٌقاكي اعالػبت ،ؿًتلًي ث ٝاعالػبت ٚ
ًلػت ػُٕ ؿك ايٗ مٔي ٝٙاًت وٍٕٞ ٝي تًٛظ ٘يلٞٚبي ُجى ٝفلأ ٓٞيٌلؿؿC4I2SR .
ك ٍٚفىلي ٘ٛيٙي كا ؿك اكتجبط ثب صٍٍ٘ٛي ا٘زبْ ٔبٔٛكيت  ٚصٍٍ٘ٛي ًبمٔب٘ـٞي  ٚاكتجبعبت
ٔبثيٗ تٕبٔي ًغٛط اًتلاتوي  ،ػّٕيبتي  ٚتبوتيه ر ًٙؿك اؽتيبك ٔيٌقاكؿ .ايٗ ٔمبِ٘ ٝين وٝ
ثب ُي ٜٛتغّيّي– تٓٛيفي ٘مَ  C4I2SRرٍٟٙبي ٘ٛيٗ ثؾًٔٙ ّٛبكي ٛپبوٌتبٖ ٙٞ ٚـ ٔٛكؿ
ثلكًي للاك ٔي ؿٞـ
ٍاشگاى مليذی
 ،C4I2SRتجبؿَ اعالػبت ُ ،جى ٝاعالػبت ،ػّٕيبت ،رُ ًٙجىٔ ٝغٛك

 - 1وبكُٙبى اكُـ ٔغبِؼبت اًتلاتويه ام وبِذ ٛٞايي پبوٌتبٖ  ٚػضٞ ٛيئت ػّٕي ؿاِ٘ىـ ٜفلٔب٘ـٞي ً ٚتبؿآرب
 - 2وبكُٙبى اكُـ ٔـيليت ٟٔٙـًي ام ؿاٍِ٘بِٙٚ ٜى ًٙاًتلاِيب
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هقذهِ
ؿك عي يه ؿ ٝٞاؽيل پيِلفتٞبي صٍِٕيلي ؿك كٍٞٚبي رٕغ آٚكي ،پلؿامٍ ٚ
اًتفبؿ ٜام اعالػبت ؿك اكتَ وِٛكٞبي رٟبٖ عبُٓ ُـ ٜاًت .ايٗ أل ث ٝفلٔب٘ـٞبٖ ايٗ
تٛإ٘ٙـي كا ٔيؿٞـ و ٝثب وٕه اعالػبت  ٚوٙتلَ ٔٙبًت ؿك تٕٔيٌٓيلي ثلاي ٔب٘ٛك
ًليغ تل  ٚفلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ ٔٛحلتل ؿك ػّٕيبت ٘ظبٔي ،ث٘ ٝغ ٛثٟتلي ػُٕ وٙٙـ  ٚايٗ
ثؾَ ٕٟٔي ام تغ٘ َٛيلٞٚبي ٘ظبٔي ؿك للٖ ثيٌت  ٚيىٓ اًت .فلٔب٘ـٞي ،وٙتلَ،
اكتجبعبت  ٚكايب٘ٞٝبٔ ،نيـ ثل اثتىبك ػُٕ ؿك اعالػبت ٔ ٚلالجت ُٙ ٚبًبيي ،كاٞجلؿي اًت وٝ
ث ٝايٗ تغٛ٘ ٚ َٛآٚكي ؿك فٙبٚكي اعالػبت وٕه ٔيٕ٘بيـ.
ألٚم ٜثٙٔ ٝظٛك اكتمبء ًغظ ويفي تٛإ٘ٙـيٞبي ػّٕيبتي  ٚافنايَ ثبمؿٞي التٔبؿي ٚ
ٔبِيٌ ،لايِي رٟب٘ي ث ٝاًتفبؿ ٜام فٙبٚكي اعالػبت  ٚاكتجبعبت ؿك ًيٌتٓٞبي ؿفبػي
ثٛرٛؿ آٔـ ٜاًت .ؿك اوخل ٔٛاكؿ ،كٚيىلؿ آّي ثـًت آٚكؿٖ ُجىٝاي ث ٟٓپيًٛتٔ ٝب ثيٗ
تٕٔيٓ ٌيلاٖ ٔلثٛع ،ٝػٙبٓل تبحيلٌقاك ٙٔ ٚبثغ اعالػبتي اًت .ايٗ كٚيىلؿ ام پيِلفتٞبي
صٌِٓيلي و ٝؿك مٔي ٝٙفٙبٚكي اعالػبت  ٚاكتجبعبت ثٛرٛؿ آٔـ ٚ ٜؿك وِٛكٞبي ٔؾتّف
وٕي ثب يىـيٍل ٔتفبٚت ٌٞتٙـ ًٛؿ ٔيثلؿ .ثب ايٗ ٚرٛؿٞ ،ـف  ٚكٚيىلؿ ٔٛكؿ تٛر،ٝ
ٌٌتلٍ  ٚثٟجٛؿ تٛإ٘ٙـيٞبيي اًت ام لجيُ ٔٛاكؿ ميل اًت:
 -1رٕغآٚكي ،پلؿامٍ  ٚا٘تِبك اعالػبت
ً -2لػت ػُٕ فلٔب٘ـٞي  ٚويفيت تٕٔيٓ
ٕٞ -3ىبكي ثيٗ ٚاعـٞب ً ٚغٛط ٔؾتّف ًبمٔب٘ي
 -4ا٘ؼغبفپقيلي ؿك اًتفبؿ ٜام ٚاعـٞب ً ٚيٌتٓٞبي ؿفبػي
ايٗ تٛإ٘ٙـيٞبي اكتمبء يبفت ٝام كُٟٚبي رـيـ  ٚپيِلفت ٝارلاي ػّٕيبتٞب ٘ين ثٟلٔ ٜي-
ثل٘ـ .ايٗ ثـاٖ ٔؼٙي اًت و ٝايٗ تٛا٘بييٞب ٘ ٝتٟٙب ؿك اًتفبؿ ٚ ٜوبكثلؿ ًيٌتٓٞبي فٙي
ثّى ٝؿك تبوتيه  ٚآٔٛمٍ ٙٔ ٓٞزل ث ٝيه تغ َٛػٕيك ؿك ًبمٔبٖٞبي ؿفبػي ُٛؿ.
ٕٞضٙيٗ تًٛؼ ٚ ٝپيِلفت ايٗ ٔفٔ ْٟٛمبكٖ ثب تالٍٞبيي ثٙٔ ٝظٛك اًتفبؿ ٜام ٚضؼيت ٚ
ٔٛلؼيت اًتلاتويه رٟب٘ي ٔٙغجك ثب ؽغلات  ٚتٟـيـات أٙيتي ػٔل عبضل اًت .ؿك ٔيبٖ
ًبيل ٌٔبئُ ،ايٗ ٚضيت ػال ٜٚثل تبحيلات ؿيٍلي و ٝؿاُت ٝاًت ،تبويـي اًت ثل ٘مَ
تجبؿَ اعالػبت ؿك اكتجبط ثب ٔف ْٟٛؿفبع ُجىٔ ٝغٛك.
ايٗ كٚيىلؿ أىبٖ اكتجبط ؿاؽّي  ٚاًتفبؿ ٜام ًيٌتٓٞبي ٔٛرٛؿ ث ٝك ٍٚالتٔبؿيتل كا
فلأ ٓٞيوٙـ  ٚػّٕىلؿ ايٗ ًيٌتٓٞب كا ػٕٔٛبً ثٔٛكت «ًلٚيي ُجىٝاي» ؿك ؿًتلى
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للاك ٔيؿٞـٕٞ .ضٙيٗ ايٗ كٚيىلؿ اًتفبؿ ٜام فٙبٚكيٞبي ٍٕٞب٘ي  ٚغيل ٘ظبٔي كا ٞ -ل رب
و ٝأىبَ٘ ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ -ؿك ٓٛكتي ؤ ٝغبثك ثب ٔمتضيبت ُ ٚلايظ المْ ثبُـُ ،بُٔ ٔي-
ُٛؿ .ألٚم ٜأىبٖ ؿكن ٓغيغي ام پتبٌ٘يُ ثٌيبك ثبالي يه ٔف ْٟٛؽـٔبت ٔغٛك ُ ٚجىٝ
ٔغٛك ؿفبػي و ٝثب ُجى ٝولؿٖ  ٚاتٔبَ ًيٌتٓٞبي و٘ٛٙي آغبم  ٚثب كُـي تىبّٔي ٕٞلاٜ
ٔيُٛؿ ،ثٔ ٝيناٖ ٔٙبًجي ٚرٛؿ ؿاكؿ .ايٗ كُـ تغِٛي يه فلايٙـ تـكيزي ٕٞلا ٜثب
پيِلفتٞبي ٔتؼبلت اًت.
ّذفٞ :ـف ايٗ ٔمبِ ٝثلكًي ٔ ٚغبِؼٌ ٝلايِبت ٘ٛظٟٛك ثً ٝيٌتٕٟبي فلٔب٘ـٞي،وٙتلَ،
اكتجبعبت ،كايب٘ ،ٝاعالػبتٔ ،لالجت ُٙ ٚبًبيي  ٚتغّيُ اكتجبط آٖ ؿك ثبفت ًٙبكيٛي ٙٞـ ٚ
پبوٌتبٖ اًت.
 C4I2SRچيست؟

پيِلفتٞبي رـيـ ؿك مٔي ٝٙفٙبٚكي اعالػبت ٘ ٝتٟٙب ٔلتجظ ثب فؼبِيتٞبي ثيُٕبكي ؿك
ػلٓٞ ٝبي التٔبؿي  ٚغيل ٘ظبٔي ُبُٔ اًت ثّى ٝؿك لبِت يه ا٘مالة ؿك أٛك ٘ظبٔي ٓٞ
ظبٞل ُـ ٜاًت .ايٗ فٙبٚكيٞب تبحيل غبِجي ثل ٞـايت  ٚارلاي رٌ ًٙقاُتٝا٘ـً .بٔب٘ٞ ٝبي
فلٔب٘ـٞي ،وٙتلَ ،اكتجبعبت ،وبٔپيٛتلٞب ،اعالػبت  ٚتجبؿَ اعالػبت و ٝثب تٛإ٘ٙـيٞبي
ٔلالجت ُٙ ٚبًبيي تلويت ُـ ٜا٘ـ ،ؿك يه ًبمٔبٖ ٘ظبٔي پيِلفتٔ ٚ ٝـكٖ غيللبثُ ارتٙبة
ُـٜا٘ـ  ٚث٘ ٝظل ٔي كًـ فٙبٚكي اعالػبت تبحيل هكف ؽٛؿ كا ؿك ٌٔيل ر ًٙؿك آيٙـ ٜثل
ربي ؽٛاٞـ ٌقاُت.
ساهاًِ ساهاًِّا

1

اكتَٞبي ٔـكٖ ثٙٔ ٝظٛك ِٔؾْ ٕ٘ٛؿٖ اثؼبؿ فضبي ٘جلؿ  ٚرٟت وٌت اعالػبت ؿك
كاًتبي ٔلالجت ُٙ ٚبًبيي ،ام عٌٍلٞب ام يه ًً ٚ ،ٛبؽتبك ُجىٞٝب رٟت پِتيجب٘ي ام
فؼبِيتٞبي فلٔب٘ـٞي ،وٙتلَ ،اكتجبعبت  ٚوبٔپيٛتلٞب ،ثؼالً ٜٚالطٞبي ؿليك ،ثٟلٔ ٜيثل٘ـ
و ٕٝٞ ٝايٗٞب ثب ً ٓٞبٔبً٘ ٝبٔب٘ٞٝب كا تِىيُ ٔيؿٙٞـ.
ٕٞب٘غٛك و ٝلجال ٌفتُ ٝـ ٞـف آّي ام ٔفبٞيٓ ؿفبع ُجىٔ ٝغٛك ،اكتمبء  ٚتًٛؼٝ
تٛإ٘ٙـيٞبي ػّٕيبتي ام عليك اتٔبَ تٕٔيٌٓيل٘ـٜٞب ،تبحيلٌقاكٞب ٙٔ ٚبثغ اعالػبتي يه

System of systems

1
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ُجىِٔ ٝتلن اًت .ؿك ايٗ اتٔبَ ،ارناء عيبتي ٔبٔٛكيت اًبًبً ؿك ايزبؿ تٌٟيالت اكًبَ
ًليغ  ٚغيل ٌٕٞبٖ ثؾِٟبي ٘ظبٔي  ٚؿفبع ّٔي ثٙٔ ٝظٛك اكتمبء تٛإ٘ٙـيٞبي ٘ظبٔي
ًٙتي ٔٛكؿ ٘يبم ٌٞتٙـ .ايٗ ارنا ُبُٔ فٙبٚكي  ٚتىٙيهٞبي حبثت ُـ ٜاًت  ٚايٗ أىبٖ
كا فلأ ٓٞي ًبمؿ و ٝعيف ًٚيؼي ام ػّٕيبت ام لجيُ فلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ ،اكتجبعبت ًليغ-
اِِ ،َٛٓٛزٌتيهٟٙٔ ،ـًي ،تجبؿَ اعالػبت ،رٕغآٚكي اعالػبتٔ ،لالجت ُٙ ٚبًبيي  ٚام
ايٗ ؿًت ث ٝارلا ؿك آيٙـ .كا ٜعُٞبي ٔتؼبلت ثبيـ ا٘ؼغبفپقيل ،ايٌٕٗٔ ،تغىٓ ٚ ،التٔبؿي
ثٛؿ ٚ ٜثبيـ ثتٛا٘ٙـ فلٓتٞبيي كا ثلاي ٔمبثّ ٝثب ؽغل افليٗتليٗ تٟـيـٞب ُ ٚلايظ ؿك مٔبٖ
عبَ  ٚايٙـ ٜؿك اؽتيبك افلاؿ للاك ؿٙٞـ.
ؿك ايٗ صيـٔبٖ  C4I2SRكا ث ٝؿ ٚثؾَ تمٌيٓ ٔيوٙيٓ:
ثؾَ فلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ  ٚثؾَ اكتجبط  ٚوبٔپيٛتلٞب :فلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ ُبُٔ تٕٔيٓ-
ٌيلي  ٚارلاي اٞـاف تًٛظ فلٔب٘ـٔ ٜؼيٗ ثل ٘يلٞٚبي تؾٔيْ ؿاؿُ ٜـ ٜؿك ارلاي يه
ٔبٔٛكيت اًت  ٚث٘ ٝغٛٔ ٛحلي ثًٚ ٝيّ ٝوبٔپيٛتلٞب  ٚاكتجبعبت پِتيجب٘ي ٔيُٛؿ.
اطالػات ،هراقثت ،شٌاسايی()ISR

اعالػبت ٘ظبٔي ،اعالػبت  ٚؿاِ٘ي اًت و ٝام عليك ِٔبٞـ ،ٜثلكًي ،تزني ٚ ٝتغّيُ يب
ف ٚ ٟٓؿكن ثـًت آٔـ ٜاًتٔ .لالجت ُٙ ٚبًبيي ث ٝاثناكي اكربع ؿاك٘ـ و ٝتًٛظ آٟ٘ب
اعالػبت ِٔبٞـٔ ٜيُٛؿٔ .لالجت ِٔبٞـٜاي ٘ظبْٔٙـ ثٙٔٝظٛك رٕغآٚكي ؿاؿٜٞب اًت ؿك
عبِيوُٙ ٝبًبيي ٔبٔٛكيت ٚيوٜاي اًت و ٝثٙٔ ٝظٛك وٌت ؿاؿٜٞبي ٚيو ٜا٘زبْ ٔيپقيلؿ.
ؿك ٔف C4I2SR ْٟٛتفبٚتٞبي ٔيبٖ اعالػبتٔ ،لالجت ُٙ ٚبًبيي ٔ٘ ٟٓيٌتٙـ ISR .ثٝ
ًيٌتٓ رٕغآٚكي ًلٔبيٞٝب  ٚتغّيٌُلا٘ي اكربع ؿاكؿ و ٝاعالػبتي كا كارغ ث ٝؿُٕٗ فؼّي
يب ؿُٕٗ فلضي ثلاي تٕٔيٌٓيل٘ـ ٜفلأ ٓٞيآٚك٘ـ.
اجسا  :ISRػٙبٓل اعالػبت ،يؼٙي ٔلالجت ُٙ ٚبًبييُ ،بُٔ پبيَ كاؿاكي پيضيـٔ ،ٜلالجت ٚ
ُٙبًبيي ٔبٛٞاكٜايٛٞ ،اپيٕبٞبي ثـً ٖٚلِ٘يٗ يب كاؿاكٞبي پيِلفت ٚ ٝؿٚكثيٗٞبي تٔٛيل
ثلؿاكي ،عٌٍلٞبي مٔيٙيٛٞ ،ايي  ٚفضب پبيً ٚ ،ٝبٔب٘ JSTAR ٝاًت .ػٔٙل ؿيٍلي و ٝام
إٞيت كٚمافن ٖٚفلايٙـ ً ،ISRبٔب٘ٛٔ ٝلؼيت يبثي  GPSاًت و ٝث٘ ٝمغٝيبثي ٔىب٘ي ٞل
صين تغت ِٔبٞـٜاي (تزٟينات ؽٛؿي  ٚؿُٕٗ) وٕه ٔيوٙـ.
هٌاتغ ٙٔ :ISRبثغ ٔؼٕٛالً ٔتٛٙع ٌٞتٙـ .ايٗ ٔٙبثغ ٔيتٛا٘ٙـ ثٔٛكت ميل عجمٝثٙـي ُ٘ٛـ:
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اِف) ( HUMINTاعالػبت اٌ٘ب٘ي) .اعالػبتي و ٝام ُؾْ ِٔبٞـ ٜوٙٙـ ٜوٌت ٔيُٛؿ.
ة)  : IMINTاعالػبت اًتؾلادُـ ٜام ػىيٞب ً ٚبيل اعالػبت تٔٛيلي.
د)  :SIGINTاعالػبت وٌت ُـ ٜام ًيٍٙبَٞبي اِىتل٘ٚيىي ام لجيُ ًبٔب٘ٞٝبي اكتجبعبتي.
ؿ)  :MASINTاعالػبت تِٛيـ ُـ ٜام ًبيل ٚيوٌيٞبي فٙي لبثُ ا٘ـامٌٜيلي ٞـف ٔب٘ٙـ
ِلمٍٞب يب ا٘تِبكٞب  ٚپيبْٞبي ثيَ عيفي يب فلاعيفي.
ؿٔٚيٗ علف  Iؿك ٓٛكت اؽتٔبكي  C4I2SRث ٝصٍٍ٘ٛي ا٘تمبَ اعالػبت اُبكٔ ٜيوٙـ وٝ
٘يبم ثُ ٝجى ٝيىپبكص ٝؿك ٔيبٖ ػٙبٓل ُجىُٝـ ٜكا ٔٛكؿ تبويـ للاك ٔيؿٞـ.
اصَل ساهاًِ

ً C4I2SRبٔبً٘ ٝبٔب٘ٞٝبي تٛميغ ُـ ٜاي اًت و ٝؿك آٖ ٞل ًبٔب٘ ٝؽـٔبتي كا تِٛيـ  ٚيب
ٔٔلف ٔيوٙـ .ؽـٔبت ِنٔٚبً ثٙٔ ٝظٛك يه ٞـف ٔٙفلؿ ٚيو ٜتِٛيـ ٕ٘يُ٘ٛـ ،ثّى ٝث ٝعٛك
ٌٔتمُ ام ٔٔلف وٙٙـٜٞب تِٛيـ ٔيٌلؿ٘ـ و ٝثلاي ٞل ٔٔلف وٙٙـٔ ٜزبم رٟت اًتفبؿٜ
ٔٙبًت تٟيُ ٝـٜا٘ـ.
ٔفً ْٟٛبٔب٘ٝي ًبٔب٘ٞٝب تّٛيغبً ِ٘بٖ ٔيؿٞـ و ٝؽـٔبت  ٚاعالػبت ا٘جبُتُ ٝـ ٜؿك
ًبٔب٘ٞٝبي رـيـ ٛٔ ٚرٛؿ ٕٞب ٚ ًٙٞتّفيك ُـٜا٘ـ .ثؼالً ٜٚبٔب٘ٞٝبي  C4I2SRوبٔالً لبثُ
ا٘ـامٌٜيلي ٌٞتٙـً .لٚييٞب  ٚتٛإ٘ٙـيٞب ٔيتٛا٘ٙـ تًٛؼ ٝثيِتلي يبفت ٚ ٝث ٝعلم ا٘مالثي
ٌٌتلٍ يبثٙـ .آُ ٔ ٟٓؿيٍل تغجيك پقيلي ثب ٔٛلؼيت ثب ٞـف وبكثلؿ ٔٙبثغ اًت .ايٗ
ٔٙبثغ ُبُٔ ٔٙبثغ اٌ٘ب٘ي ً ٚلٔبيٞ ٝبي فٙي  ٚاعالػبتي ،و ٝث ٝثٟتليٗ ٚر ٝؿك يه ٔٛلؼيت
للاك ٌلفتٝا٘ـ .ثلاي تٛإ٘ٙـًبمي ثيِتل ايٗ ًبٔب٘ ،ٝؽـٔبتي و ٝثبيـ ؿك ؿًتلى وبكثلاٖ
ٔؾتّف ثبُـ ٚ ،تلويت ًبٔب٘ٞٝبي فٙي و ٝؽـٔبت كا ايزبؿ ٔيوٙٙـ ،المْ ٘يٌت ام پيَ
تؼييٗ ُـ ٜثبُٙـٔ .يتٛاٖ ثل اًبى ٘يبمٞبيي و ٝكػ ٔيؿٞـ تغييلاتي ؿك آٟ٘ب ايزبؿ ولؿ.

شثنِّای اطالػاتی

ٔفبٞيٓ  ٚكا ٜعُٞبي اًتفبؿٕٞ ٜب ٚ ًٙٞتٛميغُـ ٜام عٌٍلٞب ،ػٙبٓل تٕٔيٓ ً ٚالطٞب
٘يبم ثُ ٝجىٞٝبي اكتجبعي ثِـت تجبؿَپقيل  ٚوبكا ؿاك٘ـ .ايٗ ث ٝآٖ ؿِيُ اًت و ٝػٙبٓل
ًالط  ٚتٕٔيٓ ؿك فضب  ٚمٔبٖ پؾَ ٔيُ٘ٛـ .تؾٔيْ ٞل ُجى ٝاكتجبعي ٔزنا رٟت ٞل
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كلبثت ػّٕيبتي ،پل ٞني ٚ ٝٙاغّت غيل ضلٚكي اًت .ايٗ ٔٛضٛع كا ُجىٝي ُجىٞٝب ثب
ثىبكٌي لي يه ًلي ٔتٛٙع ام فٙبٚكي ٞبي اكتجبعبت پِتيجب٘ي ٔيوٙـ و ٝشثنِّای ارتثاطی
ًاّوگي ٘بٔيـٔ ٜيُٛؿُ .جىٞٝبي اكتجبعي ٕٔىٗ اًت ِٔٙبٞبي ٔؾتّفي ؿاُت ٝثبُٙـ:
ؿفبػي ،ؿِٚتي  ٚػٕٔٛي؛ ٕٔ ٚىٗ اًت ُبُٔ كاؿيٞٛبي تبوتيىيُ ،جىٞٝبي ثب٘ـ ًٚيغ،
تّفٗ حبثت ُ ٚجىٞٝبي ٔتغلن ثبُٙـٔ .ىب٘ينْ ايزبؿ يه ُجىٔ ٝتِىُ ام صٙـ ُجى،ٝ
اًتفبؿ ٜام پلٚتىُ ايٙتل٘ت ( )IPث ٝػٛٙاٖ پلٚتىُ اكتجبعي ِٔتلن اًت IP .اًتب٘ـاكؿي
اًت و ٝعبوٓ ثل آؿكى ؿٞي ٌٔ ٚيليبثي ثٌتٞٝبي ؿاؿ ٜام عليك ا٘ٛاع ٔؾتّف ُجىٞٝبي
اكًبَ حبثت ً ٚيبك ٔيثبُـ ؤ ٝيتٛا٘ـ رٟت تٕبٔي ا٘ٛاع اكتجبط ٔغّي  ٚرٟب٘ي ٔب٘ٙـ ٓـا،
تٔٛيل ،ؿاؿٜٞبي مٔبٖ ٚالؼي ،پيبْ  ٚتلافيه ايٙتل٘ت  ٚغيلٛٔ ٜكؿ اًتفبؿ ٜللاك ٌيلؿ.
اتسارّای ارسال

ا٘ٛاع ٔؾتّف كًب٘ ٝو ٝتٛا٘بيي اكًبَ كا ؿك ٔغيظ  ٚ NCWپِتيجب٘ي ُجىٞٝبي  IPثِلط
ميل ٔيثبُـ :اِف) وبثُ ٘ٛكي (فيجل ٘ٛكي) ة) ؽغٛط ٔبٛٞاكٜاي د) ًبٔب٘ٞٝبي كاؿيٛيي
ؿيزيتبَ
ؽغٛط ؿاؿ ٜتبوتيىي :ايٗ اًتب٘ـاكؿٞبي اكتجبعي ٔٛكؿ اًتفبؿ ٜرٟت ث ٝاُتلان ٌقاكي
اعالػبت ثب پّت فلْ ٞبي ٛٞايي ٌٞتٙـ .ايٗ اًتب٘ـاكؿٞب ٔؼٕٛال ثب ًبٔب٘ ٝكاؿيٛيي تبوتيىي
ِٔتلن تلويت ُـٜا٘ـ ( )JTRSثؼٛٙاٖ كاؿي ٛتغت ٘لْ افناك و ٝثب تؼـاؿ ميبؿي ام ًبٔب٘-ٝ
ٞبي كاؿيٛيي ٘ظبٔي  ٚغيل ٘ظبٔي ًبمٌبك ٔيثبُـ.
چرا تِ ً C4I2SRياز دارين؟

ٞيش وِٛكي ؿك ؿ٘يب ٘يٌت و ٝؿاكاي تٕبٔي ٔٙبثغ ؿفبػي ثٛؿ ٚ ٜظلفيتٞبي المْ آٖ كا
ؿاكا ثبُـ .ام عليك ٕٞىبكيٞب ،اتفبقٞب ،اتغبؿٞب  ٚيب ِٔبكوتٞبً ،بٔب٘ٞٝبي صٙـ ّٔيتي كٚم
ث ٝكٚم ؿك عبَ افنايَ ٌٞتٙـ .ؿك يه وِٛك ٚاعـ٘ ،يلٞٚبي مٔيٙي ،ؿكيبيي ٛٞ ٚايي ػالٜٚ
ثل ٘يلٞٚبي ٔلالجتي  ٚأٙيتي ثبيـ لبؿك ثبُٙـ  ٚثتٛا٘ٙـ و ٝؿك يه ٓٞافنايي وّي ثب يىـيٍل
ػُٕ وٙٙـ ٕٝٞ .رب ٘ىت ٝوّيـي  ٚاًبًي ٕٞب ًٙٞولؿٖ يه ًلي ام ًبٔب٘ٞٝبي ٘بٍٖٕٛٞ
ٌٔ ٚتمُ رٟت تٌٟيُ اكتجبط ثيٗ آٟ٘ب اًت .ثب تزٟين ُـٖ ثً ٝبٔب٘ٝي ًبٔب٘ٞٝب٘ ،يلٞٚبي
ٌّٔظ ث ٝيىي ام عٌبىتليٗ ؿغـغٞٝبي ًبٔب٘ٞٝبي ؿفبػي ٘ٛيٗ ٚاوِ٘ َٙبٖ ٔيؿٙٞـ؛ ايٗ
ؿغـغ ٝصيني رن لـكت تجبؿَ اعالػبت ٘يٌت
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ثلاي ػّٕي ولؿٖ ايٗ ٕٞبٍٙٞي ثب اًتفبؿ ٜام يه ُجى ٝيىپبكص ،ٝؿكيبًبالك «ٚيّيبْ ا٘ٚٚن» ام
٘يلٚي ؿكيبيي آٔليىب ٔفً ْٟٛبٔب٘ٝي ًبٔب٘ٞٝب كا ثل اًبى ٔف ْٟٛاتٔبَ تٕبٔي ًبؽتبكٞبي
ٔلتجظ ثب فلٔب٘ـٞي ،وٙتلَ ،اكتجبعبت ،كايب٘ٞٝب ،اعالػبت ،تجبؿَ اعالػبتٔ ،لالجت ُٙ ٚبًبيي
اكائ ٝولؿٜاًت.
تاثيرات  C4I2SRتر ػوليات ّای ًظاهی

پيِلفتٞبي فٙبٚكي ؿك مٔيٞٝٙبي ً ٚ C4I2SRالطٞبي ؿليك ؿك للٖ ثيٌت  ٚيىٓ
ٔف ْٟٛرـيـي ثٞ ٝـايت  ٚكٞجلي ر ًٙؿاؿ ٜاًت .ايٗ ٕٞبٖ صيني اًت و ٝؿك افغبٌ٘تبٖ
 ٚػلاق ُبٞـ آٖ ثٛؿيٓ .ػٙبٓل  C4I2SRتبحيل ػٕيمي ثل علطكيني  ٚارلاي ر ًٙاعالػبت
( ٚ )IWرُ ًٙجىٔ ٝغٛك ( )NCWؿاك٘ـٔ .جب٘ي رُ ًٙجىٔ ٝغٛك ُبِٛؿ ٜرـيـي اًت
و ٝثًٚ ٝيّ ٝآٖ ٔيتٛاٖ ؿك ػّٕيبتٞبٔ ،بٔٛكيتٞب ً ٚبمٔب٘ـٞي ٘ظبٔي  ٚآمٔبيَ آٖ ؿك
ػٔل اعالػبت تغييلاتي ايزبؿ ٕ٘ٛؿ.
اًتفبؿ ٜوبُٔ ام ايٗ ٔجب٘ي ثبػج ًلػت ثؾِيـٖ  ٚتٌليغ صلؽ ٝتٕٔيٌٓيلي ثًٚ ٝيّٝ
ٔلتجظ ولؿٖ عٌٍلٞبُ ،جىٞٝبي اكتجبعي ً ٚبٔب٘ٞٝبي ًالط ٔيُٛؿ و ٝام عليك ُجىٝاي
ثٔ ٓٞ ٝلتجظ وٕٞ ٝيٗ ػبُٔ ثبػج افنايَ تٛإ٘ٙـي ٘ظبٔي رٟت ؿًتيبثي ث ٝثلتلي
اعالػبتي  ٚتٕٔيٌٓيلي ؿك ع َٛػّٕيبتٞبي ٘ظبٔي ٔيٌلؿؿ.
ترتری اطالػاتی ٍ اػالم ٍضؼيت

ثلتلي اعالػبت ثٚ ٝضؼيتي ٌفتٔ ٝيُٛؿ و ٝيه كليت تٛا٘بيي ايٗ كا ؿاُت ٝثبُـ تب
ٚضؼيت اعالػبتي ثٟتل  ٚثلتلي ٌ٘جت ث ٝؿُٕٗ ؽٛؿ ؿاُت ٝثبُـ .ثلتلي اعالػبتي ثلاثل
اًت ثب ػـْ تٛامٖ ث٘ ٝفغ يىي ام علفيٗ ؿك مٔي ٝٙاعالػبتٕٟٔ .تليٗ تٛأٖٙـي وً ٝبٔب٘-ٝ
ٞبي  C4I2SRام عليك ثلتلي اعالػبتي ؿك اؽتيبك فلٔب٘ـٞبٖ للاك ٔيؿٞـ ،آٌبٞي ٚضؼيتي
(اعالػبتي ؿكثبكٛٔ ٜلؼيت ٘يلٞٚبي ؿُٕٗ  ٚؽٛؿي) اًت .ايٗ آٌبٞي ٚضؼيتي وٕه ٕٟٔي
ث ٝؿًتيبثي ث ٝيه ثلتلي ؿك أل تٕٔيٌٓيلي ٔيٕ٘بيٙـ .فلٔب٘ـٞبٖ ايٗ اعالػبت كا ثٝ
تِؾيْ  ٚلضبٚت ؽٛؿُبٖ ثىبك ٔيثل٘ـ تب ؿكثبك ٜػّٕىلؿٞبي آيٙـ ٜؽٛؿ تٕٔيٓ ثٍيل٘ـ.
رٟت ؿًتيبثي ث ٝايٗ ٔ ،ٟٓفلٔب٘ـٞبٖ ثًٚٝيّ ٝاثناكٞبيي و ٝآٟ٘ب كا ؿك علطكيني  ٚتٕٔيٓ-
ٌيلي ثلاي ؿًتيبثي ث ٝتٕٔيٓ ً ٚلػت ثؾِيـٖ ث ٝآٖ تٛإ٘ٙـ ٔيًبمؿ ،پِتيجب٘ي ٔي-
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ُ٘ٛـ .تًٛؼ ٚ ٝوبكثلؿ اثناكٞبي ٔٙبًت ايٗ أىبٖ كا ٔيؿٞـ و ٝثتٛاٖ ثٟتل ٙٔ ٚبًتتل ثل
كٚي ٔٛضٛػبت ٌٔ ٚبئُ ٔغبثك ثب فلٔب٘ـٞي تٕلون ٕ٘ٛؿ .ؿك عيف ٌٌتلؿٜاي ام ٔبٔٛكيتٞب،
ُٛاٞـ ٔ ٚـاكن ِ٘بٖ ٔيؿٞـ و ٝايزبؿ ٌٌ ٚتلٍ يه تٔٛك ِٔتلن ػّٕيبتي ٔيتٛا٘ـ
ثغٛك ِٔؾٔي آٌبٞي كمٔٙـٌبٖ  ٚؿكن آٟ٘ب كا ام تبوتيه ٚ ٚضؼيت ػّٕيبتي اكتمب ؿٞـ .ثٝ
اُتلان ٌقاكؿٖ اعالػبت ثغٛك ِٔؾٔي ثبػج افنايَ آٌبٞي ؿكن ام ٔٛلؼيت ٔيُٛؿ.
تٛا٘بيي تًٛؼ ٚ ٝاكتمبء ثً ٝغظ ثبالتلي ام آٌبٞي ؿك ٔـت مٔبٖ وٛتبٜتل ٌ٘جت ث ٝؿُٕٗ
ػال ٜٚثل الـاْ ثل اًبى آٖ ،ؽٛؿ ٔٙجغ لبثُ ٔالعظٝاي ام ٔنيبت رٍٙي ٔغٌٛة ٔيُٛؿ.
يه ٘يلٚي كمٔي ٕٞلا ٜثب تٛإ٘ٙـيٞبي ٛٔ C4I2SRحل ايٗ أىبٖ كا ث ٝفلٔب٘ـٞي ٔيؿٞـ
تب ًليؼتل آٌبٞي  ٚؿكن ٔٛلؼيتي كا تًٛؼ ٝؿاؿ ،ٜثً ٝلػت اعالػبت عٌبى كا ث٘ ٝيلٞٚبي
ؽٛؿي ٔٙتمُ  ٚتٛا٘بييٞبي ٔٙبًت رٟت ثىبكٌيلي تبحيلات ٌٌتلؿ ٜكا ثل ػّي ٝؿُٕٗ
تزٕيغ وٙـ.
گرايشات ًَظَْر در C4I2SR

ػٔل عبضل كا ث٘ ٝبْ ػٔل پٌب ٔـكٖ  ٚيب ػٔل ؿاَ٘ ٔي٘بٔٙـ .اػٔبك وِبٚكمي ٙٓ ٚؼت ثب
ظٟٛك ا٘مالة اعالػبت تجـيُ ث ٝػٔل اعالػبت ُـٜا٘ـ .پيِلفتٞب ؿك فٙبٚكيٞبي رـيـ
اعالػبت ٘ ٝتٟٙب ٞناكٖ فؼبِيت ؿك مٔيٞٝٙبي تزبكي  ٚغيل ٘ظبٔي كا تغت تبحيل للاك ؿاؿٜ
اًت ،ثّى ٝثل ٞـايت رًٞٙب  ٓٞتبحيل ٌقاُت ٝاًت .تٛا٘بييٞبي  C4I2SRثلاي يه ًبمٔبٖ
ٔـكٖ ٘ظبٔي غيل لبثُ صِٓ پُٛي ُـٜا٘ـ ،ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ ثلاي پيِي ٌلفتٗ ٕٞ ٚبٍٙٞي
تالٍٞب ؿك ايٗ مٔي ،ٝٙكاٞي رن تـٚيٗ يه علط ربٔغ  ٚپيًٛت ٝثٙٔ ٝظٛك ثٟلٜثلؿاكي ام
فٙبٚكي اعالػبت ثل اًبى ًبٔب٘ٞٝبي ٚ C4I2SRرٛؿ ٘ـاكؿ.

ترمية تٌذی ٍ هشخصات ساهاًِّای هذرى C4I2SR

ٔفً ْٟٛبٔب٘ٞٝبي ٔزنا ٔ ٚزلؿ للٖ ٌقُت ،ٝثل اًبى  C4I2SRتجـيُ ثٔ ٝفْٟٛ
«ًبٔب٘ٝي ًبٔب٘ٞٝب» ُـ ٜاًت .ثلاي تغمك ٔفٚ ْٟٛالؼي  ٚؿكًت آًٖ ،بٔب٘ٞٝبي C4I2SR
ثبيـ تلويت ثٙـي ِٔ ٚؾٔبت فيُ كا ؿاكا ثبُٙـ:
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اِف)  C4I2SRثبيـ ٕٞيِ ٝعٔ ًٝ َٛغٛك  ٚرنء اًبًي ُجى ٝعيبتي ميل ُىُ ٌيلؿ:
ُ )1جى ٝفلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ ()C2
ُ )2جى ٝعٌٍلٞب
ُ )3جى ٝپلتبةوٙٙـٜٞب
1
ة) يه تٔٛيل ػّٕيبتي ِٔتلن وٙٔ ٝبًت ثب مٔبٖ عبضل ٚ ٚالؼي ثبُـ ،ثبيـ ثلاي تٕبٔي
ًغٛط ام ًتبؿ فلٔب٘ـٞي تب پبييٗتليٗ ًغظ يؼٙي ًبٔب٘ٞٝبي ًالط ؿك ؿًتلى ثبُـ .ث- ٝ
اُتلانٌقاكي اؿكان ػٕٔٛي آٌبٞي ؿك ٓغ٘ ٝٙجلؿ ثُٕ ٝبك ٔيكٚؿ.
د) ًبٔب٘ C4I2SR ٝؿك ٔغيظٞبي حبثت ،مٔيٙي ٔ ٚتغلن ثبيـ ؽُّ٘بپقيل  ٍٖٕٛٞ ٚثبُـ.
ؿ) ا ٓٞػّٕىلؿٞبي ٔٛكؿ ٘يبم ًبٔب٘ٞٝبي  C4I2SRػجبكتٙـ ام:
 )1تٕبْ وبكثلؿٞب ام فُٔ ِٔتلن (كاثغ )ٝاٌ٘بٖ ٔ ٚبُيٗ آغبم ُٛؿ.
ً ) 2بمٌبكي وبّٔي ثب وبكولؿٞبي ًتبؿٞب  ٚاؿاكات ؿك مٔبٖ ّٓظٕٞ ٚ ،ضٙيٗ مٔبٖ رًٙ
ؿاُت ٝثبُٙـ.
 )3پٌت اِىتل٘ٚيىي رٟت اكًبَ ٔـاكنٌ ،ناكُبت٘ ،مِٞٝبي ٔٛلؼيتي  ٚفلٔب٘ـٞي ٚ
اعالػبت اًتفبؿُٛ ٜؿ.
 )4رـا ٚ َٚؽالٓ ٝتٛضيغبتي رٟت آٔبؿًٜبمي ؿاؿٜٞبي ػّٕيبتي كا اكائُٛ ٝؿ.
 )5فلايٙـ فلٔب٘ـٞي تٌٟيُ ُٛؿ.
٘ )6مِ ٚ ٝفلايٙـ ٔٛلؼيتي ثٛٓ ٝكت تٔٛيلي ٚ ٚيـيٛيي اكائُٛ ٝؿ.
ً )7لػت كًيـٌي ث ٝپيبٟٔب  ٚؿاؿٜٞب ،تؼبُٔ ًبٔب٘ ٝثب فلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ ً ٚبٔب٘ ٝاعالػبتي
كا تضٕيٗ ٔيٕ٘بيـ.
ٚ )8رٛؿ اكتجبعبت ؿك عُ َٛجى ٝتزبكي ٘ ٚظبٔي.
 ) 9لبثُ ٔميبى ثٙـي ثٛؿٖ ًبٔب٘ ٝو ٝاربم ٜپيىلثٙـي (اًتفبؿ ٚ ٜتٙظيٓ) آٖ كا ثلاي تٕبٔي
ًغٛط ٔيٌل ٔيًبمؿ.
رًٍذّای ًَظَْر در ساهاًِ ّای C4I2SR

يه ًبٔب٘ٔ ٝـكٖ  C4I2SRؿك ًغظ ّٔي ثبيـ اًبًبً ثب ايزبؿ  ٚتًٛؼً ٝبٔب٘ٔ ٝلالجت
كاٞجلؿي  ٚاعالػبت ٘ظبٔي اكتجبط ً ٚل ٚوبك ؿاُت ٝثبُـ .ثؼالٚ ٜٚرٛؿ يه ٔىب٘ينْ ؽٛؿوبك
فلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ ٘يلٞٚبي كاٞجلؿي المْ  ٚعبتي اًت .صٙيٗ ًبٔب٘ٞٝبيي ثلاي فلٔب٘ـٞي
)Common Operational Picture (COP
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 ٚوٙتلَ ًبٔب٘ ٝر ًٙافناكٞبي ؿٚك ثُلؿً ،بٔب٘ٞٝبي ٔبٛٞاكٜاي  ٚؽٔٓٛب ؿك ػٔل ًالعٟبي
اتٕي ٘يبمي عيبتي ثِٕبك ٔيكٚؿ.
ؿك ثبالتليٗ ًغظ ،ايزبؿ ٌٌ ٚتلٍ ًبٔب٘ٞٝبي ٔ C4I2SRيتٛا٘ـ ث ٝتٕٔيٌٓيلاٖ ًغٛط
ثبالي ؿِٚتي ٘ ٚين ًتبؿ ِٔتلن اكتَ رٟت تٕٔيٌٓيليٞبي عٌبى  ٚعيبتي ٔلتجظ ثب
أٙيت ّٔي ،وٕه ُبيب٘ي ٕ٘بيـ .ؿك ًغظ ّٔي ً ٚتبؿ ِٔتلن وبكولؿٞبيي ٚرٛؿ ؿاك٘ـ وٝ
ث ٝوٕه يه ًبٔب٘ ٝؽٛؿوبك  C4I2SRتٌٟيُ ٔيٌلؿ٘ـ .ايٗ وبكثلؿٞب ُبُٔ وٙتلَ
ػّٕيبت ٞبي ِٔتلن ،وٙتلَ ًبٔب٘ ٝر ًٙافناكٞبي كاٞجلؿي  ٚتبوتيىي ٚ ،كٚيىلؿي
ِٔتلن ث ٝر ًٙاِىتل٘ٚيه  ٚيب ر ًٙافناكٞبي اِىتل٘ٚيه  ٚاعالػبتي اًت .ثلاي ثـًت
آٚكؿٖ اٞـاف فول ُـ ٜفٛق تٕبيالتي ٘ ٛث C4I2SR ٝعي ًبَٞبي اؽيل ثٛرٛؿ آٔـ ٜاًت.
ا ٓٞايٗ ٌلايَٞب ػجبكتٙـ ام:
(اِف) تغ َٛؿك أٛك ٘ظبٔي ()RMA
(ة) ػّٕيبتٞبي ُجىٔ ٝغٛك ()NCO
(د) ػّٕيبتٞبي اعالػبتي ()IO
(ؿ) ػّٕيبتٞبي تبحيل ٔغٛك ()EBO
ؿك عي صٙـ ؿٌ ٝٞقُتٔ ،ٝف ْٟٛػّٕيبت ٘ظبٔي ؿصبك تغِٛي ثٙيبؿيٗ ُـ ٜاًت .ايٗ أل ثب
ٚرٛؿ پيِلفتٞبي كٚمافن ٖٚؿك ًبٔب٘ٞٝبي اعالػبتي ( )ITرٟت وٕه ثٛٔ ٝلؼيتيبثي ٚ
ٞـايت ؿليك  ٚوٙتلَ ًبٔب٘ٞٝبي ر ًٙافناك أىبٖپقيل ُـ ٜاًت .پيِلفتٞب ؿك مٔيٝٙ
ػّٕيبتٞبي ُجىٔ ٝغٛك  ٚتغييلات ؿك ؿوتليٗ وٙٔ ٝزل ث ٝرًٙافناكٞبي تبحيل ٔغٛك ُـ-ٜ
ا٘ـ ،ثبمؿٞي  ٚوبكايي كا افنايَ ؿاؿٜا٘ـ .ا٘مالة  ٚتغ َٛؿك أٛك ٘ظبٔي ؿك كاثغ ٝثب اكتجبط
پّتفلْٞب ،ر ًٙافناكٞب ،عٌٍلٞب ،تٕٔيٓ ٌيل٘ـٜٞب  ٚاعالػبت ٔلثٛعً ٚ ٝبؽتٗ يه
تٔٛيل ػّٕيبتي ِٔتلن اًتٔ .غٛك آّي ًلػت فلٔب٘ـٞي اًت و ٝام عليك پيِلفت ؿك
 ٚ ITاكتجبعب ت ٔيٌل ٌِت ٝاًت .ا٘مالة ؿك أٛك ٘ظبٔي ( ٝ٘ )RMAتٟٙب ٌٔبِٕٟٔ ٝي ؿك
٘يلٞٚبي ٌّٔظ ثِٕبك ٔيكٚؿ ،ثّى ٝاثناكي ًيبًي  ٚكاٞجلؿي ثلاي ًيبًتٞبي أٙيتي
رٟب٘ي ٙٔ ٚغمٝاي ٔغٌٛة ٔيٌلؿؿ .ايٗ أل اًتؼبكٜاي اًت وِ٘ ٝبٍ٘ل تِىيالت ًيبًي
٘ ٚظبٔي وِٛكٞب ؿك رٟت آٔبؿٌي ثلاي رًٞٙبي پيَ ك ٚ ٚآيٙـ ٜثل اًبى اتٔبَ تٕبٔي
ػٙبٓل ٔلثٛط ؿك ٚ C4I2SRتجـيُ آٖ ث ٝيه ُجىٚ ٝاعـ رٟت وٌت ٓٞافنايي اًت.
ايٗ آغالط ُٟلت ؽٛؿ كا ؿك ًبِٟبي ٔ 1990يالؿي ثل ٔجٙبي اًتفبؿ ٜام فٙبٚكي ثلتلي
و ٝاكتَ آٔليىب ؿاكا ثٛؿ ثـًت آٚكؿٔ ٚ ٜفبٞيٓ ،وبكثلؿٞب  ٚؿوتليٙي و ٝتًٛظ آٟ٘ب پيِٟٙبؿ
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ُـ ٔٙزل ثٛٔ ٝفميتٞبي ػّٕيبت عٛفبٖ ٓغلا ؿك ًبَ  1991ؿك ػلاق  ٚپي ام آٖ ؿك
ٓلثٌتبٖ  ٚوٛمٌ ٚٚلؿيـ.
ػولياتّای شثنِ هحَر ()NCO

ػّٕيبتٞبي ُجىٔٝغٛك ( )NCOعيف ٌٌتلؿٜاي ام ػّٕيبتٞبي ٘ظبٔي اًت وُ ٝبُٔ
ؿكٌيليٞب ؿك مٔبٖ ّٓظ ،ثغلاٖ  ٚرٔ ًٙيُٛؿ .ايزبؿ ٘يلٞٚبي ُجىٔ ٝغٛك ؿك ٘يلٞٚبي
ٌّٔظ آٔليىب  ٚآٔبؿٌي ؿك عبَ افنايَ فلٔب٘ـٞبٖ ؿك تٕبٔي ًغٛط ثلاي ثىبكٌيلي آَٛ
رُ ًٙجىٔ ٝغٛك) (NCWرٟت علطكيني  ٚارلاي ػّٕيبتٞبي ٘ظبٔي ٔٙتذ ث ٝتٛإ٘ٙـي-
ٞبي ٘ٛيٙي ؿك ٘يلٞٚبي ِٔتلن ،مٔيٙي ،ؿكيبيٛٞ ،ايي ،فضبيي ٘ ٚيلٚي ػّٕيبت ٚيوُ ٜـٜ
اًت .ثب تٛر ٝث ٝآ٘ض ٝو ٝؿك لٌٕت ا َٚثيبٖ ُـ NCW ،ؿك ٔلون تالٍٞب ثلاي تغ َٛؿك
٘يلٚي ٘ظبٔي للاك ٌلفتٝاًت  ٚآ َٛپبئ ٚ ٝجب٘ي آّي  NCWتبحيل ٕٟٔي ثل ايزبؿ ٔفْٟٛ
ػّٕيبتٞبي ِٔتلن ؿاُت ٝاًت.
هثاًی جٌگ شثنِ هحَر
صٟبك ٔٛكؿ ام ٔجب٘ي آّي  ٚ NCWيه ًلي ام آ َٛثٙيبؿي ٘يلٚيي و ٝرُ ًٙجىٝ
ٔغٛك كا ٞـايت ٔيوٙـ ُٙبؽتُ ٝـ ٜاًتٔ .زٕٛػب ايٗ ٔجب٘ي  ٚآٌٞ ،َٛت NCW ٝثٝ
ػٛٙاٖ يه تئٛكي رٍٙي پـيـ آٔـ ٜام ػٔل اعالػبت كا تِىيُ ٔيؿٙٞـ .صٟبك آُ ثٙيبؿي
 NCWوٕه ُبيب٘ي ث ٝؿكن لـكت  ٚتٛا٘بيي تًٛؼ ٝيبفتً ٝبٔب٘ٞٝبي  C4I2SRؿك يه
ٔغيظ ُجىٝاي ٔيٕ٘بيـ.
ايٗ صٟبك آُ اًبًي ػجبكتٙـ ام
 )1يه ٘يلٚي ٕٞبُ ٚ ًٙٞجىُ ٝـ ٜث ٝاُتلانٌقاكي اعالػبت كا اكتمبء ٔيثؾِـ.
 )2ث ٝاُتلانٌقاكي اعالػبت ،ويفيت اعالػبت  ٚآٌبٞي ٔٛلؼيتي كا افنايَ ٔيؿٞـ.
 )3آٌبٞي ٔٛلؼيتي و ٝؿك اؽتيبك ٍٕٞبٖ ثبُـ أىبٖ ٕٞبٍٙٞي ،ؽٛؿ ٓٞمٔب٘ي 1كا فلآٞ
ًبؽتٛٔ ٚ ٝرت تـٚاْ  ٚافنايَ ًلػت فلٔب٘ـٞي ٔيُٛؿ.

self synchronization
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 )4تٕبٔي ايٗ ٔٛاكؿ ثٛ٘ ٝث ٝؽٛؿ ٔٙزل ث ٝافنايَ كا٘ـٔبٖ  ٚتبحيلٌقاكي ثيِتل ٔبٔٛكيتٞب
ٔيٌلؿؿ.
ًيرٍی شثنِ هحَر

يه ٘يلٚي ُجىٔ ٝغٛك ثُ ٝىُ ٔٛحلي ثًٚ ٝيّ ٝميلًبؽتٞبي اعالػبتي ٔتُٔ ُ ٚجىٝ
ٔيُٛؿ .يه ٘يلٚي ُجىٔ ٝغٛك تٛا٘بيي آٖ كا ؿاكؿ و ٝاعالػبت كا ؿك ٔيبٖ ػٙبٓل ٘يلٚيي وٝ
ام ٘ظل رغلافيبيي پلاوٙـ ٜا٘ـ ث ٝاُتلان ٌقاُت ٚ ٝكؿ  ٚثـَ ٕ٘بيـ :عٌٍلٞب ٓلف ٘ظل ام
ًبمٔ ٜغُ ٘ٔت آٖ؛ ُّ ٚيهٌلٞبٓ ،لف ٘ظل ام ٘ٛع ٘يلٚ؛ تٕٔيٌٓيلاٖ ًبمٔبٖٞب ٚ
پِتيجب٘ي ٓلف ٘ظل ام ٔغِّبٖ .ثغٛك ؽالٓٔ ٝيتٛاٖ ٌفت و ٝيه ٘يلٚي ُجىٔ ٝغٛك
٘يلٚيي تؼبٌُٔلا اًت و ٝؿك ٞل مٔبٖ ٔ ٚىبٖ ث ٝاعالػبت تبييـ ُـ ٜؿًتلًي ؿاكؿ.
هسايای ًيرٍی شثنِ هحَر

ُٛاٞـ ٔ ٚـاكن رٕغآٚكي ُـ ٜام ؿأًٚ ٝٙيؼي ام فؼبِيتٞبي ٘ظبٔي ايبالت ٔتغـ ٜوٝ
ُبُٔ ػّٕيبتٞبي كمٔي ،تٕليٙبتٔ ،ب٘ٛكٞب  ٚكاٞپيٕبييٞب ٔيُٛؿ ،اػتجبك  NCWكا ث ٝػٛٙاٖ
يه تئٛكي ٘ٛيٗ ر ٚ ًٙتٛا٘بييٞبي ٘يلٞٚب ثل اًبى ًبٔب٘ٞٝبي  C4I2SRكا ٕ٘بيبٖ  ٚآُىبك
ٔي ًبمؿ .ثغٛك وّي تٕبٔي ٘تبيذ لغؼي ِ٘بٖ ام ٔخجت ثٛؿٖ ٚرٛؿ ٘يلٞٚبي ُجىٔ ٝغٛك
اًت .ؿك رٟبٖ ألٚم تزلث٘ ٝيلٞٚبي ٘يُٕ ٝجىُ ٝـ ٜآٔليىب ٔ ٚتغـاَ٘ ؿك رًٞٙبي اؽيل
ؿك افغبٌ٘تبٖ ( ٚ )2001 -2008ػلاق ( ،2003آماؿًبمي ػلاق) ٔـاكن ُٛ ٚاٞـ غيل لبثُ
ا٘ىبك  ٚؿك ػيٗ عبَ لـكتٕٙـي كا ؿك اكتجبط ثب اكمٍ  ٚ NCWوبكثلؿ  NCOاكائٔ ٝيؿٞـ.
ػوليات اطالػاتی ()Information Operation

ػّٕيبت اعالػبتي ُبُٔ فؼبِيتٞبيي اًت و ٝثٙٔ ٝظٛك ثـًت آٚكؿٖ ثلتلي اعالػبتي ام
عليك تبحيلٌقاكي ثل ًبٔب٘ٞٝبي اعالػبت ٔغٛك ،فلايٙـٞب ُ ٚجىٞٝبي ؿاؿ ٜؿُٕٗ ٓٛكت
ٔيپقيلؿ .ث ٝػجبكت ؿيٍل IO ،تالُي اًت ػٕـي رٟت ؿًتيبثي ،ؽلاثىبكي  ٚثٟلٜثلؿاكي ام
ًبٔب٘ٞٝبي اعالػبتي ؿُٕٗ  ٚؿك ػيٗ عبَ رٌّٛيلي ام ا٘زبْ ايٗ فؼبِيتٞب ػّي ٝؽٛؿ .ايٗ
ٌ ٝ٘ٛػّٕيبتٞب تفٛق  ٚتضٕيٗ اعالػبتي كا ثٕٞ ٝلا ٜؽٛاٞـ ؿاُت ،و ٝثغٛك عجيؼي ٔٛكؿ
ا َٚفؼبِيتي تٟبرٕي ٛٔ ٚكؿ ؿ ْٚفؼبِيتي ؿفبػي ُٕلؿٔ ٜيُٛؿ .ثيِتليٗ تٕلون  Iثل ايزبؿ
اؽتالَ  ٚتبحيلٌقاكي ثل فلايٙـٞبي تٕٔيٌٓيلي ؿُٕٗ اًت .يه ػّٕيبت اعالػبتي اُىبَ
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ٔؾتّفي ؿاكؿ ام رّٕ :ٝوٙـ ولؿٖ كايب٘ٞ ٝبي ؿُٕٗ ،اؽتالَ ؿك ٘لْ افناك ثب ا٘تمبَ ٚيلٚى،
٘بتٛاًٖبمي رًٙافناكٞبي پيضيـ ٜؿُٕٗ  ٚيب ثبال ثلؿٖ ؿٔبي ٔـاكٞبي كايب٘ ٝتًٛظ پبٌِٟبي
پلا٘لهيٌٕ ،لا ٜولؿٖ عٌٍلٞبي ؿُٕٗ  ٚاًتفبؿ ٜام ًيٍٙبَٞبي لـكتٕٙـ ثٙٔ ٝظٛك ايزبؿ
تٔبٚيل ٘بٓغيظ.
تَاًوٌذيْای مليذی ػوليات اطالػاتی

ؿك ميل پٙذ ٔٛكؿ ام تٛا٘بييٞبي آّي ػّٕيبت اعالػبتي آٔـ ٜاًت:
الف) ػوليات رٍاًی :ػّٕيبت كٚا٘ي ،ػّٕيبتي علطكيني ُـ ٜرٟت ا٘تمبَ اعالػبت ؽبّ ثلاي
تبحيلٌقاكي ثل اعٌبًبت ،اٍ٘ينٜٞب ،اًتـالَ ٟ٘ ٚبيتب كفتبك ؿِٚتٞبً ،بمٔبٖٞبٌ ،لٜٞٚب  ٚافلاؿ
ٔؾتّف ربٔؼ ٝاًت.
ب) فرية ًظاهی :فليت ٘ظبٔي ث ٝاػٕبِي ٌفتٔ ٝيُٛؿ و ٝػٕـاً رٟت ٌٕلإٛ٘ ٜؿٖ تٕٔيٓ-
ٌيلاٖ ٘ظبٔي ؿك كاثغ ٝثب تٛإ٘ٙـيٞبي ٘يلٞٚبي ؽٛؿي ا٘زبْ ٔيپقيلؿ و ٝايٗ أل ٔٙزل ثٝ
ا٘زبْ (يب ػـْ ا٘زبْ) فؼبِيتٞبي ؽبٓي ُـ ٜؤٕ ٝىٗ اًت ؿك آيٙـ ٜؿك ٔٛفميت ػّٕيبت-
ٞبي ٘ظبٔي ٘يلٞٚبي ؽٛؿي ٔٛحل ثبُـ.
ج) اهٌيت ػولياتی :أٙيت ػّٕيبتي ث ٝفلايٙـ ُٙبًبيي آٖ ؿًت ٝام اعالػبتي ٌفتٔ ٝيُٛؿ وٝ
ثلاي ػّٕيبتٞبي ؽٛؿي إٞيت عيبتي ؿاُتٕٔ ٚ ٝىٗ اًت أىبٖ آًيت مؿٖ ث٘ ٝمبط
عيبتي كا ث ٝؿُٕٗ ثـٞـ.
د) ػوليات شثنِ راياًِای :ايٗ ػّٕيبت ُبُٔ تٛا٘بيي عّٕ ٚ ٝايزبؿ اؽتالَ ؿك ُجىٞٝبي
كايب٘ٝاي ؿُٕٗ ،ؿفبع ام ًبٔب٘ٞٝبي اعالػبت ٘ظبٔي ؽٛؿي  ٚؿًتيبثي ثُ ٝجىٞٝبي كايب٘ٝاي
ؿُٕٗ ام عليك رٕغآٚكي اعالػبت اًت ؤ ٝؼٕٛال ثب اًتفبؿ ٜام وـٞبي كايب٘ٝاي  ٚثل٘بٔ-ٝ
ٞبي وبكثلؿي ؽبٓي ا٘زبْ ٔيپقيلؿ.
ُ) جٌگ النترًٍيل ( :)EWػجبكت اًت ام ٞلٌ ٝ٘ٛفؼبِيت ٘ظبٔي ُبُٔ ٞـايت  ٚيب وٙتلَ
عيف ا٘لهي اِىتلٔٚغٙبعيي رٟت فليت  ٚيب عّٕ ٝث ٝؿُٕٗ.

ػوليات تاثير هحَر ()EBO

ػّٕيبت تبحيل ٔغٛك ثٔ ٝزٕٛػ ٝفؼبِيتٞبي ٕٞبٍٙٞي ٌفتٔ ٝيُٛؿ و ٝكفتبك ٘يلٞٚبي
ؽٛؿي ،ؿُٕٗ ٘ ٚيلٞٚبي ثيعلف كا ؿك مٔبٖ ّٓظ ،ثغلاٖ  ٚرُ ًٙىُ ؿٞـٍٙٞ .بٔيو ٝثب
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ٔفبٞيٓ فٙبٚكي  C4I2SRاؿغبْ ٔيُٛؿ ،صٙيٗ كٚيىلؿ ػّٕيبتي كاٞي ثلاي وبكثلؿ لـكت
ُجى ٝؿك ٔٛكؿ ثؼـ اٌ٘ب٘ي ر ٚ ًٙثلاي ػّٕيبتٞبي ٘ظبٔي ؿك مٔبٖ ّٓظ  ٚثغلاٖ  ٚرًٙ
اًت .ػّٕيبت تبحيل ٔغٛك فلٓت اًتفبؿ ٜام ٘يلٞٚبي تغت ُجى ٝرٟت افنايَ ٌٌتلٜ
فؼبِيتٞب كا عي ٘جلؿ فلأ ٓٞيًبمؿ EBO .فلْ ُ ٚىُ رـيـي ام ٘جلؿ ٘يٌتٕٞ .ضٙيٗ
ايٗ ٘ٛع ػّٕيبت ربيٍنيٙي ثلاي ٞيش يه ام فلْٞبي ُٙبؽتُ ٝـ ٜر ًٙث ٝعٌبة ٕ٘يآيـ.
ؿك ع َٛتبكيؼ ،تٕٔيٌٓيلاٖ ث ٝؿ٘جبَ ايزبؿ ٚضؼيتي ثٛؿٜا٘ـ تب ث ٝاٞـاف ٔ ٚمبٓـ ًيبًي
ؽٛؿ ؿًت يبثٙـ .فلٔب٘ـٞبٖ  ٚثل٘بٔٝكيناٖ ٘ظبٔي تالٍ ولؿٜا٘ـ تب ثب علاعي  ٚارلاي
وٕپيٗ ٞبيي ث ٝايٗ ُلايظ ثلًٙـ  ٚايٗ كٚيىلؿي اًت و ٝألٚم ٜث ٝآٖ تاثير هحَری ٔي-
ٌٛيٙـ EBO .ؿك للٖ  ،21ثب وٕه ٘يلٞٚبي ُجىُ ٝـ ٜكُٚي ثلاي علطكيني ،ارلا ٚ
ًٙزَ ػّٕيبت ٞبي ٘ظبٔي اًت و ٝثلاي وٌت تبحيلات ؽبٓي وٟ٘ ٝبيتب ٔٙبفغ  ٚأٙيت
ّٔي كا ثـًت ٔيآٚكؿ ،ث ٝوبك ٔيكٚؿ.
تحقق ٍ اجرای C4I2SRدر ٌّذ ٍ پامستاى

ؿك عبِي وٙٞ ٝـ  ٚپبوٌتبٖ ؿك عبَ ٌقاك ام ػٔل ٓٙؼتي ث ٝػٔل اعالػبت ٌٞتٙـ،
٘يلٞٚبي ٌّٔظ آٟ٘ب ٘ين ٚاكؿ ؿٚكاٖ رـيـي ام رٔ ًٙي ُ٘ٛـ .ؿٚكا٘ي و ٝؿك آٖ رٔ ًٙتبحل
ام يه ٔغيظ ؿك عبَ تغييل اًتلاتويه  ٚتغٛالت ًليغ ؿك مٔي ٝٙفٙبٚكي اًت .ايٗ تغٛالت
ػال ٜٚثل ؿكىٞبيي و ٝام ػّٕيبتٞبي اؽيل آٔٛؽتُ ٝـٙٔ ،ٜزل ث ٝاٍ٘ينٜاي ثلاي تغييل
٘يلٞٚب ث ٝاكتَٞبيي ُجىُ ٝـ ٜو ٝتٛا٘بيي رُ ًٙجىٔ ٝغٛك كا ؿاك٘ـ ٔيٌلؿؿ٘ .تيزتبً
ٍٙٞبٔيو ٝػّٕيبت ٘ظبٔي كا ػّي ٝيىـيٍل ارلا ٔيوٙيٓ ،ؿك پي آٖ ٌٞتيٓ و ٝعـاوخل ثٟلٜ
كا ام لـكت  NCWثب اًتفبؿ ٜام فٙبٚكي  C4I2SRثجليٓ.
او ٖٛٙث ٝثلكًي تٛا٘بييٞبي ٙٞـ  ٚپبوٌتبٖ ؿك عٛمٔ C4I2SR ٜيپلؿاميٓ:

تَاًوٌذیّاً ،قاط قَت ٍ ضؼف ٍ طرحْای آيٌذُ ٌّذٍستاى

٘يلٞٚبي ؿفبػي ٙٞـ (ٔتِىُ ام ٘يلٚي ؿكيبييٛٞ ،ايي  ٚمٔيٙي) ٚ ٚاعـٞبي پِتيجب٘ي آٟ٘ب
ؿك ًبَٞبي اؽيل آكاْ آكاْ ُجىٞٝبي اكتجبعي ؽٛؿ كا ٔـكٖ ولؿٜا٘ـ .ػبُٔ ٔغلن C4I2SR
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اًت  ٚتبويـ آٖ ثل ٔـكٖ ولؿٖ  ٚيب ايزبؿ ُجىٞٝبيي ثلاي وبكثليٞبي ػّٕيبتي عٌبى
ٔي ثبُـٞ .ـف ام ايٗ ثل٘بٔ ٝثٟجٛؿ ثؾِيـٖ ثً ٝبٔب٘ ٝاكتجبعي  ٚپِتيجب٘ي ام تالٍٞبي
اكتَ ؿك ؿًتيبثي ث ٝر ًٙاِىتل٘ٚيه ً ٚبٔب٘ٞٝبي ضـ ػّٕيبتي اًتٕٞ .ضٙيٗ ٘يلٞٚبي
ؿفبػي ٙٞـ ثب اًتفبؿ ٜام ُجىٞٝب تالٍ ٔيوٙٙـ وبكثلؿٞبي غيلعٌبًي ٔب٘ٙـ ِزٌتيه ٚ
ٔـيليت پلً ُٙكا ثٟتل ٔـيليت وٙٙـ.
يگاى(سپاُ) پيام ()Corps of Signals

يٍبٖ پيبْ يه ًلٚيي ؿٙٞـٌٔ ٜتمل ؿك ٘يلٞٚبي ٌّٔظ ٙٞـ ثُٕ ٝبك ٔيكٚؿ وٚ ٝظيفٝ
آٖ تبٔيٗ اكتجبعبت فلاٌيل  ٚپِتيجب٘ي ر ًٙاِىتل٘ٚيه ثلاي اكتَ  ٚاكتجبط ػّٕيبتي ثلاي
٘يلٞٚبي ؿكيبيي ٛٞ ٚايي ؿك ع َٛػّٕيبت ِٔتلن اًت .ثلاي پبًؾٍٛيي ث٘ ٝيبمٞبي للٖ
ثيٌت  ٚيىٓ ،ايٗ يٍبٖ ث ٝا٘زبْ ثل٘بٔ ٝصٙـ ثؼـي  ٚؿُٛاك ايزبؿ يه ميلًبؽت ايٍٕٕٗٞ ،لا
ٌٔ ٚتغىٓ ؿك مٔي ٝٙفٙبٚكي اعالػبت ؿًت مؿ ٜاًت .صِٓ ا٘ـام يٍبٖ پيبْ ؿًتيبثي ٚ
عفظ ثلتلي اعالػبتي ثًٚ ٝيٌٌّ ٝتلٍ ايٗ ًبؽتبك رٟت تٌٟيُ  ٚتـاكن ثلاي رًٞٙبي
ُجىٔ ٝغٛك ؿك يه ٔيـاٖ ٘جلؿ ؿيزيتبِي آيٙـ ٜاًت.
ٞـف يٍبٖٞبي پيبْ ايزبؿ ٘يلٚي ُجىُ ٝـ 1ٜتب ًبَ ٘ ٚ 2012يلٚي ُجىٔ ٝغٛك 2اكتَ
ٙٞـ تب ًبَ ٔ 2017يالؿي اًت .ايٗ أل ٌٔتّنْ تزٕيغ تٕبْ ُجىٞٝب ثُ ٝىّي اًت وٝ
اكتَ ٙٞـ كا ثب يه ميلًبؽت ث ٟي ،ٝٙأٗ ،لبثُ اتىب  ٚؽُّ ٘بپقيل ٔزٟنولؿ٘ ٚ ٜيبمٞبي مٔبٖ
ؿكٌيلي ّٓ ٚظ كا تبٔيٗ  ٚؿك ثلاثل ػٛأُ تىٙيىي  ٚفينيىي و ٝايزبؿ ِٔىُ ٔيوٙـ
ايٌتبؿٌي ٕ٘بيـ .يٍبٖ پيبْ ؿك عبَ عبضل ام يه ًبٔب٘ ٝاكتجبعي ثٔٛي ث٘ ٝبْ ُجىٟٙٔ ٝـًي
كاؿيٛيي اكتَ (ًٛ )ARENؿ ٔي ثلؿ و ٝؿك ع َٛثيٌت  ٚپٙذ ًبَ ٌقُت ٝث٘ ٝغ ٛثٌيبك
ؽٛثي ؿك ؽـٔت آٖ ثٛؿ ٜاًت .اكتَ او ٖٛٙثًٕ ٝت پلٚه ٜثّٙـپلٚاما٘ ٝؿيٍلي ث٘ ٝبْ ًبٔب٘ٝ
اكتجبعي تبوتيىي ( )TCSپيَ ٔيكٚؿ و ٝايٗ أل ٔيتٛا٘ـ ا٘مالثي ؿك ارلاي ػّٕيبتٞب
ثٛرٛؿ آٚكؿ .ؿك ٓٛكت تغمك ايٗ پلٚه ،ٜاكتَ ٔيتٛا٘ـ پِتيجب٘ي ٚالؼي ؿك ػّٕيبتٞبي
ُجىٔ ٝغٛك ؿاُت ٝثبُـ ،ثغٛكيو ٝتٕبٔي ٘يلٞٚب ؿك ٔيـاٖ ٘جلؿ ام يه ًلثبم ٌلفت ٝتب يه
أيل ،ام تب٘ه تب ٛٞاپيٕب ،ؿك يه ُجىٚ ٝاعـ ثـً ٖٚيٓ ث ٝيىـيٍل ٔتُٔ ُـ ٜثبُٙـ.
Network Enabled Force
Network Centric Force

1
2
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F-INSAS
اكتَ ٔ 1/1يّي٘ ٖٛفلي ٙٞـ ثلاي تجـيُ ٘يلٞٚبيَ ثٔ ٝبُيٗ ر ًٙللٖ ثيٌت  ٚيىٕي
ثًٛ ٝي اًتفبؿ ٜام تىِٛٛٙهي ثلتل  Hi-Techؿك تزٟينات ا٘فلاؿي  ٚر ًٙافناكٞبي صٙـ
ٔٙظٛكٔ ٜيكٚؿ .پلٚهٜاي ث٘ ٝبْ  1 F-INSASيب 'ًلثبم پيبؿ٘ ٜظبْ آيٙـ ٜث ٝػٛٙاٖ يه ًبٔب٘ٝ
ٔٛكؿ اًتفبؿ ٜللا ك ٌلفت ٝتب ًلثبماٖ آيٙـ ٜكا آٔبؿ ٚ ٜث ٝآؽليٗ ر ًٙافناكٞبي ٔـكٖ ٌّٔظ ٚ
ثًٚ ٝيُّ ٝجى ٝاعالػبتي ٔلتجظ ؿك ٔيـاٖ ٘جلؿ ؿك ؿًتلى للاك ٔيؿٞـ.
ثب اًتفبؿ ٜام پلٚه٘ F-INSAS ٜيلٞٚبي ٘ظبٔي ؿك ٚضؼيت صٙـ ٔبٔٛكيتي رٟت ا٘زبْ
وبكٞبي ٔؾتّف ثب ًلػت ،ؿلت ٔ ٚلٌجبك ثٛؿٖ ػّٕيبتٞب للاك ٔيٌيل٘ـ .ؿك فبم ا َٚو ٝللاك
اًت تب ًبَ  2012تىٕيُ ُٛؿً ،لثبماٖ پيبؿ٘ ٜظبْ ٔزٟن ثً ٝبٔب٘ٞٝبي ر ًٙافناكي صٙـ
ٔٙظٛكٔ ٜي ُ٘ٛـٕ٘ .بيٍِل علاكتي ،عٌٍلٞب  ٚتزٟينات ؿيـ ؿك ُت ؿك عبَ عبضل ٔٛكؿ
اًتفبؿً ٜبٔب٘ٞٝبي ر ًٙافناكي ٔب٘ٙـ تٛپؾب٘ ٚ ٝتب٘هٞب للاك ٌلفت ٚ ٝؿك آيٙـ ٜلبثّيت عُٕ
٘ ٚمُ ثيِتلي ث ٝايٗ تزٟينات ؿاؿ ٜؽٛاٞـ ُـ تب ؿك ٔيـاٖ رً ،ًٙلثبماٖ ثتٛا٘ٙـ ثٝ
كاعتي آٟ٘ب كا علوت ؿٙٞـ.
تٌذر ػطارد

2

ٙٞل ر ًٙؿك للٖ ثيٌت  ٚيىٓ ؿصبك تغييل اٍِٛي ًىٔ ٛغٛك ث ٝاٍِٛي ُجىٔ ٝغٛك ُـٜ
اًت .تٙـك ػغبكؿ پلٚهٜاي ُجىٝاي اًت و ٝتٕبٔي ٘يبمٞبي اكتَ ٔـكٖ ٙٞـ كا ثلآٚكؿٜ
ٕ٘ٛؿ ٚ ٜآٖ كا ثًٛ ٝي ُجىٔ ٝغٛكي كٔ ٖٕٛٙٞيًبمؿ .ؽٔٓٛيبت ٚيو ٜتٙـك ػغبكؿ ؿاكا
ثٛؿٖ أٙيت وبُٔ ،وِٛك ُٕ٘ ،َٛظبٔي  ٚثب ًت ٖٛفملات  ٚ ATM/ISDNثنكٌي آٖ ؿك
ًغظ ؿ٘يب ثي٘ظيل ٔيثبُـ .تٙـك ػغبكؿً ،ت ٖٛآّي ُجى ٝاكتَ ٙٞـ ٝ٘ ،تٟٙب فضبيي كا
ثلاي ٔيـاٖ ٘جلؿي ؿيزيتبِي آٔبؿٔ ٜيوٙـ ،ثّى ٝتضٕيٗ وٙٙـ ،ٜتٌٟيُ وٙٙـ ٚ ٜاتٔبَ
ؿٙٞـً ٜبيل ًبٔب٘ٞٝبي ُجىٔ ٝغٛك ٔب٘ٙـ ً ،C4I2 ٚ C3Iبٔب٘ٞٝبي اكتجبعي تبوتيىي ٚ
غيل ٜاًت .اؤ ٖٛٙبٞيت آٟ٘ب ٔيتٛا٘ـ ٌٔتمُ ام ٔىبٖ ثٛؿ ٚ ٜث٘ ٝغ ٛثٌيبك ًبؿٜاي لبثُ
اتٔبَ ث ٝميل ًبؽت اعالػبتي تٙـك ػغبكؿ اًت.

Future infantry soldier as a system
Mercury Thunder

1
2

ٌلايِبت كٚمافن ٖٚث ٚ C4I2SR ٝاكتجبط آٖ ثب ًٙبكيٛي ٙٞـ-پبوٌتبٖ149 ..............................................................................

اّذاف ًيرٍی َّايی ٌّذ از شثنِ هحَری
1

ثب تٛر ٝثً ٝؾٙبٖ ٔؼب ٖٚفلٔب٘ـٞي ٘يلٚي ٛٞايي ٙٞـ ،اكتِجـ پيٚ.ي٘ .يه  ،وِٛك ٙٞـ
ثً ٝلػت ثًٛ ٝي تًٛؼ ٝتٛإ٘ٙـيٞبي ؽٛؿ ؿك مٔي ٝٙرُ ًٙجىٔ ٝغٛك پيَ ٔيكٚؿ .اٚ
ؿك ًؾٙبٖ ؽٛؿ ٔتقول ُـ:
« ' NCWألي عيبتي اًتُٕ .ب ثـ ٖٚايٗ تٛا٘بيي ثلاي ٔـتي عٛال٘ي ؿك ثلاثل ؿُٕٗ ؿٚاْ
٘ؾٛاٞيـ آٚكؿ .ؿك عبَ عبضل ٔب ايٗ تٛا٘بيي كا ٘ـاكيٓ  ٚاؽيلاً ُجىُ ٝـٖ كا آغبم ولؿٜايٓٚ ،
او ٖٛٙؿك فلايٙـ ٌٌتلٍ ايٗ تٛا٘بيي للاك ؿاكيٓ'».
ًت ٖٛفملات تٕبٔي ايٗ ًب ٔب٘ ،ٝيه ُجى ٝفيجل ٘ٛكي پبي ٝثٙبْ ُجى٘ ٝيلٚي ٛٞايي ( Air

 ( Force Network AFNETاًت و ٝثٌتل ًبٔب٘ ٝيىپبكص ٝفلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ ٛٞايي
ؽٛاٞـ ثٛؿ .ايٗ ًبٔب٘ ٝاكتجبط تٕبٔي ًبمٜٞبي پل٘ـ ٚ ٜمٔيٙي كا ثب يىـيٍل ثلللاك ٔيًبمؿ.
تَاًايیّاً ،قاط قَت ٍ ضؼف ٍ طرحّای آيٌذُ پامستاى
ًيرٍی زهيٌی ارتش پامستاى

٘يلٚي مٔيٙي اكتَ پبوٌتبٖ ؿك اٚايُ ؿُ 90 ٝٞلٚع ث ٝثلٚمكًب٘ي ًبٔب٘ٞٝبي فلٔب٘ـٞي
 ٚوٙتلَ ؽٛؿ ام ًغظ تبوتيىي تب ًغظ اًتلاتويه ٕ٘ٛؿ ٜاًت  ٚؿك عبَ عبضل ام يه
ُجى ٝفلٔب٘ـٞي صٙـاليٌٙٔ ٚ ٝزٓ ًٛؿ ٔيثلؿ .ثلاي ايٗ ٔٙظٛك ؿوتليٙي ربٔغ از C4I
تٟيٛٔ ٚ ٝكؿ تبييـ للاك ٌلفت ٝاًت .ايٗ ؿوتليٗ ِنٚ ْٚرٛؿ ًغظ ثباليي ام اتٔٛبًي ٖٛؿك
وٙتلَ  ٚاكتجبعبت ث ٝػال ٜٚتبٔيٗ عبِتي أٗ  ٚؿك اكتجبعبت ؿك مٔبٖ ّٓظ  ٚر ًٙكا ايزبة
ٔيوٙـُ .جىٞٝبيي ٔب٘ٙـ ( PASCOMاكتجبعبت اًتلاتويه ٘يلٚي مٔيٙي پبوٌتبٖ)
( DEFCOMاكتجبعبت ؿفبػي)( PATCOM ،اكتجبعبت تبوتيىي ٘يلٚي مٔيٙي پبوٌتبٖ) ٚ
( SATCOMاكتجبعبت ٔبٛٞاكٜاي) ام لجُ ٚرٛؿ ؿاُتٛٙٞ ٚ ٝم ٛٔ ٓٞكؿ اًتفبؿ ٜللاك ٔي-
ٌيل٘ـ .تٕبٔي ثؾَ ٞبي ٘يلٚي مٔيٙي اكتَ ثٌ ٝلؿاٖ  ٚفلٔب٘ـٞي ِِىلٞبي ٔلثٛعٔ ٝتُٔ
ٌٞتٙـ و ٝآٟ٘ب ٘ين ثٛ٘ ٝث ٝؽٛؿ ثب ًتبؿٞبي ٔلثٛع ٝؿك اكتجبعٙـ .ؿوتليٗ ًبٔب٘ٔ ٝـيليت
ٔيـاٖ ٘جلؿ ٓٞ 2تٙظيٓ ُـٛٔ ٚ ٜكؿ اًتفبؿ ٜللاك ٔي ٌيلؿ ،تٕبٔي تب٘هٞب  ٚتٛحٞب ؿاكاي
Air Marshal P V Naik
-Battle field management system
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ٌٞ GPSتٙـ و ٝآٟ٘ب ٘ين ثٛ٘ ٝث ٝؽٛؿ ث ٝفلٔب٘ـٞي تبوتيىي ؽٛؿ ٔتّٔٙـ .ػال ٜٚثل ايٗ،
عٌٍلٞبي تبوتيىي ٘يلٚي مٔيٙي اكتَ  ٓٞثُ ٝجى ٝكاؿاك ٘يلٚي ٛٞايي ٔتّٔٙـ تب عتي
ٌناكُي ام فؼبِيت ٞبي ؿُٕٗ ؿك اكتفبع وٓ كا ٘ين ث٘ ٝيلٚي ٛٞايي ثلاي وٕه ثٔ ٝلون
پِتيجب٘ي ٘نؿيه ٛٞايي اكائ ٝؿٙٞـ .
ًيرٍی َّايی پامستاى
شثنِ ًسل آيٌذُ ()1NGN

ث ٝتبمٌي ٘يلٚي ٛٞايي پبوٌتبٖ علط ثّٙـ پلٚاما٘ٝاي كا رٟت ٔـكٖ ًبمي ُجىٞٝبي
اكتجبعي ؽٛؿ ًبمٌبك ثب  C4I2SRث ٝارلا ؿكآٚكؿ ٜاًت .ايٗ ٘يبم ث ٝثٝكٚمكًب٘ي ثب ٞـف
ؿًتيبثي ث ٝلـكت وُِٙـٌي ػّٕيبتٞب  ٚثب وٕه ػّٕيبتٞبي ُجىٔ ٝغٛك ا٘زبْ ُـ ٜاًت.
ثيُه ايزبؿ ميلًبؽت ُجىٞٝب ،كًب٘ ٚ ٝوبكثليٞب ألي ؿُٛاك ؿك مٔي ٝٙفٙبٚكي اًت .ؿك
٘ظل ؿاُتٗ تغييلات ًليغ فٙبٚكي ٕٞ ٚبٍٙٞي ثب ٌلايِبت ث ٝآيٙـ ٜضلٚكي ث٘ ٝظل ٔيكًـ.
ؿك عبَ عبضل  PAFؿك ًل صٙـكاٞي فٙبٚكيٞبي ٘بً ٚ ٍٖٕٛٞبؽتبكٞبي ًٙتي  ٚلـيٕي
للاك ٌلفت ٝاًتً .لٚييٞب ػٕٔٛبً ٔTDMغٛك٘ـ ٘ ٚيبم ثُ ٝجىٞٝبي  IPپبي ٝؿاك٘ـ.
ٞـف ثّٙـ ٔـت ؿاُتٗ تٕبٔي ًبم IP ٜرٟت ايزبؿ يه ميل ًبؽت  NCWؽُّ ٘بپقيل ٚ
تجبؿَ ٔغٛك اًتٞ .ـف علوت ثًٛ ٝي يه ٌٞت ٝاپتيىبَ ث ٝوٕه Dense Wave

 Division Multiplexingاًت ؿك عبِيوٞ SDH/ PDS ٝبي ٔ-TDMغٛك كاؿيٞٛبي

IP

پبي ٝتمٌيٓ وٙٙـٜٞبي صٙـ ٔٙظٛك ٜثلاي ٚكٚؿ ؿاؿٜٞب ث ٝثيًيٓ پ ٟٗثب٘ـ ٘ٔت ُـٜا٘ـ.
تالُٟبي عٛال٘ي ٔـتي ثلاي ثـًت آٚكؿٖ يه ٔىب٘ينْ  IPثلاي تلاثلي ثل اًبى ٔمٌٓٞبي
تلاوٓ أٛاد ،كاؿيٞٛبي مٔيٙي ٔ ٚ IPبٛٞاكٜٞبي ايٕٗ اًت .ؿك ايٗ كاثغ ٝللاك ثٛؿ تغَٛ
وبُٔ ًلٚييٞبُ ،جىٞٝب ٔ ٚىب٘ينْٞبي تلاثلي تب ًبَ  2009ث ٝپبيبٖ ثلًـٍٙٞ .بٔيوٝ
وبكثليٞبي ُ NCWلٚع ث ٝپـيـ آٔـٖ ٕ٘ٛؿُ ،جى ٝاكتجبعبت ؿاؿٜاي ٘يبمٔٙـ ثٝكٚمكًب٘ي
ٔي ُ٘ٛـ  ٚثبيـ ٕٞبٍٙٞي المْ كا ثب ًبؽتبك پيِٟٙبؿي رٟت اكائ ٝؽـٔبت ثب ويفيت ؿاُتٝ
ثبُٙـ ٞـف ثـًت آٚكؿٖ اكتجبعبت ٔتغـاِِىُ ٔ ٚغـٚؿ اًت.
خطَط ارتثاطی دادُّای تامتينی
- Next Generation Net.

1
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ٕٞب٘غٛك و ٝپيَ ام ايٗ ٌ ٓٞفتُ ٝـ ،رنء ؿيٍلي ام ُجىٞٝبي ٌُ٘ ثؼـي ٘يلٚي ٛٞايي
پبوٌتبٖ ،ايزبؿ  ٚتًٛؼ ٝؽغٛط ؿاؿ ٜتبوتيىي ثٔٛي اًت .ام آ٘زب و ٝپبوٌتبٖ ًبٔب٘ٞٝبي
ًالط ؽٛؿ كا ام ٔٙبثغ ٔؾتّف تبٔيٗ ٔيوٙـ ،تٕبٔي ًبٔب٘ٞٝبي ًالط ٛٞايي  ٚمٔيٙي
ٔٛرٛؿ ،اًتب٘ـاكؿٞبي ٔؾتّفي ام فلٔتٞبي ؿاؿ ٜكا پِتيجب٘ي ٔيوٙٙـ .ثب ٚرٛؿ تالٍٞبي
ثٔٛي  ٚؽليـٞبي ٔغّي٘ ،يلٚي ٛٞايي پبوٌتبٖ ؿك فلآيٙـ ايزبؿ  ٚتًٛؼ ٝيه اكتجبط ؿاؿٜاي
اًتب٘ـاكؿ ُـ ٜو ٝلبثّيت ايزبؿ اكتجبط ٘بٌٌٌتٙي ٔيبٖ ًغٛط ٔؾتّف وٙتلَ  ٚفلٔب٘ـٞي،
عٌٍلٞب ً ٚىٞٛبي پلتبة كا و ٝفلٔتٟبي ٔؾتّف ؿاؿ ٜكا پِتيجب٘ي ٔيوٙـ للاك ؿاكؿ
ساهاًِ دفاع َّايی

٘يلٚي ٛٞايي پبوٌتبٖ ثب ثىبكٌيلي ًبٔب٘ PADS-77 ٝث ٝعـ اػالي پيِلفت ؿك مٔيٝٙ
ؿفبع ٛٞايي ؿك ًبَ  1977ؿًت يبفت ٝاًتٔ .جٙبي ايٗ ًبٔب٘ ٝثل اًبى ٔف ْٟٛا٘تمبَ ؿك
مٔبٖ عبَ ٔب ثيٗ ًغٛط ٔؾتّف ًٌّّٔ ٝلاتت ؿفبع ٛٞايي رٟت تٕٔيٌٓيلي ثٟتل ٚ
ًليغتل ثٙب ُـ ٜاًت.
ثب وٕه ايٗ ًبٔب٘ٚ ٝضؼيت ٛٞايي ثًٚ ٝيّ ٝكاؿاكي و ٝؿك يه ٔٙغم ٝؿٚك افتبؿ ٜللاك
ؿاكؿ ،وبٔ ٍٚيُٛؿ  ٚثٔٛكت ٓٞمٔبٖ ثًٚ ٝيّ ٝيه ُجى ٝاكتجبعي تبوتيىي ثٔ ٝلون وٙتلَ
ػّٕيبت ) (MCCاكًبَ ٔيٌلؿؿً MCC .بٔب٘ٝاي اًت و ٝاعالػبت كا ام تٕبٔي عٌٍلٞبي
ؿفبع ٛٞايي  ٚكاؿاكٞب ؿكيبفت ٔيوٙـ ،آٟ٘ب كا پلؿامٍ ولؿً ٚ ٜپي ث ٝلبِت اًتب٘ـاكؿ تجـيُ
 ٚآ٘لا ؿك ٞل ٔىبٖ ؿِؾٛا ٜثٕ٘ ٝبيَ ٔي ٌقاكؿً .بؽتبك ًبٔبٌ٘ٔ ،ٝتمُ ام فضب ،مٔبٖ  ٚكًب٘ٝ
اكتجبعي آٖ اًت .فلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ ؿك ًغٛط ٔؾتّف ُجى ٝايزبؿ ٔغيغي ثلاي صٙـ
وبكثلؿيٞب كا فلأ ٓٞيوٙـ تب ؿك يه ًبمً ٜؾت افناكي ٚاعـ ػُٕ ٕ٘ٛؿ ٚ ٜؿاؿٜٞب كا ؿك
ع َٛيه ُجىٔ ٝغّي ( ٚ )LANيب يه ُجىٌٌ ٝتلؿ )WAN( ٜث ٝاُتلان ٌقاك٘ـ.
ثب ثىبكٌيلي اؽغبكؿٙٞـٜٞبي اِٚيٛٞ ٝايي ) 1 (AEWؿك آيٙـ٘ ٜنؿيه تٛإ٘ٙـيٞبي
٘ C4I2SRيلٚي ٛٞايي پبوٌتبٖ ثُ ٝىٛفبيي ٔيكًـ .ثؼالُ ٜٚجى ٌُ٘ ٝثؼـ ٘يلٚي ٛٞايي
پبوٌتبٖ ث٘ ٝيلٚيي ُجىٔ ٝغٛك تجـيُ ؽٛاٞـ ُـ و ٝتٛا٘بيي ٔمبثّ ٝثب ٞل تٟـيـي كا ؿاكؿ.
فؼاليتْای ًيرٍی دريای پامستاى
Airborne Early Warning

1
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٘يلٚي ؿكيبيي اِٚيٗ ٘يلٚيي ثٛؿ و ٝث ٝاكتجبعبت پل ًلػت ثيٗ تِىيالت ًبعّي ،وِتيٞب
ً ٚبيل ُٙبٚكٞبي ؿكيبيي  ٚتبًيٌبت پِتيجب٘ي ؿًت يبفت٘ .يلٚي ؿكيبيي ؿ٘ ٚمغ ٝوّيـي
كا ؿك مٔيُٙ IT ٝٙبًبيي ولؿ ٜاًت :كا ٜعُٞبي ُجىٝاي  ٚاِىتل٘ٚيىيٞ .ـف ثـًت آٚكؿٖ
يه تٔٛيل ِٔتلن ػّٕيبتي ( ٚ )COPؿاُتٗ تٛا٘بيي ِٔبٞـ ٜوّي ٔٙبثغ  ٚتزٟينات اًت.
فرهاًذّی ٍ مٌترل ًيرٍّای راّثردی

فؼبِيت ٞبي فلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ اكتَ پبوٌتبٖ ثل ر ًٙافناكٞبي ٌٞتٝاياٍ تفىيه ُـٜ
 ٚؿاكاي أٙيت ػّٕيبتي ثباليي اًت .ايٗ ًبٔب٘ ٝثل اًبى  C4I2SRوبك ٔيوٙـ ُ ٚبُٔ ًٝ
لٌٕت اًتٔ :مبْ فلٔب٘ـٞي ّٔي (ٍِِ )NCAل علطٞبي كاٞجلؿي ( ٚ )SPDفلٔب٘ـٞي
٘يلٞٚبي كاٞجلؿي NCA .ؿك ًبَ  2000ثٛرٛؿ آٔـ  ٚثلاي اِٚيٗ ثبك ثل٘بٌٔٞ ٝتٝاي تغت
٘ظبكت  ٚوٙتلَ ٘ظبٔي ؿك آٔـ SPD .ث ٝػٛٙاٖ ؿثيلؽب٘ NCA ٝػُٕ ولؿ ٚ ٜثب فلٔب٘ـٞي
٘يلٞٚبي كاٞجلؿي ٞل يه ام ٘يلٞٚب ٕٞىبكي ٔيٕ٘بيـ.
٘يلٞٚبي مٔيٙي ،ؿكيبي ٛٞ ٚايي ٞل وـاْ فلٔب٘ـٞي كاٞجلؿي ٔلثٛط ث ٝؽٛؿ كا ؿاك٘ـ ،أب
وٙتلَ ػّٕيبت ٕٞضٙبٖ ثل ػٟـٔ NCA ٜيثبُـٌٔ .ئِٛيت ٓـٚك فلٔبٖ عّٕ ٝاتٕي ٘يبمٔٙـ
اتفبق ٘ظل ؿك  NCAاًت NCA .يه تلويت ؿ ٜػضٛي ُبُٔ كئيي رٕٟٛك٘ ،ؾٌت ٚميل،
كئيي ًتبؿ ِٔتلن اكتَٚ ،ميل ؿفبعٚ ،ميل وِٛكٚ ،ميل التٔبؿ ،فلٔب٘ـٞي ٍِِل علطٞبي
كاٞجلؿي  ٚفلٔب٘ـٞبٖ ٘يلٞٚبي ًٌ ٝب٘ ٝاًت .ؿك ايٗ ٔيبٖ كيبًت  NCAوُ ٝؾْ كئيي
رٕٟٛك اًت ٘ظل ٟ٘بيي كا ؿك ايٗ ٔٛكؿ اكائٔ ٝيؿٞـ.

ارتثاط  C4I2SRتا اٍضاع ٌّذ ٍ پامستاى

تٛإ٘ٙـي ٞبي فلٔب٘ـٞي ،وٙتلَ ،اكتجبعبت ،كايب٘ ،ٝاعالػبت  ٚتجبؿَ اعالػبت ( )C4I2ثٝ
ٕٞلأ ٜلالجت ُٙ ٚبًبيي تبحيل ػٕيمي ثل رًٞٙبيي ؤٕ ٝىٗ اًت ؿك آيٙـ ٜؿك ٔٙغم ٝكػ
ؿٙٞـ ؽٛاٞـ ؿاُت .تٛا٘بييٞبي رـيـ ؿك ٓٛكتيو ٝؿك اؽتيبك پبوٌتبٖ  ٚيب ٙٞـ للاك ٌيلؿ
صبَِ أٙيتي رـيـي كا ثلاي ًبيل وِٛكٞبي ٔٙغم ٝؿك پي ؽٛاٞـ ؿاُت .ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ
ٞل ؿ ٚوِٛك ؿكٌيل فلآيٙـ ُىُؿٞي يه علط ّٔي ِٔ ٚتلن ٌٞتٙـ تب ثب وٕه آٖ
ًبٔب٘ٞٝبي  C4I2SRكا ثل اًبى فٙبٚكيٞبي اعالػبتي رـيـ تًٛؼ ٝؿاؿ ٚ ٜثٟل ٜثلؿاكي
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ٕ٘بيٙـ .اٌل ا٘مالة ؿك أٛك ٘ظبٔي ؿك ٚضؼيت فؼّي ٔٙغم ٝث ٝعٛك وّي  ٚؿك ٌٔبِٙٞ ٝـ-
پبوٌتبٖ ثغٛك ؽبّ ٔٛكؿ ثٟل ٜثلؿاكي للاك ٌيلؿ ثٟلٜثلؿاكي ٌٌتلؿ ٜام ايٗ ًبٔب٘ٞٝب كا
ٕ٘بيبٖ ٔيًبمؿ.
ارناء آّي تِىيُ ؿٙٞـُ RMA ٜبُٔ ؿوتليٗ ،فٙبٚكي ،آٔٛمٍ  ٚپـيـ آٚكؿٖ ًبمٔبٖ-
ٞبي ٔلتجظ رٟت ٔٛار ٟٝثب صبَِٞبي پيَ ك ٚؿك رًٞٙبي رـيـ اًت .ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ
ارناء  RMAو ٝثيِتل ؿك ٔٛكؿ پبوٌتبٖ و ٙٞـ ٔٛكؿ ٘ظل اًت ػجبكتٙـ ام:
(اِف) ؿوتليٗ ٔ ٚ NCWفبٞيٓ ػّٕيبتي ٘ٛآٚكا٘.ٝ
(ة) ثىبكٌيلي  NCWرٟت ػّٕيبتٞبي تبحيل ٔغٛك
(د) ثـًت آٚكؿٖ تٛإ٘ٙـي ؿك عٕالت ًالط ؿليك ؿٚكثلؿ ،عٌٍلٞب ،كاؿاكٞب ،پل٘ـٜٞبي
ثـً ٖٚلِ٘يٗ ( ٚ )UAVsپِتيجب٘ي فضبيي رٟت صٙـ ثلاثل ولؿٖ لـكت ٘يلٞٚبي ٛٞايي ٚ
مٔيٙي.
(ؿ) پـيـ آٚكؿٖ ًبؽتبكٞب ً ٚبمٔبٖٞبي ِٔتلن ٔ ٚزتٕغ  ٚافنايَ اُتلاوبت ٕٞ ٚىبكيٞب.
( )ٜرقة پلً ُٙتغٔيُ ولؿ ٚ ٜآٔٛمٍ آٟ٘ب رٟت رًٞٙبي ػٔل اعالػبت.
( )ٚتِٛيك  ٚاٍ٘ين ٜؿاؿٖ ثلاي تغميك  ٚتًٛؼ ٚ ٝتٛإ٘ٙـًبمي اًتمالَ ؿك ٓٙؼت ؿفبػي.

دمتريي هشترك تا ّذف رٍينرد هشترك

فلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ ٔ NCWجتٙي ثل  ،C4I2SRلـكت ؽٛؿ كا ام اٌ٘زبْ ُجىٞٝب ٔيٌيلؿ ٚ
ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ فاتبً ألي ِٔتلن ثِٕبك ٔيآيـ .تلويت ثٙـيٞبي و٘ٛٙي ربيي وٙٔ ٝبثغ
عبضل  ٚتالٍٞبي ٔلثٛع ٝتٛميغ ُـٜا٘ـ ،لـكت آّي  NCWكا ٘في ٔيًبمؿ .ؿك ًغظ
ؽـٔبت فلٔب٘ـٞي ،يؼٙي ربييى ٝاثتىبك ػُٕ ٘يبم ث ٝتمٛيت  ٚپِتيجب٘ي ؿاكؿً ،لًٌّّٝ
صٙيٗ علم فىلي ثبيـ ؿوتليٙي ِٔتلن ثل اًبى  NCWثبُـ و ٝفمـاٖ آٖ ؿك عبَ عبضل
ٕٟٔتليٗ صبَِ پيَ كٚي ٘يلٞٚبي ٌّٔظ ٙٞـ  ٚپبوٌتبٖ ؿك رٟت تغً َٛبمٔبٖٞبيِبٖ
ٔيثبُـ.
رٟت ؿًتيبثي ث ٝايٗ ٔ ٟٓؿك ًغظ ػّٕيبتي ٘يبم ث ٝاٌ٘زبْ ػّٕيبتٞبي ً٘ ٝيلٚي ٔلثٛعٝ
ثب ثٛرٛؿ آٚكؿٖ فلٔب٘ـٞي ِٔتلن ضلٚكي اًتً .بؽتبكٞبي و٘ٛٙي ثلاي عٌٍلٞبي
ِٔتلن ً ٚىٞٛبي ر ًٙافناك ٔٙبًت ٘يٌت  ٚثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ فلٔ ِٝٛولؿٖ ؿوتليٗ
ِٔتلن ثلاي  NCWضلٚكي ث٘ ٝظل ٔيكًـ.
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تازسازی ساختارّای سازهاًی
ؿك ؿًتلى ثٛؿٖ ًٚيغ فٙبٚكي اعالػبت ( )ITايٗ تٛإ٘ٙـي كا ؿك اؽتيبك فلٔب٘ـٞبٖ ؿك
تٕبٔي ًغٛط للاك ٔي ؿٞـ تب يه تٔٛيل ؿليك ام فضبي ٘جلؿ ؿاُت ٝثبُٙـ٘ .تيز ٝايٗ ُجىٝ
ولؿٖ تٕلون مؿايي ام فلٔب٘ـٞي  ٚثبمولؿٖ كا ٜثلاي لـكت ؿاؿٖ ث ٝافلاؿ اًت .ايٗ ٌٔبِٝ
ٔٛلؼيت ثيًبثمٝاي كا ثلاي اثتىبك ػُٕ ث ٝػّٕيبتٞبي ٌٔتمُ ثب فلٔب٘ـٞي فلؿي ؿك اؽتيبك
ٔيٌقاكؿ.
ثٟلٜثلؿاكي ام ًبٔب٘ٞٝبي فلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ ثل پبي ٓٞ C4I2SR ٝاوً ٓٞ ٖٛٙبؽتبكٞبي
ثٙيبؿيٗ ًٌٔٛبت ٘ظبٔي ٙٞـ  ٚپبوٌتبٖ كا ث ٝصبَِ ٔيوِـ .ايٗ ًبٔب٘ٞٝب پتبٌ٘يُ اؽتالَ
 ٚام ثيٗ ثلؿٖ ًٌّّٔ ٝلاتت كا عٔ َٛغٛكي وًٌٞٝٛٔ ٝبي ٘ظبٔي ثغٛك ًٙتي علاعي
ٔي وٙٙـ ،ؿاكؿ .ث ٝايٗ ٔٙظٛك ٕٞبٍٙٞي  ٚتؼبُٔ ٔبثيٗ ً٘ ٝيل ٝ٘ ٚتٟٙب ٘يبم ث ٝكُٚي ٌٔٙزٓ
ام ٘ظل ًؾت افناكي ٘ ٚلْ افناكي ؿاكؿ ،ثّى٘ ٝيبمٔٙـ تغييل فل ًٙٞؿك ًبمٔبٖ اًت تب ثتٛاٖ
ثب وٕه يىـيٍل  ٚثب ٕٞبٍٙٞي تٕبْ ػُٕ ٕ٘ٛؿ .ام ايٗ كٚيىلؿ ٕٞبٓٞ ٚ ًٙٞافنا ،ا٘تظبك ٔي-
كٚؿ تب ؿك آيٙـ ٜايٗ ًبمٔبٖٞبي ٘ظبٔي كا صبثهتل ً ٚجهتل ًبمؿ .ايٗ ٌٔبِ ٝؽٔٓٛب ثل
٘يلٚي مٔيٙي وٌ٘ ٝجت ث٘ ٝيلٚي ٛٞايي  ٚؿكيبيي پلً ُٙثيِتلي ؿاكؿ تبحيل ثيِتلي ؽٛاٞـ
ؿاُتً .بمٔبٖ ٞبي وٓ رٕؼيت ثبيٌتي تٕلون ؽٛؿ كا ثل آٔٛمٍ  ٚپلٚكٍ پلً ُٙثٍقاك٘ـ تب
ٞل يه ام اػضبء ثتٛا٘ٙـ ام ػٟـ ٜا٘زبْ وبكٞبي ٔؾتّف ٔ ٚتٛٙػي ثلآيٙـ و ٝايٗ أل ؽٛؿ
صبِِي اًت ثلاي ٘يلٞٚبي ٌّٔظ.
حوالت دقيق

عٕالت ؿليك ث ٝػٛٙاٖ يىي ام ٕٟٔتليٗ ػٛأُ  ٚرٙجٞٝبي  C4I2SRو ٝأتيبمات
ػّٕيبتٞبي تبحيل ٔغٛك كا ث ٝاكٔغبٖ ٔيآٚكؿ ُٙبؽتٔ ٝيُٛؿٔ .نيتٞبيي ٔب٘ٙـ ٕٟٔبت
ٞـايت ُ٘ٛـ ٜؿليك 1ث ٝعٛك وبُٔ ُٙبؽتُ ٝـ ٜاًت .ايٗ ٔٛضٛع تٕلون ٘يلٞٚبي پلاوٙـٜ
رغلافيبيي كا فلأ ٓٞيوٙـً ٚ ،جت وب َٞػمج ٝپِتيجب٘ي ُـ ٜوٙٔ ٝزل ث ٝوب َٞؽٌبكات
غيل ٘ظبٔي ٔيُٛؿ .ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ افنايَ ؿلت  ٚثلؿ ُٔٛهٞب ٌٌ ٚتلٍ  ٚاوتٌبة يه
ؽب٘ٛاؿ ٜام ٞ PGMب تٛر ٝميبؿي كا ؿك اكتَ پبوٌتبٖ ث ٝؽٛؿ رّت ٕ٘ٛؿ ٜاًت.
تَاًايیّای هرتَط تِ سالحّای دٍرترد
1

)Precision Guided Monition (PGM
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ًالط ٞبي ثلؿثّٙـ اًتفبؿ ٜآتي ٘ـاك٘ـ ٍٔل ايٙى ٝثب ٔلالجت ٍٟ٘ ٚـاكي ،وٌت ٞـف،
ًٙزَ ؽٌبكت ؿك ٔيـاٖ ٘جلؿ  ٚتٛا٘بييٞبي ٞـايت ًالط ٕٞلاُ٘ٛ ٜـ .ثٕٞ ٝيٗ ؿِيُ ؿك
وٙبك ًبٔب٘ٞٝبي اػالْ ؽغل مٚؿ ٍٙٞبْ پل٘ـٜٞب  ٚپبيٍبٜٞبي مٔيٙي ،أىب٘بت فضبيي رٟت
تمٛيت تبحيلات ٘يلٞٚبي ٛٞايي  ٚمٔيٙي ام إٞيت ثٌنايي ثلؽٛكؿاك اًت .ام ايٗ ك ٚفضب ٓٞ
عٛم ٜؿيٍلي اًت و ٝػٕـتبً رٟت اكتجبعبت  ٚرٟتيبثي اًتفبؿُ ٜـ ٚ ٜؿك عبَ عبضل ثٝ
ًٕت افنايَ تٛا٘بييٞبي  ISRثٚ ٝيو ٜؿك ٙٞـ پيَ ٔيكٚؿ .ام آ٘زب و ٝپبوٌتبٖ ٞيشٌٝ٘ٛ
علط تٟبرٕي ٘ ٝؿك ًغظ ٔٙغم ٝاي  ٝ٘ ٚؿك ًغظ رٟب٘ي ٘ـاكؿ ،ضؼف ايٗ وِٛك ؿك فٙبٚكي
فضبيي ؿك ٔمبيٌ ٝثب ٙٞـ ثب ثىبكٌيلي ًبٔب٘ٞٝبي رٟتيبثي ايٙلُيبَ ؿك ر ًٙافناكٞبي
ؿٚكثلؿ ٔب٘ٙـ ُٔٛهٞبي ثبٌِتيه رجلاٖ ٔيُٛؿ  ٚام آ٘زب و ٝايٗ ًالطٞب ثيِتل رٙجٝ
ثبمؿاك٘ـٌي ؿاك٘ـ ،ؿلت ثٌيبك ميبؿ آٖ ٚالؼب ٔٛكؿ ٘ظل پبوٌتبٖ ٘يٌت .پبوٌتبٖ ٕٞضٙيٗ
ٔي تٛا٘ـ ثل فٙبٚكي پٟپبؿ و ٝعٛم ٜؿيٍلي اًت و ٝثبيـ رٟت افنايَ تٛإ٘ٙـيٞبي  ISRثل
آٖ تىي ٝؿاُت ٝثبُـ ،تٕلون ٕ٘بيـ.
ًتيجِ گيری

ثغج عبضل ؿك اكتجبط ثب ثىبكٌيلي ًبٔب٘ٞ ٝبي  C4I2SRؿك ٘يلٞٚبي ٌّٔظ ثٛيوٜ
وِٛكٞبي ٙٞـ  ٚپبوٌتبٖ كٚيىلؿ ػٕـٜاي ثب تٛر ٝث ٝرٙجٞٝبي فٙبٚكا٘ ٝؿاُت ٚ ٝثغٛك وبُٔ
ثً ٝبيل رٙجٞٝبي آٖ ٘پلؿاؽت ٝاًت .ارلاي ٔٛفك ٘ NCWيبمٔٙـ يه كٞيبفت وّي ٍ٘لتل ثٝ
آٖ اًت .تزـيـ ًبؽتبك ًبمٔبٖ ٘يلٞٚبي ٌّٔظ اكائ ٝوٙٙـ ٜيه وبتبِينٚك عٌبى رٟت
يبفتٗ تٕبْ ٌٔبئُ ث ٝكُٚي ٔٛحلتل ٘ ٚتيز ٝثؾَتل اًت .ايٗ ٌٔبِِ ٝن ْٚا٘ؼغبف پقيلي
ػّٕيبتي رٟت ثٟل ٜثلؿاكي ام تٛإ٘ٙـيٞب ٛٔ ٚلؼيتٞبي ٔؾتّف ؤ ٝـَ  NCWؿك اؽتيبك
ٔيٌقاكؿ كا ِ٘بٖ ٔيؿٞـ .وبكثلؿ تبحيلٌقاك ػٙبٓل لـكت ّٔي ؿك ػٔل اعالػبت ٘يبمٔٙـ
اكتجبعبت ًبمٔب٘ي رـيـي ثيٗ ٘يلٞٚبي ؿكٌيل ؿك ايٗ ٌٔبِ ٝاًت .رٟت ارلاي ٔفبٞيٓ
ً C4I2SRبمٔبٖٞبي رـيـي ثبيـ ثٛرٛؿ آيٙـ ً ٚبؽتبكٞبي ًبمٔبٖٞبي ٔٛرٛؿ تغييل ولؿٜ
 ٚثلؽي ام ًبؽتبكٞبي ًبمٔب٘ ي عقف ُ٘ٛـٔ .غيظ ُجىٔ ٝغٛك ث ٝػٛٙاٖ يه تٌٟيُ وٙٙـٜ
ثنكي ث ٝتِىيُ ايٗ ًبمٔبٖٞبي رـيـ ثب ًبؽتبك ٘ٛآٚكا٘ ،ٝػّٕىلؿٞب ٙٔ ٚبثغ ٔيتٛا٘ـ ػُٕ
ٕ٘بيـ.
 ٓٞاو٘ ٖٛٙيبم ث ٝتغ َٛتٛإ٘ٙـيٞبي ؿك ؿًتلى رٟت ُجى ٝولؿٖ ٟ٘ ٚبيتبً تجـيُ ُـٖ
ث ٝيه ٘يلٚي ُجىٔ ٝغٛك اًتٔ .يتٛا٘يٓ ثٍٛييٓ ؿك رًٞٙبي آيٙـ٘ ٜيلٚيي پيلٚم ؽٛاٞـ
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ثٛؿ وً ٝبمٔبٖ يبفتٔ ٚ ٝزٟن  ٚآٔٛمٍ ؿيـ ٜرٟت اًتفبؿ ٜام  C4I2SRثلاي ٕٔىٗ
ًبمي  NCWثبُـ.
پيشٌْادات

ٞـف اكتَٞب ثٟيًٝٙبمي ك ٍٚرٕغآٚكي ،ثلكًي ،ا٘تِبك  ٚث ٝاُتلانٌقاكي اعالػبتي
اًت و ٝتًٛظ  C4I2SRرٕغآٚكي  ٚاعالػبت ٔلتجظ  ٚلبثُ اعٕيٙب٘ي كا رٟت تٕٔيٓ
ًبمي ؿك اؽتيبك آٟ٘ب للاك ٔيؿٞـ .اكتَٞبي رٟبٖ تالٍٞبي تبمٜاي كا ؿك كاثغ ٝثب C4I2SR
ث ٝوبك ثٌتٝا٘ـ صلا و ٝفٙبٚكي اعالػبت تٛإ٘ٙـيٞبيي كا ؿك اؽتيبك آٟ٘ب للاك ٔيؿٞـ ؤ ٝي-
تٛا٘ـ فلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ كا تب عـ ميبؿي تٌٟيُ ٕ٘بيـ .ثب ايٗ ٚرٛؿ ث ٝػٛٙاٖ يه پيَ فلٕ
المًْ ،بٔب٘ٞٝبي فلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ ثبيـ ثتٛا٘ٙـ ؿك ػّٕيبتٞبي ِٔتلن ٕٞ ٚبُ ًٙٞلوت
ٕ٘بيٙـ .تؼبُٔ ِٔتلن ؿك مٔي ٝٙتالٍ  ٚپيٍيلي ثلاي ٌٌتلٍ ًبٔب٘ٞٝبي  C4I2SRام
إٞيت ثباليي ثلؽٛكؿاك اًت .ثٕٞ ٝيٗ ٔٙظٛك الـأبت ميل ثلاي تغمك ٔفبٞيٓ ؿك عٛمٜ
٘ظبٔي ضلٚكي ث٘ ٝظل ٔيكًٙـ:
(اِف) ايزبؿ ٞيئت تٛإ٘ٙـيٟبي ٔٛكؿ ٘يبم ِٔتلن ثلاي اكائٔ ٝغُ تجبؿَ ٘ظل ؿك كاثغ ٝثب
اثتىبكات ِٔ C4I2SRتلن ؿك ًغظ تٕبٔي ٔـيلاٖ ثّٙـ پبي٘ ًٝ ٝيل.ٚ
(ة) تجبؿَ اعالػبت ثبيٌتي ثلاي ػّٕيبتٞبي ِٔتلن ٕٞ ٚب ًٙٞتؼليف ُٛؿ .ؿك ايٗ
مٔي ٝٙيه ًبمٔبٖ ِٔتلن رٟت ؿًتيبثي ثٕٞ ٝبٍٙٞي  ٚتجبؿَ پيًٛتٔ ٝيتٛا٘ـ ثٛرٛؿ
آيـ.
(ح) ٘يلٞٚبي ٛٞايي ،ؿكيبيي  ٚمٔيٙي ٘جبيـ ثغٛك ٌٔتمُ ثٌٌ ٝتلٍ ًبٔب٘ٞٝبي اعالػبتي
ؽٛؿ ؿك مٔي ٝٙفلٔب٘ـٞي  ٚوٙتلَ الـاْ وٙٙـ صلا و ٝايٗ أل ٔٛرت ايزبؿ ًبٔب٘ٞٝبي ِٔبثٝ
ٛٔ ٚامي وبكي  ٚػـْ اًتفبؿ ٜام ٔغبًٗ تؼبُٔ ِٔتلن ٔيُٛؿ.
(ت) ثلاي ٌٌتلٍ ًبٔب٘ٞٝبي ًبمٌبك ثب صِٓ ا٘ـام  C4I2SRآٟ٘ب ،ؿوتليٗ ٔ ٚفِٔ ْٟٛتلن
ػّٕيبتي ٔيتٛا٘ـ تـٚيٗ ٌلؿؿ.
(ث) ٘يبمٔٙـيٞبي ٔلثٛط ث ٝاكتجبعبت ؿاؿٜٞبي تبوتيىي  ٚپٟٙبي ثب٘ـ المْ ثبيـ ثل اًبى
ثلآٚكؿٞبي ػّٕيبتي ثبُٙـ.
(د) تٕبٔي ٘يلٞٚب ثبيـ ًبؽتبكٞبي ًبمٔب٘ي ؽٛؿ كا ث ٝػٛٙاٖ يه اِٛٚيت وبُٔ وٙٙـ .ايٗ
ًبؽتبكٞب ثٌيبك عيبتي ٌٞتٙـ صلا وٛٔ ٝرت ًلٚييؿٞي ثلاي اعالع كًب٘يٞ ،ـايت ٚ
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ٔغـٚؿ ولؿٖ تٕٔيٓ ٌيلي ٞب ؽٔٓٛب آٖ ٌل ٜٚام تٕٔيٕبتي ؤ ٝلتجظ ثب ًلٔبيٌ ٝقاكي ؿك
فٙبٚكي اعالػبت اًتٔ ،يٌلؿ٘ـ.
(س) ثًٚ ٝيّ ٝكٍُٙٚبًي تًٛؼ ٝصلؽِي ثبيـ ًبٔب٘ٞٝبي  C4I2SRكا ٌٌتلٍ ؿاؿ .ؿك ايٗ
كً ،ٍٚبٔب٘ٞ ٝب ثبيـ ثغٛك فبمي ٌٌتلٍ يبثٙـ ،ثغٛكي وٞ ٝل فبم ثب تٛر ٝث ٝثبمؽٛكؿ عبُٓ
ام فبمٞبي لجّي ثٟيُٛ ٝٙؿ.
(ط) ميلًبؽتٞبي اكتجبعي  ٚاعالػبتي ٔلثٛط ثً ٝلٚييٞبي فلؿي ثبيـ تجـي  ٚرٟت
پبًؼ ٌٛيي ث ٝتؼبُٔ ًبٔب٘ٞٝبي  C4I2SRث ٝكٚمكًب٘ي ُ٘ٛـ.
(ػ) وبكثلاٖ ًغظ ػّٕيبتي ثبيـ ؿكٌيل ُٙبًبيي  ٚثٟيًٝٙبمي ٘يبمٞب ؿك ع َٛفلآيٙـ
ٌٌتلٍ ٌلؿ٘ـ.
(ؿ) الـأبتي ثبيـ ٓٛكت ٌيلؿ تب ثل٘بٔٝكيني ٔتٕلون ٘يلٞٚبي اٌ٘ب٘ي ثب ارلاي اًتلاتوي
ٕٞ C4I2SRلاٌ ٜلؿؿ.
(ف) تغ َٛثًٛ ٝي تٛإ٘ٙـيٞبي ُجىٝاي ثبيـ ثغٛك ٔٛحلي ٔـيليت ُٛؿ ٟٔ ٚبكتٞبي
تىٙيىي وبكثلٞب تًٛؼ ٝيبثـ.
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وً ٝؼي ُـ ٜثب ؿيـٌب ٜاؿثي  ٚتؾٔٔي ٘ين تًٛظ ٔتلرٕيٗ ٚيلايَ ٌلؿؿ.

