
وم
ه د

مار
ش

هار
ب

13
84

شناسایی خودکار هدف در عملیات دریایی
مهرداد محمودي 

چکیده
در نیروي دریایی هدفگیري با دقت باال و از فاصله دور با استفاده 
از حداقل نیـروي انسـانی از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار اسـت. بنـابراین 
سامانه هاي تشخیص خودکار هدف می بایسـت بهینـه گردنـد. زیـرا ایـن 

یگزین نیروي انسانی در ردگیري و هدفیابی هدفهاي ثابـت و سامانه ها جا
ــد. الگوریتمهــاي پیشــرفته شناســایی هــدفها باعــث  متحــرك مــی گردن
بکارگیري نیروي انسانی کمتري شده و آنها را براي انجام دیگـر فعالیتهـا 

آزاد می سازد. 
بهره گیري از رایانه براي پردازش بروندادهاي یک یا چند حسـگر 

تعیین موقعیت و شناسایی یک هـدف شناسـایی خودکـار هـدف بمنظور 
)ATR(1 .نامیده می شود

شناسایی خودکار، هدف، اتوماسیون واژه هاي کلیدي : 
مقدمه :  -1

سامانه هاي خودکار در آینده، مکمل بسیاري از عملیات دریـایی 
خواهند گردید. فناوري اتوماسیون در آینـده در اکثـر مراحـل شناسـایی، 

یابی هدف و هدف گیري به کار خواهد رفت و با استفاده از آن می توان رد
نیروي انسانی، بودجه و همچنین تعداد افرادي را که در مقابل دشمن قرار 

می گیرند، کاهش داد. 

1- Automatic Target Recognition
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بهره گیري از رایانه براي پردازش بروندادهاي یک یا چند حسـگر 
خودکـار هـدف بمنظور تعیین موقعیت و شناسایی یک هـدف، شناسـایی

)ATR نامیده می شود. حضور نـویز در حسـگر، پـایین آمـدن کیفیـت (
عملکرد به دلیل شرایط محیطی نامناسـب، اقـدامات دشـمن و همچنـین 

اکوهاي چندگانه باعث می گردند تا مساله شناسایی هدف بغرنج گردد. 
مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: ARTحسگرهایی که در -2

و SAR1رهاي فروسرخ، حسگرهاي آشکار ساز میلیمتري، رادارهـاي رادا
. 2لیدار

به سه نوع که داراي هم پوشانی گسـترده اي بـا هـم ATRروشهاي -3
می باشند، تقسیم می گردند: 

:از اطالعات آماري مربوط به برخـی شناسایی الگوهاي آماري
جنبه هاي ظاهري می توان براي تشـخیص اینکـه آن شـی یـک 

دف است یا نه استفاده نمود.ه
 :این شبکه قادر است تـا در رونـد تشـخیص شبکه هاي عصبی

هدف به یادگیري بپردازد.
:این روش براي اولین بار از کاربرد هوش شناسایی بر پایه مدل

مصنوعی در تشخیص بصري رایانه، مورد استفاده قرار گرفـت. در 
هاده شـده اسـت، این روش که بر مبناي الگوي فرض آزمون بنا ن

بین خصوصیات یک هـدف مـدل و اطالعـات حاصـل از حسـگر، 
سازشی برقرار می گردد. درجه تطابق خصوصیات دریافتی از شی 
با خصوصیات مدل مبنا، نشان دهنده این اسـت آیـا شـی هـدف 

می باشد یا خیر. 

1- Synthetic Aperture Radar
2- Lidar: Light detection and ranging
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فناوریهاي زیر بسیار حائز اهمیت می باشند: ATRدر -4
 :ر کیفیت شناسایی هدف باال می رود. با پیشرفت حسگحسگر
:پردازش سریعتر به این معنی است کـه اهـداف، پردازش عالئم

مدلها و وضعیتهاي بیشتري را می توان شناسایی نمود. 
:جمع آوري اطالعات دقیق تر و جمع آوري هوشمند اطالعات

سریعتر از یک هدف به معنی طراحی دقیق تر الگوریتم شناسایی 
می باشد. 

:شبیه سازي بـا کیفیـت بـاال مدل سازي و شبیه سازي هدف
باعث می گردد تا توانایی شناسایی و تشخیص هدف بهبود یابد. 

ارتباط با نیروي دریایی:-5
نیروي دریایی نیاز دارد تا هدفهاي بیشتري را با دقت باالتري در 
فاصله اي دور با استفاده از نیروي انسانی کمتري مـورد اصـابت قـرار

دهد. بنابر این بهینه سازي سامانه هـاي تشـخیص خودکـار هـدف از 
مسایل پر اهمیت براي نیروي دریایی می باشد. زیرا ایـن سـامانه هـا 
جـایگزین نیــروي انســانی در ردگیـري و هــدفیابی هــدفهاي ثابــت و 
متحرك می گردند. الگوریتمهـاي پیشـرفته شناسـایی هـدفها باعـث 

شـده و آنهـا را بـراي انجـام دیگـر بکارگیري نیروي انسانی کمتـري
فعالیتها آزاد می سازد. 

وضعیت موجود و روند پیشرفت فناوري: -6
از آنجاییکه شناسایی خودکار هدف مشتمل بر طیـف وسـیعی از 
کاربردهاي عملیاتی می باشد و یک روش استاندارد براي آزمون آن وجود 

کامال کمی توصیف نمود. ندارد، با روشهاي موجود نمی توان آن را به طور 
اما برخی مالحظات قابل ذکر هستند. روشهاي ارتباطی و مشکالت حاصل 
از پــژواك در یــک محــیط رزمــی از مســایل حــائز اهمیــت مــی باشــند. 
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هم جوشی حسگرها براي سهولت تشـخیص هـدفهاي واقعـی از هـدفهاي 
کاذب از روشهاي مورد مطالعه است. بنابر این نوع حسگرها، هـم جوشـی

آنها و روشهاي مدلسـازي بـراي پـردازش اطالعـات حسـگرها از عـواملی 
هستند که به موقعیت شناسایی خودکار هدف کمک می کنند. 

روند پیشرفت حسگرها: -7
افزایش حساسیت، باال رفتن قدرت تفکیک و کاهش نویز
 افزایش سرعت و قابلیت جمع آوري و پردازش داده ها
تــوزیعی حســگرها و فــراهم آمــدن اســتفاده گســترده از ســامانه

آشکار سازي چند سویه 
 استفاده از طول موجهاي چندگانه براي تشخیص هدفهایی با دید

پایین بصري 
 بکارگیري لیدارو امواج تصویري میلیمتري براي ایجاد تصـاویر دو

بعدي و سه بعدي از اهداف 
: ATRروند الگوریتم -8

 که نسبت به بروز اشکاالت فنی بهره گیري از سامانه هاي تطابقی
و تغییر شکل هدف بی تفاوت باشند. 

 تصمیم گیري در شرایطی که اطالعـات حسـگرها مـبهم بـوده و
شرایط محیطی، داده هاي نامطمئن را بوجود می آورند. 

 .مدلسازي مفهومی در پردازش داده هاي حسگرها
تاثیر بر عملیات نیروي دریایی آینده: -9

شرفت در فناوري پشتیبانی کننده، انتظـار مـی رود در صورت پی
ATR .از طرق زیر بر عملیات نیروي دریایی اثر گذارد
 در صورت ناکـافی بـودن داده هـا، ماموریتهـاي شناسـایی بـراي

پشتیبانی اطالعاتی بطور خودکار انجام خواهد پذیرفت. 



59شناسایی خودکار هدف در عملیات دریایی
ر 

بھا
وم 

ه د
ار

شم
١٣

٨۴

 مدلسازي هدف و صفحه نبرد به همراه داده هاي شرایط محیطی
و آب و هوایی بطور خودکـار از پایگاههـاي داده هـایی هوشـمند 

قابل استخراج خواهند بود. 
 .مدل مرتبط با هر هدف به جنگ افزار مناسب مخابره خواهد شد
 ــتفاده ــورد اس ــار م ــور خودک ــاتی بط ــاي اطالع ــیو داده ه آرش

قرار می گیرد.
 با نزدیک شدن به هدف، سـالحهاي هوشـمند بصـورت خودکـار

وضعیت خود را متناسب با تفاضل بین خصوصـیات پـیش بینـی 
شده و واقعی تنظیم می نمایند. 

 شبیه سازي در پایگاههـاي داده هـایی اطالعـاتی بـا اسـتفاده از
اطالعات ارسالی از سالح نزدیک شونده به هـدف و سـامانه هـاي 

می، روزآمد خواهند شد. برآورد خسارات رز
 مدلهاي روزآمد شرایط محیطی و هدف به دور بعـدي سـالحهاي

هوشمند، خورانده خواهد شد. 
الزامات تحقیقاتی: -10

ATRپیشرفت در فناوریهاي پشـتیبانی کننـده و الگوریتمهـاي 

بشرح زیر مورد نیاز می باشند: 
آزمون استاندارد بوسیله شبیه سازي: -1-10

اري چهارچوب یـک آزمـون اسـتاندارد باعـث مـی گـردد تـا برقر
بصورت عینی قابل اندازه گیري شود. مجموعه ATRپیشرفتها در زمینه 

داده هاي حاصل از یک حسگر منفرد نمی تواند بتنهایی تصویري از دنیاي 
واقعی ایجاد نماید. 

بر مبناي مجموعه هـایی از ATRبنابر این بجاي ارزیابی سامانه 
ندادهاي حسگر، مـی بایسـت از شـبیه سـازي نـویز حسـگر و شـرایط برو
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محیطی هدف و روشهاي دشمن جهت مقابله با نیروهاي خودي اسـتفاده 
بـر مبنـاي ATRنمود. در یک آزمون مبتنی بر شبیه سازي یک سامانه 

عملکردش در چندین سناریوي استاندارد مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
ی میزان دسترسی به اطالعات: توانایی ارزیاب-2-10

براي اقـدامات مخـابراتی و ماموریتهـاي شناسـایی و مراقبـت در 
نیروي دریایی آینده می بایست مدلهاي دقیـق صـحنه نبـرد و هـدف، در 
دسترس سالحهاي هوشمند قرار گیرنـد. در میـدان رزم دریـایی، نیـروي 

بایست براي دریایی می بایست از اطالعات در دسترس و اطالعاتی که می
ایجاد یک مدل دقیق جمع آوري گردند، آگاهی داشته باشند. 

فرایندهاي روزآمد نمودن اطالعـات رزمـی بـا نگـرش بـه تغییـر 
خصوصیات، موقعیت و ظاهر و دیگر متغیرهاي اهداف، می بایسـت مـورد 
توجه قرار گیرند و ارتباط اطالعاتی دقیق و زمان حقیقی بین هـدایتگران 

انه هاي تسلیحاتی و کشف مراقبت بر قرار گردد. نبرد و سام
بخشـی از حلقـه بـازخور خواهـد بـود و ATRدر آینده، سامانه 

عناصر ماموریتهاي کشف و مراقبت با بهره گیري از سالحهاي هوشمند به 
جستجوي اهداف با استفاده از اطالعات دقیق و به موقع خواهند پرداخت. 

فرمانـدهان ارسـال و متعاقبـا بـا داده هاي مرتبط بـا اهـداف بـه
استفاده از اطالعات پردازش شده بهترین سالح هوشمند براي درگیري بـا 

هدف انتخاب خواهد شد. 
استفاده از طرحهاي انعطاف پذیر شناسایی: -3-10

با استفاده گسترده از حسـگرهاي پیشـرفته بـه دلیـل امکـان در 
ت می بایست انعطاف پذیر دسترس نبودن برخی اطالعات، پردازش اطالعا

گردد. منابع جمـع آوري اطالعـات ممکـن اسـت داراي درجـات مختلـف 
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قابلیت اطمینان بخصوص در شرایط متغیر محیطی و اقـدامات اطالعـاتی 
دشمن باشند. 

سامانه هاي آینده می بایسـت چنـان تابمنـد باشـند تـا بتواننـد 
آمـوزش، وضعیت جهـان واقعـی را نسـبت بـه وضـعیت فرضـی در زمـان 

قادر خواهنـد بـود اطمینـان پـذیري ATRتشخیص دهند. سامانه هاي 
منابع اطالعاتی را ارزیابی نموده و خود را با شرایط نوین تطبیق دهند. 

روند توسعه و کاربرد در نیروي دریایی: -11
آزمــون اســتاندارد مبتنــی بــر شــبیه ســازي و متعاقبــا پیــدایش 

آینده نزدیک قابل دسترسی خواهند بـود. سناریوهاي رزمی واقعگرایانه در
ارزیابی جامع میزان دسترسی به اطالعات، نیروهاي عملیات دریـایی را در 

ارتباط با اطالعات واقعی مورد نیاز و به موقع یاري خواهد داد. 
پس از مشخص شـدن الزامـات اطالعـاتی متناسـب بـا وضـعیت 

نمـود کـه کـدام محیطی و نوع هدف، سـامانه ارزیـابی مشـخص خواهـد 
اطالعات در دسترس می باشند. 

در نهایت یک سامانه طرحریزي جهت برنامه ریزي و طرح ریـزي 
ماموریت گردآوري اطالعات رزمی می بایست توسعه یابد. 

در مراحل بعدي ابتدایی، اطالعات مورد نیاز و نوع اقدامات جهت 
گـاه داده اي جمع آوري آنها مشخص خواهد گردید و سپس بر مبنـاي پای

غیر همگن و ابزار تقسیم کننـده اطالعـات کهنـه و یـا اطالعـاتی اضـافی 
تعیین خواهند گردید. 

ارتقاء سامانه هاي تابمند تشخیص، یک فرایند مستمر اسـت کـه 
مبتنی بر حسگرهاي توانمند و هم جوشی اطالعات می باشد.
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