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C4Iهناماسردییاوهفادهادیدهت یبایزراردهداد قیفلتياه يرامعم و اهلدم یسررب
2این یسدق دحوم اضردیس و*1دار یمیظع ناسحا

04/07/1399:شریذپ خیرات12/03/1399:تفایرد خیرات

هدیکچ
نیا رد یتایلمع تابساحم يارجا نامزویگ هدیچیپ و هتفایشهاکC4Iياه  هناماس ردماهباوتیعطقمدعيروسنسدنچ ياه  هکبش رداه هداد قیفلتاب

هبهک دوش یم ماجنا ینوگانوگياه  يرامعمواه لدم هلیسوهب ،تاعالطا و اه هداد زیمآقفوم بیکرت هنوگنیا .دبای یم لیلقت تایلمع طیحم رد رقتسم اه هناماس

رد رقتسمياه روسنسزایتفایردياه  هدادنایمهداد قیفلت دنیآرفماجنازاشیپ.تساهدشهئارا یماظنریغو یماظننوگانوگياه دربراکرد يزاس هدایپ روظنم

و یماظنياه دربراک ردتوافتلیلدهب.تسازاینهلئسمنآلحهبیشخب	تلوهسياربهتفای	نامزاسومواقميژتارتساکیهب،تایلمع طیحم

والاب مجحهبهجوتاب،هناماسنیارد.تسین ریذپ ناکماC4Iهناماس ردهداد قیفلتياربدحاويرازفا مرن و يرازفا تخس رتسبکیداجیا،هداد قیفلت یماظنریغ

یتایلمعهخرچ زا یشان یجورخ جیاتنردنانیمطا تیلباق و تقد شیازفاروظنم هبهدادقیفلتيروانفزاهدافتسا،تاعالطالدابتوشزادرپتعرستیمها

يارب هداد قیفلتفلتخمياه  يرامعم و اه لدم عاوناربيرورمابهلاقمنیارد.دسریمرظنهبيرورضيرما،هداد قیفلت ياهيرامعم و اهلدم زا کی ره

و اهلدم نیاتخانش.تساهدشیسرربکیرههبطوبرمياهشلاچوهتخادرپاهنآ ياهدربراکو اهیگژیویفرعمهب،C4Iهناماس رد دیدهت یبایزرا

رديروسنسدنچ قیفلت ياههکبش رد فلتخم فادها دیدهت یبایزرا تهج دمآراک و هنیهب لدم کی باختنايارببسانميزیرهمانربزاسهنیمز ،اهيرامعم

.دوبدهاوخC4Iياههناماس

.C4Iهناماس،هداد قیفلتياه  يرامعم،هداد قیفلتياه  لدم،فادهادیدهت یبایزرا،يروسنسدنچهداد قیفلتهکبش:يدیلکناگژاو

١
e.azimi@torbath.ac.ir،هیردیح تبرتهاگشناد،یسدنهموینفهدکشناد،قربیسدنهمهورگ،رایداتسا ،لوئسم هدنسیون

sr.movahhed@torbath.ac.ir،هیردیح تبرتهاگشناد،یسدنهموینفهدکشناد،قربیسدنهمهورگ،رایداتسا٢
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همدقم.1

ياربهکینیناوقواهرازبانآردهکتسا یموهفمهداد قیفلت

ياه هکبش ردفلتخمعبانمزاهدمآتسدبياه    هدادقیفلت

ردهداد قیفلت.ددرگ یم فیصوت،دوشیمهدافتسايروسنسدنچ

ياه    تابردننامیفلتخمياه دربراکيروسنسدنچياه هکبش

ياه هناماسوتایلمع طیحم صیخشت ياهمتسیس ،راتخمدوخ

ياه  هلئسمهلمجزا.]1[دراد C4I1هبفورعمدربن تیریدم

هبناوت یم  یماظنریغ و یماظنياه هزوح ردهداد قیفلتيدربراک

،راداریبایدر،وگلاییاسانش،کیتابر،داوميرادهگنیسدنهم

لرتنک،رودهارزاندرکسح،ریوصت شزادرپ ،نیمصیخشت

زا.دومنهراشاهریغویکشزپ،اضفاوهياه    متسیس،کیفارت

تایلمع طیحم ردهداد قیفلتياه  يرامعمواهلدمهکییاجنآ

هدشهتفریذپيرامعم ولدمچیه،دنا   هتسباودربراکهبتدشهب

کینیاربانب ودرادندوجواهروسنس   هداد قیفلتيارب یمومع

يارببسانملحهارکیدناوت یمنییاهنتهبيرامعم ولدم

.دروآمهارفيروسنسدنچياه هکبش ردهدادقیفلت

ياه هدادعیمجت،دربنتیریدمهناماسکییلصاهفیظو

ردوفادهاصیخشت،فادهايزاسراکشآ،اهروسنسیجورخ

زافده.دشاب یم اهحالسعاوناتیریدمويریگ   میمصتتیاهن

ردناسناشقنندیسرلقادحهب یمتسیسنینچندادرارق

نانیمطاوتقدنآبقاعتمهکتسادربنتیریدمهنحص

يورینهبزاین و هتفای شهاک میمصت کسیر،هتفرالاباهمیمصت

-یم شهاک،دشابهتشادروضحتسیابیمًامئادهکهدبزیناسنا

.]2[-]10[دبای

رد؛تسادربنتیریدمياه متسیسبلق،هداد قیفلتهناماس

رایسباهنآدامتعاتیلباقواهروسنسدادعتوعون،هناماس نیا

،فادهاعون،يدوروهدادعونردعونتنیاربانبو هدوبعونتم

،دربنيژتارتساوهلمحعون،حالسعون،دربنطیحمطیارش

تیلباقنیاربانب.تساهدومننشورارهداد قیفلتهلئسمتیمها

وهداد قیفلتزاهدافتسانودبدربنتیریدمهناماسکی نانیمطا

طیحم.تسینریذپ	ناکما نآ ياه  يرامعم و اهلدم اب ییانشآ

1 Command, Control, Communications, Computers and
Intelligence (C4 I)

ناشن 1لکشرد دربن تیریدم هناماس رد یماظن تایلمع کی

.تسا هدش هداد

دربن تیریدم هناماس رد یماظن تایلمع طیحم زا هنومن کی.1لکش

یفرعمهداد قیفلتياه  يرامعمو اهلدم عاوناهلاقمنیا رد

نیرتدربراکرپونیرتمهمزایخربنیبیلماکهسیاقموهدیدرگ

ردهداد قیفلتدنیآرف تیمها2لکش.تسا هدشهئارااهنآ

ناشن اردربن تیریدم هناماس ردنامرف و لرتنک هناماسریز

.]1[دهد یم

دیدهت یبایزرا

آگاهی موقعیتی هدایت و کنترل

تصمیم گیري

ماموریت

دانش سیستم

انتقال اطالعات

دانش محیطی

منبع اطالعات تخریب

اولیه

ثانویه

نامرف و لرتنک هناماس ردهداد قیفلتتیمها.2لکش

مودشخبرد.تساهدشیهدناماسریزلکشهبهلاقمنیا

هئاراهداد قیفلترد يرامعم و لدم میهافم،همدقمزادعبو

و یفرعم هب ،بیترتهبمراهچوموسياه شخب .تسا هدیدرگ

هسیاقم .دنزادرپ یمهداد قیفلتياه  يرامعمواهلدم یسررب

هدش ماجنامجنپشخب رد هدش هئاراياه  يرامعمواهلدم

هئارا يریگ هجیتن و يدنبعمج،مشش شخب ردتیاهن رد .تسا

.تسا هدش

هداد قیفلترديرامعمولدمموهفم.2

فادهادادعتوروسنسدادعتهبهتسبهداد قیفلتهلئسم

،هفدهکت-هروسنسکتعاوناهب،تایلمعطیحمرددوجوم

میسقتهفدهدنچ-هروسنسدنچوهفدهدنچ-هروسنسکت
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ردهداد قیفلتموهفم یسررب هب هجوت اب،هلاقم نیا رد.دوش یم

تلاح،دربن تیریدمياههناماس ويروسنسدنچياه هکبش

هتفرگرارقیسرربو باختنادرومهفدهدنچ-هروسنسدنچ

ردهداد قیفلتمتسیس یمومع کیتامش3لکش.]3[تسا

.دهد یمشیامن ار يروسنسدنچياه هکبش

همسطح
سازي

تخمین وابستگی همبستگیترکیب

فرآیند ترکیب اطالعات پایگاه داده

منابع
داده ها

نتیجه
ترکیب

مرکز ترکیب

يروسنسدنچهداد قیفلتمتسیس یمومع کیتامش.3لکش

هسدیاب،هداد قیفلتمتسیسرهفیصوتياربلومعمروطهب

هب،لدم.بوچراچويرامعم،لدم:دنوشباختناشخب

قالطااهشزادرپایاهدنیآرفزاهعومجمکیزایفیصوت

قالطايرامعم،متسیسیکیزیفراتخاسهبهکیلاحرد.ددرگ یم 

فلتخمياه    شخبندرکبترم؛يرامعمتقیقحرد.دوش یم 

ولوصا،اهنآنیبهدادنایرج،اه   نآنیبتاطابترا،ءازجا

نامزردلماکتواهنآیحارطربمکاحياه    لمعلاروتسد

کیولوصازاهعومجمکیهببوچراچ،تیاهنرد.دشاب یم 

لوصانآربینتبمءءایشايراک   تسدياربلالدتسامتسیس

یتامازلادیاب،هداد قیفلتدنیآرفردلدمکی.ددرگ یم قالطا

يوقلحتعیبطيزاسراکشآ،شزادرپبیترتفیرعتدننام

فلتخمياه    شورياه    تیدودحموایازمییاسانشومتسیس

.]11[-]20[دیامنهدروآربارقیفلت

هداد قیفلتياه لدم رب يرورم.3

دوجومياه لدم هچخیرات.3-1

ههدردو یملعتالاقمرد1960ههدردادتبا،هداد قیفلت

وکیتابرياه    هنیمزرد،اکیرمآهدحتمتالایاروشکرد1970

ناونعاب1980لاسرد،لدمنیلوا.دشيزاس   هدایپ یماظن

Intelligent Cycleلدمنیا.]21[دشهئارادنمشوههخرچای،

دنیآرفيزاسلدمياربهخرچکیناونعهباردنمشوهدنیآرف

JDLلدم1985لاسردسپس.دنک یم فیصوتهداد قیفلت

،لدمنیا.]22[دیدرگهئارااکیرمآعافدترازوطسوت

هدادقیفلتۀلوقمرداهکینکتفلتخمحوطسوعباوت،اهدنیآرف

.دنک یم یفرعمار

نیا.]23[دشهئاراOODAایBoydلدم1987لاسرد

-هبودیدرگ هئارا یماظنتایلمعدنیآرفيزاسلدمياربلدم

1989لاسرد.دوش یمهدافتساهداد قیفلتياربیعیسوروط

لماشهدادشزادرپحطسهسربینتبمThomopoulosلدم

.]24[دیدرگهئاراکیمانیدحطسودهاوشحطس،لانگیسحطس

.]25[دشهئاراEndsleyیتیعضویهاگآلدم1996لاسرد

زکرمتابهداد قیفلتدنیآرفيارباريدیدجتاعوضوملدمنیا

وقیفلتربینتبمياه    جاتنتساردعازتنارتالابحوطسيوررب

ياقآ1997لاسرد.دیامن یمهئارایتیعضویهاگآربینتبم

Dasarathyنیارد.]26[درکهئاراماننیمههباردوخلدم

میمصتویگژیو،هدادیعازتناحطسهسزاقیفلتدنیآرفلدم

ياه    هصخشمبسحربهداد قیفلتلدمنیا.تساهدشلیکشت

ردنینچمه.دیامن یم هئاراقیفلتعباتکی،یجورخويدورو

عافدترازوهداد قیفلتنمجناردWaterfallلدم،لاسنیمه

ردیشزادرپعباوتهئاراربلدمنیا.]27[دشهدافتساایناتیرب

وBowman،Steinbergنایاقآ.تسا زکرمتمرت   نییاپحوطس

Whiteياربدیدجفیراعتیخربهئارااب1998لاسرد

هفاضاهیلوالدمهباريدیدجحطس،JDLهیلوالدمحوطس

لاسرد.]28[تفرگ مان عبانمتیریدمناگود حطس هکهدومن

ناونعابدوخلدمOBrienوBedworthنایاقآ1999

Omnibusهقلحدنیآرفلدمنیا.]29[دندرک هئاراار

Waterfallرازفا   مرندنیآرفابارOODAلدممیمصت/لرتنک

هئاراهتفای   هعسوتOODAلدم،2002لاسرد.دنک یم بیکرت

هداد قیفلتدنیآرفنیدنچياربار یمزیناکم،لدمنیا.]30[دش

-Timeلدملاسنیاردنینچمه.دروآ یم مهارفنامزمه

Triggeredهئارایقیقحنامزروسنسقیفلتياه دربراکيارب

وقیفلت،لدبمحطسهسهبارمتسیس،لدمنیا.]31[دیدرگ

PlanoوBlaschنایاقآ،2005لاسرد.دنک یممیسقتلرتنک

هئاراJDLلدم5حطسهعسوتروظنمهبارDIFGلدم

ربراکایناسناشیالاپماناب5حطس،ساسانیارب.]32[دندرک

هداد قیفلتدنیآرفلرتنکوناسناطساوتاعوضومابطبترمهک

هب]33[هلاقمرد.دیدرگهفاضاJDLلدمحوطسهبتسا
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وتبقارمهلئسمردهداد قیفلتدربراکفلتخمداعبایسررب

JDLلدم،هلاقمنیارد.تساهدشهتخادرپییوئدیوتراظن

.تساهدشهدادقیبطتییوئدیوتراظنهلئسمربوحیرشت

واهيرامعم،اهلدمزایخرب،]34[-]38[عجارمردنینچمه

.تساهدشهئاراهداد قیفلتياه بوچراچ

هداد قیفلتياه لدمدرکلمع وءازجا حیرشت.3-2

دنمشوه هخرچلدم.3-2-1

-هبارریز ياهزاف لماشيزاسدنمشوه دنیآرف لدم نیا

.]21[دهدیمهئاراهدادقیفلتيزاسلدم يارب هخرچکی ناونع

قیرط زا ماخ دنمشوه هداد زاف نیا رد :يروآعمج زاف-

تسدب ناسنا ای یکیرتکلاروسنس لماشيدوروعبانم

.دیآیم

طبترم دنمشوهياه هدادزاف نیا رد :يزاسحطسمه زاف-

.دنوش یمحیحصت و هسیاقم ،لیلحت

زیلانآ و هدشبیکرتیلبقياه هدادزاف نیا رد:یبایزرا زاف-

.دنوش یم

نایم هدش بیکرتياه هدادزاف نیا رد :عیزوت زاف-

لکش .دنوش یمعیزوتمیمصت ذخا يارب یماظن ناهدنامرف

.دهد یمناشن ار1دنمشوه هخرچرادومن4

جمع آوري

انتشار مقایسه

ارزیابی

دنمشوه هخرچ کیتامش.4لکش

JDLلدم.3-2-2

،متسیس نیسدنهم و یماظن ناققحم نایم طباور دوبهب يارب

عافد ترازو رد2هداد قیفلتياههاگشیامزآ كرتشم ناریدم هورگ

گنهرف کی داجیا تهج رد ار یشالت ،1985لاس رد اکیرمآ

،JDLدنیآرف لدم .درک عورشهداد قیفلتهب طوبرم تاحالطصا

1 Intelligence Cycle
2 Joint Director of Laboratories (JDL)

ياهکینکت و ،اهکینکت فلتخم ياههقبط ،عباوت ،اهدنیآرف

5لکش.دنک یمیفرعم ارهداد قیفلتۀلوقم رد هدافتسا دروم ةژیو

.]22[دهد یمناشن ارJDLدنیآرف هیلوا لدم

تعامل انسان 
و کامپیوتر

پاالیش فرآیند 
پردازش

مدیریت پایگاه داده

پایگاه پشتیبانی 
داده

تلفیق
پایگاه داده

محلی

EW
Intel

SONAR
RADAR

.

.

.
داده ها

منابع

قومی

توزیع شده

دامنه تلفیق داده

سطح سوم
پردازش 

پاالیش تهدید

سطح دوم

پردازش 
پاالیش وضعیت

سطح اول
پردازش 

پاالیش شی

پیش پردازش 
منبع

JDLدنیآرف هیلوا لدم.5لکش

دننام یفلتخملماوع طسوتهداد قیفلتدنیآرف،5لکش رد

تیریدم،هنایارو ناسنا لباقتم طابترا،یتاعالطا عبانم

-هب يدیلکشزادرپ ریز راهچ وعبنم شزادرپشیپ،هداد هاگیاپ

:زا دنترابع شزادرپریزراهچ نیا .تسا هدش هدیشک ریوصت

شیالاپ(2حطس شزادرپ ،)3ءیششیالاپ(1حطس شزادرپ

حطس شیالاپ و )5دیدهت شیالاپ(3حطس شزادرپ ،)4تیعضو

یسررباهنآ درکلمع و فیاظوهمادا رد هک )6دنیآرفشیالاپ(4

.تساهدش

بیکرتثعابدراد مانتیعضو شیالاپهک1حطس شزادرپ

:دهد یمماجنا لمع راهچحطس نیا.دوش یماهرگسح ةداد

.اهدحاو زا هعومجم کی هباهروسنس ةدادلیدبت)1

و ،رونام تردق ،تیعقوم زا هدمآ تسدهب ياهنیمخت)2

.دنک یمشیالاپ ارءیشتاصخشم

ياهکینکت زا ناوتب ات دنک یمطبترمءایشاهب اراههداد)3

.درک هدافتسا يرامآ نیمخت

ارءایشاۀقبط و تیوه زا هدمآ تسدهب ياه نیمخت)4

ماجنا تیوهيدنبهقبطهلحرمنیا رد .دنک یمشیالاپ

.دوش یم

روظنمهب یطیحمتیعضو شیالاپ2حطس شزادرپرد

طابترايرارقرب قیرط زا تایلمع طیحم زا ریوصت کی تخاس

اب.دریذپ یمتروصاه نآنوماریپ ياهدادیور وءایشانایم

3 Object Refinement
4 Situation Refinement
5 Impact Refinement
6 Process Refinement
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رارق یبایزرا درومءایشافلتخمياه عیزوت،حطس نیاشزادرپ

یتایلمع یحالس ياهمتسیس تروصهب اراه نآات دنریگ یم

.دننک يروآدرگ1كرتشم یتایلمع ریوصت کی تخاس يارب

و دنک یمطبترم هدنیآ هب ار یلعف طیارش3حطس شزادرپ

يریذپبیسآ نازیم ،نمشد تادیدهت دروم رد یتاجاتنتسا

اهتایلمع يارجا يارب بسانم ياهتصرف و ،نمشد و تسود

دیدهتنازیمشیالاپهب شزادرپ نیا عقاو رد .دنک یممیسرت

-هیضرف،حطسنیا رد.دزادرپ یمتایلمع طیحم ردءایشاندوب

.دوشیمداجیانمشد ياهيژتارتسا دروم رد یفلتخم ياه

رب تراظنو یسرربيارب شزادرپارف کی4حطس شزادرپ

ار گنردالب ياهمتسیس درکلمع اتتساهداد قیفلتدنیآرف لک

يور رب هکحطس نیا.دشخب دوبهب و هداد رارق یبایزرادروم

ماجنا يدیلک لمع4،دنکیمتراظن شزادرپ دنیآرف لک

:دهد یم

و متسیس گنردالبتاعالطا ندروآ تسد هب يارب)1

.دنک یمتراظنهداد قیفلتدنیآرف ةوحن رب ،نآدرکلمع

اهتیوه و اهتیعقوم ،اهطابنتسازا معاتاعالطا عون)2

.دنک یمنییعت اریحطسدنچ قیفلت جیاتن يارب

و رگسح عون لیبق زا یعبانم هچ هک دنک یمصخشم)3

.تسا مزال طبترم تاعالطا يروآعمج ياربهداد هاگیاپ

-هنیهبيارباراه نآو هدرک صخشم ار اهرگسح ناکم)4

.دنک یمهرادااهروسنس لحم يزاس

Boلدم.3-2-3 y d

يزاسلدم يارب ،دیدرگهئارا1987لاس رد هک لدم نیا

زینهداد قیفلتيارب یعیسو روطهبودش هتخاس یماظن دنیآرف

Bلرتنک هخرچ .]23[تسا هدشهدافتسا o ydهقلح ایOODA 2،

شیامن یماظن تاعالطا تایلمع رد ار میمصت-ینابیتشپ مزیناکم

لمعومیمصت،شیارگ،هدهاشمزاف4ياراد هقلح نیا.دهد یم

Bهقلح،7و6ياهلکش .دشاب یم o ydهقلح هیلوا حرطو

OODAدنهد یمناشن ار.

1 Common Operati on Picture
2 Observe, Orient, Decide and Act

عمل

تصمیم گیري

جهت یابی

مشاهده

Boydلرتنک هقلح.6لکش

مشاهدات فرضیه-تصمیم 
 -عمل

تست

جهت گیري تصمیم  عمل

راهنمایی و 
کنترل ضمنی

فیدبک

فیدبک

تعامل آشکار با محیط زیست

مشاهده

رو به جلو

اطالعات 
خارج

شرایط آشکار

راهنمایی و 
کنترل ضمنی

میراث ژنتیکی

اطالعات جدید

سنت هاي فرهنگی

تجربه قبلی

تحلیل و ترکیب
رو به جلو

OODAهقلح حرط.7لکش

Thomopلدم.3-2-4 ou l os

هئاراThomopoulosياقآ طسوت1989لاس رد لدم نیا

نیا .]24[دشاب یمهداد شزادرپ حطس هس رب ینتبمهکدیدرگ

حطس و دهاوش حطس ،لانگیس حطس :زادنترابع حطس هس

زا هداد بیکرت و روسنس ماغدا،لانگیس حطس رد .کیمانید

حطس .دتفا یمقافتا يریگدای وطابترااییگتسبمه قیرط

ات تسا دنیآرف هدننک فیصوت يرامآ لدم کی دنمزاین دهاوش

ار فلتخمياه روسنس زا هدمآ تسدهب هداد نآ هلیسوهب

هویشهب فلتخم تادهاشم،کیمانید حطسرد .دیامن شزادرپ

.دنوش یمبیکرت زکرمتمریغ ای زکرمتم

هس دیاب هدادقیفلتمتسیس ره ،سولوپموتياقآ رظن قباطم

.دشابهتشادار بولطم درکلمع هب ندیسر يارب يرورض رایعم

رد)2(.دنامب تخاونکیهداد قیفلتزا سپ متسیس)1(

-مدع هب تبسن)3( و.دشاب لامعا لباق هدیچیپياه طیحم

ناشن ار لدم نیا8لکش.دشاب مواقم نوگانوگياه تیعطق

.دهد یم
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اهروسنس زا تاعالطا

ماژول پردازش 
سطح سیگنال

ماژول پردازش 
سطح شواهد

ماژول پردازش 
سطح دینامیک

پایگاه داده

Thomopoulosهداد قیفلتلدم.8لکش

Endsleyلدم.3-2-5

هدش هئارا1996لاس ردEndsleyياقآ طسوت هک لدم نیا

ابهداد قیفلتدنیآرف يارب ار يدیدج تاعوضوم ،]25[تسا

رب ینتبمياه جاتنتسا رد عازتنا رتالاب حوطس يور رب زکرمت

لدم.تسا هدومنهئارایتیعضویهاگآرب ینتبم وقیفلت

هدافتساتیعقومزایهاگآندرک لدمياربًاتدمع،یلسدنا

یمومعفیرعتزاوتسایتخانشلدمکیلدمنیا.دوش یم

تسافیرعتلباقاه هنمادزايرایسبردهکتیعقومزایهاگآ 

ياه  ناملازایهاگآيانعمهبتیعقومزایهاگآ.دنک یمهدافتسا

حرطوفدهكرد،اضفونامززاياه زابردطیحمرددوجوم

شخب ود لدمنیا.دشاب یمکیدزنهدنیآرداه نآتیعضو

ياه هعومجم)2( و1یتیعضو یهاگآ هتسه)1(:دراد یلصا

9لکش .دنراذگ یمرثا هتسه يور هک ییاه روتکاف زا یعونتم

ار لدم نیا رد راذگریثأتياه تمسق ریاس و شخب ود نیا

.دهد یمناشن

1 Situation Awareness Core

ادراك عناصر در 

شرایط فعلی
1سطح  

وضعیت 
محیط

آگاهی از وضعیت

درك وضعیت 

فعلی
2سطح 

درك وضعیت 
آینده 
3سطح

عملکرد

قابلیت سیستم

طراحی رابط

استرس و حجم کار

گیپیچید

اتوماسیون

تصمیم گیريتصمیم گیري

اهداف

انتظارات
حافظه  محل هاي

بلند مدت

مکانیسم پردازش اطالعات

سازيخودکار

توانایی ها

تجربه

آموزش

سیستم/عوامل وظیفه

عوامل فردي

Endsleyیتیعضو یهاگآلدم.9لکش

.دوش یممیسقتنیمخت و كاردا ،طابنتساحطس هس هب هتسه

رصانع كرحت و تافص ،تلاح دروم رد ار یتاعالطا،طابنتسا

یطابنتسا،تمسق نیا عقاو رد .دیامن یممهارف طیحم رد حرطم

نیدنچ،كاردارد.دنک یمنایب ار طیحم رد نوگانوگ رصانع زا

.دنروآ یمدوجوهب ار شناد و عمج مهاب تاعالطا زا هعطق

طیحم نوردءایشازا ریوصت کی دیلوت يارب هدش داجیا شناد

هدنیآ رد ار طیحمياه تلاح،نیمخت.دور یمراکهبتایلمع

حوطس.دنک یمینیبشیپ يراج تلاح تخانش رب ینتبم کیدزن

،روسنس حوطس هباشمیتیعضو یهاگآ لدم رد هدش داهنشیپ

و هدش یحارط راکدوخهمین تروصهب هک هدوبمیمصت و یگژیو

:زادنترابعحوطس نیا.دنهد یميزاسمیمصت هزاجا ناسنا هب

هفیظو هکطیحمرددوجومياه  ناملاهدهاشم:1حطس-

.دراد هدهعرب اراه نآییایوپوتافص،تیعقومكرد

ياه  ناملابیکرتربینتبمهکيراجتیعقوممهف:2حطس-

.دشاب یماه نآطابتراندیمهفولبقحطسهتسسگ

ینیب شیپییاناوتهکهدنیآتیعضوحرط:3حطس-

ییایوپواه تیعضودرومردشنادقیرطزااراه  دادیور

تسدهب)2و1حطسرد(تیعقوممهفواه ناملا

.دهد یم

Dasarathyلدم.3-2-6

ياه هصخشم بسحرب ارهداد قیفلت1997لاس رد یتاراساد

صخشم هدش هئاراقیفلتعبات کی یجورخ و يدورو

رد یعازتنا حطس هس لماش یتاراساد يداهنشیپ لدم .]26[دومن
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،هداد حطس زا دنترابع حطس هس نیا .تسا بیکرت شزادرپ

زاکیرهرددناوت یملدمنیا.میمصت حطسویگژیو حطس

ینتبم يدنب هقبط نیا10لکش.دوشهدافتساقیفلتياه  تیلاعف

.دهد یمناشنیتاراساد لدم قبطربار یجورخ و يدورو رب

تلفیق داده 
ویژگی -ورودي

خروجی

تلفیق تصمیم 
تصمیم -ورودي

خروجی

تلفیق ویژگی 
ویژگی -ورودي

خروجی

تلفیق ویژگی 
تصمیم -ورودي

خروجی

ورودي داده
خروجی ویژگی

ورودي ویژگی
خروجی ویژگی

ورودي ویژگیخروجی تصمیم

ورودي تصمیم
خروجی تصمیم

یتاراساد لدم ردهداد قیفلتيدنب هقبط.10لکش

هداد قیفلتعباوت يدنبهقبطهکدهد یمناشنلدمنیا

.دوش یمماجنایجورخ-يدورو رد هداد حطس عون بسحرب

Waterfallلدم.3-2-7

هداد قیفلتنمجنا رد1997لاس ردWaterfallيراشبآلدم

عباوت هئارا رب لدم نیا .]27[دش هدافتساایناتیرب عافد ترازو

لماشلافرتاولدم .دزرو یمدیکأت رتنییاپ حوطس رد یشزادرپ

،لانگیسشزادرپويزاسراکشآ)1( لماش هکتسا حطس هس

وتیعقومیبایزرا)3( ووگلا شزادرپ و یگژیو جارختسا)2(

.دهد یمناشنار لدم نیا11لکش.دوش یميزاسمیمصت

تصمیم سازي

ارزیابی وضعیت

پیش پردازش

پردازش الگو

حسگرها

استخراج ویژگی کنترل

سیگنال
1سطح 

2سطح 

3سطح 

بازنگري

توصیف حالت

ویژگی ها

سیگنال پردازش شده

Waterfallيراشبآلدم.11لکش

و هدش تفایرد اهرگسح طسوتماخ هداد،1حطس رد

حطس رد .دنکیممهارف ار طیحم هرابرد زاین درومتاصخشم

هداد هرابردلبمس حطس جاتنتسا کی لوصح ات دنیآرف نیا،2

-هباهنیمخت زا تسیل کی،حطسنیا یجورخ .دوش یمماجنا

هب ارءایشا،3حطس .دشاب یماه نآاب طبترم تالامتحا هارمه

ياه هاگیاپ،اههناخباتکزاهکیتاعالطاوهدومنطبترم اهدادخر

ارتسا هدش يروآعمجناسنا لاعفنا و لعف و دوجوم هداد

رگید زا،قیفلتدنیآرف لیلحت ردلدم نیا.دیامن یمهریخذ

هداد نایرج رد کبدیف نادقفاماتسا رتیعقاو یلبقياه لدم

.تسانآ تالاکشازالدم لخاد

هدش حالصاJDLلدم.3-2-8

قیفلتلئاسمهبهجوت،هیلواJDLلدم رد هکنیا هب هجوت اب

تروصیشخبدنچياه روسنسزاینابیتشپويریوصتدنچ

1998لاس ردتیاو و نمواب ،گربنیاتسانایاقآاذل تفریذپ یمن

،JDLهیلوا لدم حوطس يارب دیدج فیراعت یخرب هئارا اب

زا یشخب و هدومن هفاضا هیلوا لدم هب ار يدیدج حطس

فیراعتاه نآ.]28[دندومن فرطرب ار یلبق لدم تالاکشا

ياربشورکیوهداد هعسوت ارقیفلتعباوتوهداد قیفلت

ياه  دنیارفیسدنهمیحارطيژولودتمندرکدرادناتسا

هداد قیفلتحوطسفیراعتنینچمهاه نآ.دندومن هئاراهداد قیفلت

هدش هداد ناشن7لکش ردJDLهداد قیفلتهیلوالدمردهک

JDLدیدج هدش حالصا لدم12لکش.دندرک حالصا ار تسا

.دهد یمشیامن ار
دامنه تلفیق داده

توزیع شده

سطح صفر

ارزیابی منبع

/رابط انسان
رایانه

سطح اول

شیارزیابی 

سطح دوم

ارزیابی وضعیت ارزیابی برخورد

سطح چهارم

ارزیابی عملکرد

گذرگاه داده

مدیریت پایگاه داده

پشتیبانی 
پایگاه داده

تلفیق
پایگاه داده

محلی

EW
Intel

SONAR
RADAR

.

.

.
داده ها

منبع

خارجی

مدیریت منبع

سطح سوم

1998لاس رد هدش حالصاJDLلدم.12لکش

ناوت یم12لکش لدم رد هدش ماجنا تاحالصا هلمج زا

رییغت ،ءیش تافص یبایزراناونع اب0حطس ندش هفاضا هب
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حوطسفیراعتردرییغت نینچمه و5حطس يدرکلمع تیهام

هراشااه نآهبدیدج هدشلوحم فیاظو و یشزادرپهناگجنپ

ياه دنیآرفهتسدودردقیفلتحطسجنپ،لکش نیا رد.دومن

الابحطسقیفلتياه دنیآرفو)1و0حطس(نییاپحطسقیفلت

هدش هئارا دیدجفیراعت.دنا هدشيدنب هقبط)4ات2حطس(

.دشاب یملیذ حرشهب هدش حالصاJDLلدم حوطس يارب

تلاح،حطس نیا رد :)1ءیش تافص یبایزرا(0حطس)1

.دوش یمهدزنیمخت ،لانگیس حطس هداد هیاپربءایشا

هیاپربءایشاعون،حطس نیا رد :)2ءیش یبایزرا(1حطس)2

.دوش یمهدزنیمخت ،تادهاشم زالصاحجاتنتسا

ءایشاتیعقوم،حطس نیا رد :)3تیعقوم یبایزرا(2حطس)3

.دوش یمداجیا طیحم زاریوصتکی و هدش هدزنیمخت

ای رثا نازیم،حطس نیارد :)4دروخرب یبایزرا(3حطس)4

.دوش یمهبساحم طیحم ردهدش هدزنیمختءایشادیدهت

زا ینابیتشپ،حطس نیا رد:)5ییاراکیبایزرا(4حطس)5

.دوش یمماجنا لدم طسوتهداد قیفلتتیرومأم

ینعی1حطسیبایزراهداد قیفلتدنیآرف ۀنیمز نیرتلماک

،تاصخشم ،تعرس،تیعقوم نییعت ياربهداد قیفلتزا هدافتسا

زا هدافتسا ینعی4حطس یبایزرا نینچمه وءیش کی تیوه و

.تساهدشهدادمتسیسیشخبرثاهزادنانیمختياربهداد قیفلت

ياه کینکت و یشزادرپ عباوت ،حوطس زاياهصالخ1لودج

.دنک یمنایب ارJDLلدم

JDLلدمياه کینکت و یشزادرپ عباوت ،حوطس.1لودج

1 Sub-Object Assessment
2 Object Assessment
3 Situation Assessment
4 Impact Assessment
5 Performance Assessment

Omnibusلدم.3-2-9

هئارانیربُا و ثرودِبنایاقآ طسوت1999لاس رد لدم نیا

وBoyd،Dasarathyلدم هس زا یبیکرت لدم نیا .]29[دیدرگ

Waterfallفعض و توق طاقن نتفرگ رظن رداب هک تسا

لدم فالخرب لدم نیا .تسا هدش یحارط دوجومياه لدم

JDL، ارهقلحدرکلمعو هدرک صخشم اراهشزادرپ بیترت

هسیاقمBoydهخرچاب دناوت یمياهقلحراتخاس .دنکیم فافش

،یشزادرپ حوطس ياهخرچ راتخاسOmnibusلدم رد اما دوش

-هخرچ تعیبط رب ینتبم،لدمنیا.تسا رتبسانم راتخاس کی

زا اما تساIntelligence CycleوBoydلرتنک هقلح يا

يارب هار ود .دنک یمهدافتساWaterfallلدم رتبسانم فیرعت

صخشم،اههار زا یکی .تسا هدشداهنشیپ لدم نیا زا هدافتسا

ندومن مهارف فده اب يرسارس متسیسندومنمیسقت و ندرک

زا هدافتسايرگید و تسااهراک زا هدش بترم تسیل کی

راک ره يدرکلمع فادها یهدنامزاس يارب هباشم راتخاس

ناشن نآ ياهقلح راتخاس اب ار لدم نیا13لکش.دشاب یم

.دهد یم
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تصمیم گیري 

پردازش متن

کنترل

آماده سازي منابع

پردازش سیگنال

سنجش

پردازش الگو

استخراج ویژگی

تلفیق داده سنسور

تلفیق 
ویژگی

جهت گیري

تصمیم

عمل

مشاهده

مدیریت سنسور

تلفیق تصمیم 
سخت

تلفیق تصمیم 
نرم

Omnibusلدم.13لکش

لدم دننام یمیهافم هب نتخادرپ لدم نیا هدمعلاکشا

هک تسا نآ نورد يرامعم و شزادرپ حوطس ،هدادقیفلت

.دوشیمهقلح لخاد تایلمع رد هابتشاياه تشادرب بجوم

هتفایهعسوتOODAلدم.3-2-01

دنیآرف نیدنچ يارب ار یمزیناکم،1هتفایهعسوتOODAلدم

هب لدم نیا .دروآ یممهارف هوقلاب روطهب و نامزمه هدادقیفلت

عباوت نیا .دوش یمهیزجت الاب حطس عباتNزا ياهعومجم

ینعی ،دنزاس یمارOODAلدم هک یحطس راهچ بسحرب

.]30[دنوش یمناحتما لمع و میمصت ،شیارگ ،هدهاشم هقلح

ارOmnibusلدمهب طوبرم وتردوتهقلح تیلباق لدم نیا

ار هتفایهعسوتOODAلدم مزیناکم14لکش .دروآ یممهارف

.دهد یمناشن

سیستم

Aتابع  Bتابع  Cتابع  ...Nتابع 

ط
حی

م

مشاهده

جهت گیري

تصمیم

عمل

هتفایهعسوتOODAلدم.14لکش

هدافتسا يزاسمیمصت ياربهداد قیفلتزا هک متسیس کی

هیزجت الاب حطس عباوت زا ینعماب هعومجم کی هب دنک یم

و میمصت ،شیارگ ،هدهاشم هقلح بسحرب عباوت نیا .دوش یم

ییاهنت هب کیره عباوت نیا .دنوش یمناحتماOODAلدم لمع

1 Extended OODA

ره رد یبایزرا لباق و هدش هیزجت رگید عبات نیدنچ هب دناوت یم

ياه زاف رد ار عبات ره14لکش .دشاب یمOODAلدم زاف

لدم رد .دهد یمناشن هرگ کی ابOODAلدم بسانم

OODAو شیارگ ،هدهاشمياه زاف رد عباوت هتفایهعسوت

رد.دنراذگ یمرثا يدعبOODAزاف رد عباوت رب اهنت ،میمصت

ناکما هکلب ،دنک یملمع طیحم يور اهنت هن لمع زاف هک یلاح

ریثأت تحتOODAزاف ره رد ار یعباوت میقتسم روطهب دراد

.دهد رارق

Time-Triggeredلدم.3-2-11

لاس رد،تسا هدش هداد ناشن15لکش رد هکلدم نیا

هک دش هئارا یعقاو نامز روسنس بیکرتياه دربراک يارب2002

:]31[دنک یممیسقت حطس هس هب ار متسیس ،هلئسم نیا

تسااهلدبم و اهروسنس لماش حطس نیا :لدبم حطس)1

هدادتیفیک دوبهب يارب ار یقفومياه يریگهزادناهک

.دهد یمماجنا روسنس کی

،اهيریگهزادنا يروآعمج حطس نیا رد :عیزوت حطس)2

طسوتیلرتنکتاعالطا عیزوت و يروسنسبیکرت ماجنا

.دوشیمماجنارادنزو يریگطسوتم متیروگلا

تسا یلرتنک همانرب کی لماش حطس نیا :لرتنک حطس)3

ماجنا ار یطیحم تاعالطا رب ینتبم يزاسمیمصت هک

تایئزج اب ار هدادقیفلت لدم نیا ریز لکش.دهدیم

.دهدیم شیامن نآ یشزادرپ لحارم

رابط انسان
و دستگاه 

خطاپذیري تصویر 
از محیط

خطاپذیري 
فعال کننده از رابط

کاربرد کنترل

الیه جذب سنسور

الیه تحمل خطا الیه تحمل خطا

رابط مبدل هاي
هوشمند

رابط مبدل هاي

هوشمند

اپراتور

مرحله کنترل

/مرحله ادغام
انتشار

مرحله تبدیل

کنترل شی محیط

Time-Triggeredلدم.15لکش

همهودنک یمفیصوت ار اهراک زا هعومجم کی لدم نیا

و يریگمیمصت ،هدادشزادرپ ،يریگهزادنا لثم مزالياه تیلاعف

نیا رد فلتخم حوطس،2لودج.دنهد یمشیامن ار تکرح
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يارب مزال شناد و يرجم ،هتفرگ تروص راک هارمههب لدم

.دهد یمناشن ار تامیمصت لرتنک

Time-Triggeredروسنس بیکرت لدم حوطس فیصوت.2لودج

DFIGلدم.3-2-21

روظنمهب ارDFIGلدمونالِپ و شَِلبنایاقآ،2003لاس رد

ینیبزابتقیقح رد.]32[دندرک هئاراJDLلدم5حطسهعسوت

هک تفرگتروصناشیا طسوتJDLهداد قیفلتلدمءاقتراو

یتیریدمعباوتزاتاعالطاقیفلتندرکادجنآیلصافده

.تسا هدش هداد ناشن16لکش ردJDLهدش ینیبزاب لدم.دوب

اب طبترم هکربراک ای ناسنا شیالاپمان اب5حطس ساسا نیارب

هب،تساهداد قیفلتدنیآرف لرتنک و ناسنا طساو تاعوضوم

ناونعهب3ات0حوطس نیاربانب .دیدرگ هفاضاJDLلدم حوطس

هداد هعسوت حطس ود ناونعهب5و4حوطس و یلبق حطس راهچ

ناونعهب5حطس وعبانم تیریدمرد4حطس .دنتسه هدش

حوطس.دناهدش فیرعتنیشام و ناسنا طساو عباوتزا یشخب

.دندرگ یمفیرعت ریز تروصهبDFIGلدم هناگتفه

هدهاشم لباقياه تلاح نیمخت :)هداد یبایزرا(0حطس)1

.لانگیس حطسياه هداد عمجت هیاپ رب لانگیس ایءیش

هیاپ ربءیشياه تلاح نیمخت :)ءیش یبایزرا(1حطس)2

تلاح نیمخت و هتسویپ تلاح نیمخت ،هداد عمجت

.هتسسگ

نیب طابترا ینیبشیپ و نیمخت :)تیعقوم یبایزرا(2حطس)3

.اهورین طابترا و ییورین راتخاس،ءایشا

وتیعقوم يور تارثا نیمخت :)دروخربیبایزرا(3حطس)4

.ناگدننکتکرش هلیسوهب هدش يزیرهمانربلمع

تیریدم رصنعحطس نیا رد:)دنیآرف شیالاپ(4حطس)5

.دهد یم ماجنا اریقیبطتياه هداد شزادرپ،عبانم

نییعت ياربشناد تیریدمماجنا:)ربراک شیالاپ(5حطس)6

.دراد یسرتسد تاعالطا هب هک يدرف و عون

روظنمهبمرفتلپ تیریدم :)تیرومأم تیریدم(6حطس)7

.تیرومأم يارجا ياربيریگمیمصت زا تیامح

پیش پردازش-0مرحله 

ارزیابی شی-1مرحله 

ارزیابی وضعیت-2مرحله 

ارزیابی برخورد-2مرحله 

محلی
SIG
IM
EL

سنسورها
SONAR
RADRA

HRR
SAR
MTI

منابع اطالعات 
توزیع شده 4مرحله 

پشتیبانیپاالیش فرآیند
پایگاه داده

ادغام
پایگاه داده

رابط کامپیوتر با 
انسان

مقدار

اولویت

متن 

هدف

توزیع شده

سیستم مدیریت 
پایگاه داده

پاالیش 
ابزار

5مرحله 
پاالیش کاربر

قابلیت اطمینان/معیارهاي عملکرد

مدیریت سنسور

منابع داده

]61[شَلِبطسوتJDLهدش ینیبزابلدم.16لکش

مهم لئاسم زا شناد شیامن و تیعقوم یبایزرا لالدتسا

ار لدم نیا17لکش.تساDFIGلدم طسوت هدش هتخادرپ

.دهد یمناشن

جهان واقعی 
سنسورها

و
منابع

ادغام صریح

ماشین

ادغام خاموش
تجزیه و تحلیل -ساخت

سنسور

انسان

تصمیم گیري
انسان

سکوي

ایستگاه زمینی

ادغام اطالعات

مدیریت ماموریت

نمایش دانش

استدالل

L 0

مدیریت منابع

L 1 L 2/3

L 4/6 ?

L 5

DFIGيداهنشیپلدم.17لکش

هداد قیفلتياه  يرامعمرب يرورم.4

دوجومياه  يرامعمهچخیرات.4-1

Bowmanياقآ طسوت و1980لاس رد يرامعم نیلوا

لاس ردKayوLuoنایاقآنینچمه.]39[-]40[دیدرگ داهنشیپ

ماغدا رب ینتبم یمومعهدادقیفلت راتخاس کی1988

عبانم زااههداد ،يرامعمنیا رد .دندرک هئارا يروسنسدنچ

یبتارم هلسلس هویشهب هدش هیبعت قیفلت زکارم لخاد فلتخم
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هکدشهئاراPauيرامعملاس نیمه رد.]41[دنوشیم بیکرت

ینتبم هدادقیفلتيارب  یلدم ودوبیبتارم هلسلس يرامعم کی

Durrant-Whyteنینچمه .]42[درکیم هئارا يراتفر شناد رب

ياه متسیسرد هدافتسا تهجهداد قیفلتيرامعم،لاس نیا رد

زا هدافتسايرامعمنیا یلصا هصخشم .دومن هئاراارکیتابر

زا هدمآ تسدهبياه هداد .تسا كرتشم یشیامن تمرف کی

یقیفلت لدم کیابوهدش لیدبت تمرف نیا هب اهروسنس همه

1993لاس رد.]43[دوشیم بیکرتمیمصت حطس ایالاب حطس

هبBowmanياقآطسوت عبانم تیریدم و هدادقیفلتيرامعم

نیارب ینتبم.دش هداد هعسوت،خساپ تیریدم ماجنا روظنم

یسدنهم يژولودتم واهطساو ،يرازفامرن يازجا ،يرامعم

لاس رد .دیدرگمهارفهدادقیفلت دنیآرفيرازفامرن هعسوتيارب

-تابر يزاسهدایپ و یحارط يارب عمتجم يرامعم کی1998

،ددجم هدافتساتیلباقابو یعقاو نامزتلاحردكرحتمياه 

هدادقیفلتLAASيرامعم .]44[دیدرگ هئاراLAASمانهب

یعبات حطس يدنبلوژام يارب ار ینایم و نییاپ حطس يروسنس

حطس يروسنسهدادقیفلت يرامعم نیا رد .دنکیم يزیرحرط

.دوشیمهداد شیامن میمصت حطس رد الاب

ياه يرامعم،JDLلدم کی حطس ردهداد قیفلتروظنم هب

ياه هداد قیفلتیلک هتسد ود هب هک دناهدش هئارا ینوگانوگ

-يرامعم هلمج زا .دنامیسقت لباق یتیوههداد قیفلتو یشبنج

،Centralizedيرامعم هب ناوتیم لوا هتسدياه 

AutonomousوHybridمود هتسدياه يرامعم هلمج زا و

حطسو یگژیوحطس،هدادحطس قیفلت يرامعم هب ناوتیم

قیفلتياه هداد حیضوت و ریسفت.]45[-]46[دومن هراشا میمصت

،JDLلدم دیدهت یبایزرا و تیعقوم یبایزرا حوطس رد هدش

رد .دشابیم راکدوخ لالدتساياه کینکت يریگدای دنمزاین

هربخياه متسیس ای شناد رب ینتبمياه متسیس ،صوصخ نیمه

لیلحت ،1حطس یشزادرپياه متسیسنییبتروظنمهب

ءایشانیب طابترا ،هدش هدهاشم هداد ياوتحم دننام یتاعوضوم

-شیپ وءایشاای فادها یبتارم هلسلس يدنبهورگ ،هدش هدهاشم

شور کی.دناهدش هداد هعسوت،فادها ایءایشاهدنیآ ینیب

شناد رب ینتبمياه متسیسيرامعم هئارا ،هداد قیفلترديدربراک

یخربهب]48[-]53[عجارمرد.]47[دشاب یمهایسهتختلیبق زا

هدش هراشاهداد قیفلتدوجومياه بوچراچ و اهيرامعم زا

.تسا

هداد قیفلتياه  يرامعمدرکلمع وءازجا حیرشت.4-2

Bowmanيرامعم.4-2-1

يارب1نمواب ياقآ طسوت1980لاس رد يرامعم نیا

عبات يرامعم نیا رد.]39[-]40[دش هئارا و یحارطهداد قیفلت

عبات زا یشخبJDLلدم دیدجهخسن رد هکدنیآرف شیالاپ

روطنامه .دیدرگحرطم4حطس ناونعهب ؛تسا عبانم تیریدم

و هدادقیفلتنیب ،دراد دوجوطابترا،لرتنک و نیمخت نیب هک

رجنمهلئسم نیا ودراد دوجو يرتشیب طابترا زینعبانم تیریدم

 متسیس .تسا هدش زینيزیرهمانرب و یگتسباونیب طابترا هب

داجیا،تیریدم وقیفلتياه هرگزا2عبانم تیریدم وهداد قیفلت

.دهد یمناشن ارهرگود نیایگناگود18لکش.دوشیم

کاربر یا
مدیریت منابع 

قبلی

منابع و 
گره هاي منابع 

دیگر

-آماده سازي پاسخ
ارجاع متداول

اداره/کنترل
برنامه

انتخاب 

برنامه

ارزیابی 

برنامه

تولید 

برنامه

کاربر یا گره
تلفیق بعدي 

-تراز داده ها
مرجع معمول

تخمین و 
پیش بینی وضعیت

انتخاب 
فرضیه

ارزیابی 
فرضیه

تولید 
فرضیه

گره هاي تلفیق 
داده هاي قبلی

MGTمنابع کنترل  وضعیت سنسور منبع

گره تلفیق داده

گره مدیریت منبع

وضعیت منابعتخمین ادغام داده

وابستگی داده

برنامه ریزي پاسخ

هداد قیفلتو عبانم تیریدمياه هرگیگناگود.18لکش

يارب ییاه کینکت تخانش،يرامعم نیا نامأوت حوطس

-هب حوطس نیا .دروآ یممهارف اراهحطس زا مادک ره یحارط

واهلدم ،عبانم ،هداد عاونا رد ینعمابياه توافت تلع

يدنبمیسقت ،اهحطس زا مادک ره يارب مزالياه جاتنتسا

کی زا هدافتسا ابقیفلتحوطس همه يرامعم نیا رد .دنوش یم

هک دنوش يزاسهدایپ دنناوت یمقیفلتياه هرگزاFan-inهکبش

نیمخت و هداد یگتسباو ،هداد يزاسهدامآ دننام يدراومهرگره

حوطس همه يرامعم نیا رد نینچمه .دهد یمماجنا ار تلاح

تیریدمياه هرگزاFan-outهکبش کی زا هدافتسا اب تیریدم

1 Bawman
2 Data Fusion & Resource Management
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يزاسهدامآ دننام يدراومهرگره هک دنوش يزاسهدایپ دنناوت یم

.دهد یمماجنا ار عبنم تلاح لرتنک و راک يزیرهمانرب ،راک

ار عبانم تیریدم وهداد قیفلتنیبطابتراو یگناگود19لکش

.دهد یمناشن

معماري مدیریت

درخت"Fan-out"

دسته بندي کار براساس منبع،زمان یا نوع تعریف

برنامه ریزي

از قابلیت هاي اندازه گیري منبع بهره برداري کنید

تولید،ارزیابی و انتخاب برنامه هاي پاسخ
کنترل

از قابلیت هاي منبع مستقل بهره برداري کنید

 براي محاسبه کاراییw/a از پارامترهاي پیشین
انجمن استفاده کنید

معماري تلفیق

 درخت"Fan-in"

دسته بندي انواع داده ها براساس منبع،زمان یا نوع داده

وابستگی

از مشاهدات اندازه گیري هم پوشانی بهره برداري کنید

تولید ، ارزیابی و انتخاب فرضیه انجمن

تخمین

از مشاهدات اندازه گیري مستقل بهر برداري کنید

 براي محاسبه تخمینw/a از پارامترهاي پیشین
انجمن استفاده کنید

مدیریت منبعتلفیق داده

دوگانگی

R
E
S
O
U
R
C
E
S

هداد قیفلتو عبانم تیریدمنیب یگناگود.19لکش

هدادقیفلتتخرد کی موهفم دوخ راک ردنمواب ياقآ

-هرگهب ارقیفلتلئاسم ات تسا هداد هعسوت ار یبتارم هلسلس

دنویپ دننام یعباوت یموهفم رظن زاهرگره .دنک میسقت ییاه 

ياهنومن20لکش .دریگ یمرب رد ار نیمخت و یگتسبمه ،هداد

ناشن ارناشیاطسوت هدش هئارا هدادقیفلتتخردهرگزا

.دهد یم

کاربر یا گره
تلفیق بعدي 

-تراز داده ها
مرجع معمول

تخمین و 
پیش بینی وضعیت

انتخاب 
فرضیه

ارزیابی 
فرضیه

تولید 
فرضیه

گره هاي تلفیق 
داده هاي قبلی

MGTمنابع کنترل  وضعیت سنسور منبع

گره تلفیق داده

وابستگی داده

Bowmanهداد قیفلتتخردهرگيرامعم.20لکش

Luo and Kayيرامعم.4-2-2

هدادقیفلتراتخاس کی1988لاس رد1یک و ولنایاقآ

نیا رد .دندرک هئارا يروسنسدنچ ماغدا رب ینتبم یمومع

-هب هدش هیبعت قیفلت زکارم لخاد فلتخم عبانم زا هداد ،متسیس

نیب يراکشآ زیامتاه نآ.دنوشیم بیکرت یبتارمهلسلس هویش

و هدروآ دوجوهب يروسنسدنچقیفلتو يروسنسدنچ ماغدا

،لسکیپ ،لانگیس حطس راهچ رد ار يروسنسدنچبیکرت لدم

1 Luo and Kay

.دندرک نایب الاب هب نییاپ حطس زا بیترتهب لبمس و یگژیو

.]41[دهد یمناشن ار يرامعم نیا21لکش

سیستم اطالعات

تلفیق

تلفیق

تلفیق

باال

پایین

نماد

ویژگی

سیگنال

پیکسل

سطح نمایش

1X
2X 3X NX

1,2X 1,2,3X

1,...., NX

1S 2S
3S NS

Luo and Kayيروسنسدنچبیکرت يرامعم.21لکش

هب روسنس حطس رد هدش يروآعمج هداد يرامعم نیا رد

هلسلس هویشهبقیفلتدنیآرف تایلمع يارجا ياربقیفلتزکارم

زکارم رد تاعالطا هک روطنامه .دبای یملاقتنا یبیترت و یبتارم

ماخ هداد زا هداد شیامن حطس،دنوش یمبیکرت ،فلتخمقیفلت

.دنک یمادیپ شیازفا میمصت ای دامن حطس ات لانگیس حطس ای

Pauيرامعم.4-2-3

يرامعم کی تسا هدش هئارا1988لاس رد هک يرامعم نیا

شناد رب ینتبم هدادقیفلتيارب یلدمهک تسایبتارمهلسلس

هایس هتخت يرامعم ياجهب لدم نیا.]42[دنک یمهئارا يراتفر

شور زا ،دوشیم هدید شناد رب ینتبمياه متسیس رد هک

رد .تسا هدش لیکشتیشیامن حطس هس لماش یبتارمهلسلس

داعبا اب يرادربياضف کی روسنس ره يارب ،حطس نیرتنییاپ

،دعب حطس .دراد دوجو هدش يریگهزادناياه رتماراپ و گنهامه

و هدرک جارختسا ار اهرادرب نیا زا بسانمياه یگژیو

لماش موس حطس .دنک یملصتماه نآهب ار ییاه بسچرب

و هدادطابترا اهدادخر هب ار یگژیوياه رادرب هک تسایطباور

کی ادتبا،22لکشلدم رد .دنک یمصخشم ار طیحم لدم

رادرب نیا سپس .دوش یمجارختسا ماخ هداد زا یگژیو رادرب

ردقیفلت.دوش یمهدش فیرعتياه یگژیو اب طبترم وزارتمه

زا ینایاپ زاف .دوش یمماجنا هداد لیلحت و روسنس تفص حوطس

بسحرب دناوت یمهک تسا هدش هتخاس يراتفر نیناوق يرسکی

نیا22لکش.دوش جارختسا یبیکرت یجورخ ییاهنشیامن
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هدش هدادناشنهدادقیفلت فلتخم لحارم نآ رد هکار يرامعم

.دهدیم شیامن تسا

تجزیه و تحلیلاجتماع 

نمایش

سنسور تلفیق صفت

تلفیق وابستگی

S1 S2 S3 Sn

استخراج ویژگی

Pauبیکرت يرامعم.22لکش

Durrant-Whyteيرامعم.4-2-4

Durrant-Whyteدومن هئارا ار يايرامعم1988لاس رد

كرتشم یشیامن تمرف کی زا هدافتسانآیلصا هصخشمهک

لیدبت تمرف نیا هب اهروسنس همه زا هدمآ تسدب هداد .تسا

ره .دوش یمبیکرتالاب حطس یقیفلت لدم کی هلیسوهب وهدش

نیا23لکش .دهدیمماجنا ار لیدبت لمع شدوخ روسنس

.]43[دهد یمشیامن ار يرامعم

مکملادغام  اضافیادغام تعاونیادغام 

a+b cb

S1 S2 S3 S4 S5

A B C

A B B C

منابع

اطالعات ادغام شده

اطالعات 

'C

Durrant-Whyteهداد قیفلتيرامعم.23لکش

LAASيرامعم.4-2-5

و یحارطيارب عمتجم يرامعم کی ناونعهب يرامعم نیا

هعسوت یعقاو نامزتروص هبكرحتمياه تابر يزاسهدایپ

نییاپ حطس يروسنس بیکرتLAAS1يرامعم .تسا هدش هداد

.دنک یميزیرحرطيدرکلمعحطس يدنبلوژام يارب ار ینایم و

میمصت حطس رد الاب حطس يروسنسقیفلتيرامعم نیا رد

ریز حوطس لماشLAASيرامعم .]44[تسا هدش هداد شیامن

:تسا

طابترا يرارقرب حطس نیا راک:یقطنم تابر حطس-

حطس و یکیزیفياه روسنس نیب يرازفا تخس

.تسايدرکلمع

یموهفمياه تیلباق لماش حطس نیا :يدرکلمعحطس-

.دوشیمهدش هتخاس تابریلمع و 

طسوت عباوت يارجا حطس نیا :ارجا لرتنک حطس-

.دنک یمگنهامه ار راکياه زاین اب طبترمياه لوژام

همانرب دیلوتياه تیلباق لماش حطس نیا :میمصت حطس-

.دوش یمنآ يارجا رب تراظن و راک

ياه متسیس يدنبمیسقت ياربیبسانمرازبا يرامعمنیا

ار يرامعمنیایلمع میهافم24لکش .تسااهلوژام هب گرزب

.دنکیمحیرشت

1 Laboratory Analysis Architecture Systems
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سرپرست برنامه ها

عملکرد برنامه ها

برنامه ریز دستورات

اصالح کتتده کار

اجرایی

ماژول ها

متصدي
گزارشاتدستور

10S

1S

درخواست هاحالت

مرحله 
تصمیم گیري

مرحله کنترل اجرا

مرحله عملکرد

مرحله منطقی ربات 

سیستم 
فیریکی

محیط زیست

C

رابط سنسور و فعال ساز

0.1S

مشاهدهکنترل

مدل سازي 
کنترل 

عملکرد در 
رفلکس سرو

درخواست هاگزارشات

مخابرات
سنسورهاي 
پراکسیمتر

سسنورهاي
اختصاصی

فعال کننده ها سنسورهاي 
خارج کننده

LAASيرامعم.24لکش

یلحمهداد قیفلتيرامعم.4-2-6

هداد قیفلتمتسیس کی هعسوت ردمهمتاعوضوم زا یکی

رد.تساهداد شدرگ دنوررد قیفلت ماجنا هوحنيروسنسدنچ

نایبJDLلدم1حطسقیفلتياربتلاحود]45[-]46[عجرم

عافترا و تمس ،هنماد دننامیلحمهداد قیفلت)1(.تسا هدش

لاح ردءیش کی تعرس و تیعقوم نییعت يارب هدش هدهاشم

راداروزمرق نودام فیط دنناميرتماراپهداد قیفلت)2(،تکرح

لواتلاحنییبترد.هدش هدهاشمءیش کی تیوه نییعت يارب

و تلاحياه رادرب قیفلت ،ماخهداد قیفلتشور هس هب ناوت یم

و تیعقوم نییعت روظنمهب1یلحمهداد قیفلتياربیبیکرت قیفلت

،2زکرمتميرامعم هسساسا نیا رب .درک هراشاءیش تعرس

هدش داهنشیپیلحمهداد قیفلتيارب4یبیکرت و3راتخمدوخ

.تسا

Centralizedيرامعم.4-2-6-1

مانهب یلحم هدادقیفلتيرامعم زا ياهنومن25لکش

.]45[-]46[دهد یمناشن ار زکرمتميرامعم

1 Local Data Fusion
2 Centralized
3 Autonomous
4 Hybrid

Aحسگر

Bحسگر

Nحسگر

...
.

پیش پردازش

پیش پردازش

پیش پردازش

طبقه بندي

انطباق داده و 

نسبت دهی
همبسته سازيفیلترینگ

طبقه بندي هدف

احتمال تشخیص موفق

پارامترهاي ردگیري
و طبقه بندي

پارامترهاي کنترلی

کنترل حسگر

حالت هدف

زکرمتم قیفلتيرامعم.25لکش

و اهدحاو ياراد هک روسنس ره زا فلتخمياه هداد

هب ،يروآعمج زا دعب دنتسه روسنس نآ صاخ تاصتخم

يزکرم شزادرپ يارب راگزاس و ناسکی تاصتخم و اهدحاو

-هزادنا ،یگتسبمه و یگتسباو هلحرم رد سپس .دنوش یملیدبت

هلحرم رد تقیقح رد .دریذپ یمماجنااههداد نیب تهابشيریگ

کی ساسارب هداد ود نیب تهابش ایآ هک دوش یمنییعت یگتسباو

هدادقیفلتيرامعم نیا رد .ریخ ای دراد دوجو هنوگهناتسآ رایعم

نملاکياه رتلیف دننام یلاوتم نیمختياه کینکت زا هدافتسا اب

نیرتقیقد يروئت رظن زا زکرمتمقیفلتشور .دوش یمماجنا

.تساهداد قیفلترد شور

Autonomousيرامعم.4-2-6-2

ای هدشعیزوتقیفلت،یلحمقیفلتيارب مود يرامعم

رادرب کی دیلوت اب روسنس ره،قیفلتنیا رد .دراد مان راتخمدوخ

هدمآ تسدهب هداد رب ینتبم ارءیش تعرس و تیعقوم،تلاح

و تیعقوم زااهنیمخت نیا.دنز یمنیمخت روسنس نآ زا

دنوش یمدراو هدادقیفلتدنیآرف کی هب يدورو ناونع هب تعرس

نیدنچ رب ینتبم كرتشم ای یبیکرت تلاح رادرب کی هب ات

.دنسرب روسنس

و اهروسنس نیب تاطابترا هدشعیزوتقیفلتياه  يرامعم

هک تسا نیا رما نیا لیلد .دنهد یمشهاک ارقیفلتهدنزادرپ

هکنیا نمض .دوش یمهدرشف تلاح رادرب کی هب اهروسنس هداد

زا رتناسآ تلاح رادرب حطس رد یگتسبمه و یگتسباو دنیآرف

شور نیا رد تلاح رادربقیفلتدنیآرف .تسا هداد حطسقیفلت

شور رد هداد حطسقیفلتشور هب تبسن يرتمک تقد زا

رد تاعالطا نداد تسد زا نآ لیلد و تسا رادروخرب زکرمتم

هداد هکنیا هژیوهب .دشاب یمقیفلتدنیآرف و اهروسنس نیب لاقتنا

نیا رد هکتسالانگیس تیفیک هرابرد یتاعالطا لماش یلصا
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اب طبترم سنایراوک سیرتام و تلاح رادرب هلیسو هب اهنت شور

ناشن ارقیفلتنیا26لکش .دوش یمهدز بیرقت نآ

.]45[-]46[دهد یم

Aحسگر

Bحسگر

Nحسگر

...
.

پیش پردازش

پیش پردازش

پیش پردازش

ردگیري
طبقه بندي

ردگیري
طبقه بندي

ردگیري
طبقه بندي

...
.

طبقه بندي

انطباق داده و 

نسبت دهی
همبسته سازيفیلترینگ

طبقه بندي هدف

احتمال تشخیص موفق

پارامترهاي ردگیري
و طبقه بندي

پارامترهاي کنترلی

کنترل حسگر

حالت هدف

راتخمدوخ قیفلتيرامعم.26لکش

Hybridيرامعم.4-2-6-3

قیفلتماغدالماش یلحمهداد قیفلتيارب موس يرامعم

رد و شور نیا رد .دشاب یمتلاح رادرب قیفلت و هداد حطس

راب شهاک روظنمهب تلاح رادرب بیکرت ،يداع تایلمع لالخ

تحت .دوش یمماجنا یتاطابتراياه اضاقت و یتابساحم يراک

نیاتسا زاین دروم رتشیب تقد هک یماگنهًالثمصاخ طیارش

يرامعم نیا .دنک یمداجیا يرتشیب يریذپفاطعنا يرامعم

وقیفلتدنیآرف رب تراظن ياربیناسنا هربخ کیهب نینچمه

نیا27لکش .دراد زاین تلاح رادرب و هدادقیفلتنیب باختنا

.]45[-]46[دهد یمناشن ارقیفلتيرامعم

Aحسگر

Bحسگر

Nحسگر

...
.

پیش پردازش

پیش پردازش

پیش پردازش

ردگیري
طبقه بندي

ردگیري
طبقه بندي

ردگیري
طبقه بندي

...
.

طبقه بندي

MAXانتخاب و ترکیب

انطباق داده و 

نسبت دهی
همبسته سازيفیلترینگ

طبقه بندي هدف

احتمال تشخیص موفق

پارامترهاي ردگیري
و طبقه بندي

پارامترهاي کنترلی

کنترل حسگر

حالت هدف

یبیکرت قیفلتيرامعم.27لکش

هدش نایبیلحمهداد قیفلتيرامعم هس نایم زا باختنا هوحن

،هداد قیفلتياه دربراک رد .ددرگ یمرب متسیس یسدنهم هلئسمهب

عبانمهبيرامعمباختنا ودرادن دوجویبولطم يرامعم چیه

،رظن دروم تقد ،دوجوم یطابترا دناب يانهپ ،یتابساحم

.دراد یگتسبهدش ماجنا یلام دروآربو اهروسنسياه تیلباق

يرتماراپهداد قیفلتيرامعم.4-2-7

تیوهقیفلت،JDLلدم کی حطس ردقیفلتمود تیعضو

يرتماراپياه هداد زاقیفلتنیا رد تقیقح رد .دوش یمهدیمان

نودام فیط ،رادار دننام فلتخمياه روسنس زاهدمآ تسدهب

هدافتسا هدش هدهاشمءیش کی تیوه نییعت يارب،هریغو زمرق

نیدنچ زا هدش هدهاشم فده تافص،قیفلتنیا رد .دوش یم

.دنوش یملیدبت فده تیوه زا كرتشم نایب کی هب روسنس

.دنراد دوجو1يرتماراپهداد قیفلتيارب یفلتخمياه  يرامعم

قیفلت،هداد حطسقیفلتزا دنترابعاهيرامعم نیا زا یخرب

یفرعم ریز رد هکمیمصت حطسقیفلتو یگژیو حطس

.دندرگ یم

هداد حطس قیفلت يرامعم.4-2-7-1

روسنس ره .دوش یمماجنا هداد حطسقیفلتيرامعم نیا رد

بیکرت مه اب اهروسنس ماخ هداد و هدرک هدهاشم ارءیش کی

نیا رد .دوش یمماجنا تیوه نالعادنیآرف سپس .دنوش یم

زا هدمآ تسدب هداد زا یگژیو رادرب جارختسا نمض دنیآرف

تیوه نالعا و رادرب نیا نایم لیدبت کی ،اهروسنس هدادقیفلت

رب ینتبم تیوه نالعا يارب هک ییاه شور .دوش یمماجنا

ياه شور ،یبصعياه هکبش :زا دنترابع دنراد دوجو یگژیو

.يا هشوخياه متیروگلا دننام وگلا صیخشتياه شور و بلاق

بسانتم دیاب یلصا روسنسياه هداد ،ماخياه هداد قیفلتيارب

طبترم رگیدکیهب حیحص روطهب ات دنشاب رداق و هدوب مه اب

ماخياه هداد تیوهقیفلت،یلحمهداد قیفلتاب هسیاقم رد .دنوش

،حیحص یگتسباو و يزاسحطسمه دنیآرف ندوب اراد ضرف اب

ار يرامعم نیا28لکش .دیامن یممهارف ار جیاتن نیرتقیقد

.]45[-]46[دهد یمناشن

Aحسگر

Bحسگر

Nحسگر

...
.

تلفیق
در

سطح
داده

ی
ج ویژگ

خرا
ست

ا

ی
ت ده

سب
ن

تعیین
هویت

هداد حطسيرتماراپقیفلتيرامعم.28لکش

یگژیو حطس قیفلت يرامعم.4-2-7-2

،ياهدهاشمياه هدادکمک ابروسنسره يرامعم نیا رد

کیداجیا ثعابیگژیو نیا .دنک یمجارختسا یگژیو رادرب کی

1 Parametric Data Fusion
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28

هلحرم رد .دوش یمتیوه نالعا هب دورو يارب یگژیو رادرب

ياهشوخ متیروگلا ای یبصع هکبشياه کینکت زا تیوه نالعا

زا كرتشم نالعا کی يرامعم نیا یجورخ .دوش یمهدافتسا

اهروسنس همه یگژیوياه رادربقیفلترب ینتبم فده تیوه

و یگتسباو ،يزاسحطسمه عباوت يرامعم نیا رد .دشاب یم

رادرب کی هب یگژیوياه رادرب لاصتا زا لبق دیاب یگتسبمه

ناشن ار يرامعم نیا29لکش .دنوش ماجنا ،رتگرزب

.]45[-]46[دهد یم

Aحسگر

Bحسگر

Nحسگر

...
.

ترکیب
سطح

تصمیم و
تعیین
هویت

ی
ج ویژگ

خرا
ست

ا

ی
ت ده

سب
ن

یگژیو حطسيرتماراپ قیفلتيرامعم.29لکش

میمصت حطس قیفلت يرامعم.4-2-7-3

ساسارب ار تیوه نالعا دنیآرف روسنس ره يرامعم نیا رد

تافص اهروسنس نیا .دهد یمماجنا شدوخ عبنم کت هداد

لیدبت فده تیوه زا هیلوا نالعا کی هب ار هدش هدهاشم فده

یگژیو جارختساياه شور طسوت دناوت یمهلئسم نیا .دنک یم

صیخشتياه کینکت ای یبصعياه هکبش دننام تیوه نالعا ای

نالعا يرامعم نیا رد .دوش ماجنا یگژیو رب ینتبم يوگلا

اب دوش یممهارف ازجم روطهب روسنس ره طسوت هک ییاه تیوه

جاتنتسا دننام میمصت حطسقیفلتياه کینکت زا هدافتسا

ای رادنزو يریگمیمصتياه شور ،نیزیب جاتنتسا ،کیسالک

ار يرامعم نیا30لکش .دنوش یمبیکرت رفاشرتسپمد شور

.]45[-]46[دهد یمناشن

Aحسگر تعیین هویت

تعیین هویت

تعیین هویت

...
.

Bحسگر

Nحسگر

...
.

ترکیب
سطح

تصمیم و
تعیین
ھویت

ی
ج ویژگ

خرا
ست

ا

ی
ت ده

سب
ن

میمصت حطسيرتماراپ قیفلتيرامعم.30لکش

هایس هتختيرامعم.4-2-8

یبایزرا حوطس رد هدشقیفلتياه هداد حیضوت و ریسفت

يریگدای دنمزاین ،JDLلدم دیدهت یبایزرا و تیعقوم

،صوصخ نیمهرد .دشاب یمراکدوخ لالدتساياه کینکت

حیضوت روظنمهب هربخياه متسیس ای شناد رب ینتبمياه متسیس

ياوتحم دننام یتاعوضوم لیلحت ،1حطس یشزادرپياه متسیس

يدنبهورگ ،هدشهدهاشمءایشانیب طابترا ،هدش هدهاشم هداد

،فادها ایءایشاهدنیآ ینیب شیپ وءایشاای فادها یبتارمهلسلس

ناسنا طسوت یعیبط روطهب یلالدتسا نینچ .دناهدش هداد هعسوت

.دوش یمماجنا

ياه متسیسهداد قیفلتيارب يدربراکً ابلاغياه شورزا یکی

يرامعمنیا .]47[دشاب یم1هایسهتختيرامعم ،شناد رب ینتبم

ياه کینکت زا و هدرک میسقت طبترمياه هلئسمریز هب ار هلئسم

.دنک یمهدافتسااههلئسم ءزج لح يارب یلاعفنا و لعف لالدتسا

کی ،هلئسمریز ره يارب هدمآ تسدهب جیاتنقیفلتاب نینچمه

هک تسا نیا هباشم رما نیا .دهد یمتسدب هتفایلماکت لح

کی و دنوش عمج هایسهتخت کی رود تسا نکمم هربخ دارفا

31لکش رد هایس هتخت يرامعم زا لاثم کی .دننک لح ار هلئسم

.تسا هدش هداد ناشن

تخته سیاه
راه حل ها

اطالعات کنترل
بازرسی

بروز رسانی

منبع دانش

بروزرسانی تخته سیاه
شرط دستور
عمل دستور

کنترل
حلقه

منبع بعدي

+1

+1
فعال  کردن

کنترلر

الیه ها

تخته سیاه KSمنبع هاي دانش

1 Blackboard Architecture
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29

میمصتحطس بیکرت شزادرپ يارب هایس هتخت يرامعم.31لکش

رصنع هس ،شناد رب ینتبمياه متسیس کینکت زا هدافتسارد

جاتنتسا /یبایزرا دنیآرف-2،شناد شیامن همانرب-1.تسا زاین

ییاه کینکت شناد شیامن همانرب .لرتنک همانرب-3و راکدوخ

مدع و ياهیور شناد ،یقطنم تاطابترا ،عیاقو شیامن يارب

شناد شیامن يارب يدایزياه کینکت .]54[-]60[تسا تیعطق

،نیناوق دیلوت هب ناوت یمهلمج نآ زا هک .دناهدش هداد هعسوت

،اهکینکت نیا زا مادکره يارب .دومن هراشاهریغواهبلاق

اب دناوت یمیقطنم تاطابترا و هدش هدهاشم هداد رد تیعطقمدع

راکشآ لصاوف ،يزاف هعومجم يروئت ،لامتحا زا هدافتسا

زا فده .دوش هداد شیامن رگیدياه شور ای رفاش رتسپمد

کی لالدتسا تیلباق تفایرد،راکدوخ لالدتسا متسیس تخاس

.تسا نآ شیامن و هربخ درف

دیاب یبایزرا ای جاتنتسا دنیآرف کی ،هدش هداد شناد رب ینتبم

،يزاف قطنم لاثم يارب .دبای هعسوت شناد نآ زا هدافتسا يارب

و هنومن رب ینتبم لالدتسا ،بلاقياه شور ،یتالامتحا لالدتسا

.دنراد دوجو روظنم نیدب رگیدياه کینکت زا يدایز دادعت

دنیآرف ات دراد زاین لرتنک همانرب کی هب راکدوخ لالدتسا

ياه شور دننام ییاه کینکت .دنک يزاسهدایپ ار لالدتسا

هلمج زاهریغو یبتارم هلسلس هیزجت ،لرتنک يروئت ،وجتسج

لماشاههمانرب نیا زا مادک ره .دنتسهیلرتنک همانرب نیا

یلماکت لالدتسا دنیآرف لرتنک يارب تفایهر کی و تایضرف

يارب شناد قیرط زا ار وجتسج ،لرتنکياه همانرب .دوش یم

.دننک یمتیادهيروسنسدنچو ایوپ هدادقیفلتو فاشتکا

همانربو جاتنتسا /یبایزرا دنیآرف ،شناد شیامن همانربقیفلت

.دنوش یمهدافتسا راکدوخ لالدتسا هب ندیسر يارب لرتنک

ینتبم یشنادياه متسیس لماش هنیمز نیا رد روهشمياه کینکت

.]49[تسا يزاف نیناوق رب ینتبمياه کینکت و نیناوق رب

هداد قیفلتياه يرامعم و اهلدم هسیاقم.5

هداد قیفلتياه لدم هسیاقم.5-1

ياه هکبش ردهداد قیفلتفلتخملدم12،هلاقمنیارد

C4Iياه هناماس رد هدافتسا دروم دنناوت یمهک يروسنسدنچ

ياهسیاقم هئارا نمضشخب نیا رد .دندشیفرعمدنریگ رارق

.دوش یمنییبتاه نآزاکی رهبیاعموایازم،اهلدم نیا نیب

شیامن ار هلاقم نیا رد هدش هئاراياه لدم مارگاید32لکش

.دهد یم

هدشهئاراياه لدممارگاید.32لکش

حوطسنیبندشلئاقزیامتيانبمربهداد قیفلتياه    لدم

لدم.دنتفرگرارقیبایزراوهسیاقمدروم،عازتنافلتخم

Waterfallعازتنارت   نییاپحوطسنیبزیامتنیرت   بسانملماش

زایکیلدمنیالخادهدادنایرجردکبدیفنادقفاما؛تسا

لماشBoydوJDLياه    لدم.دیآ یم رامشهبنآتالاکشا

رتالابحوطسوینایمحطسردبیترتهبزیامتنیرت   بسانم

ارعازتناحوطسهمهدنمشوههقلحلدماما،دنشاب یم عازتنا

نایباريا   هدشهدرشفتایئزجيا   هزادنااتوهدادششوپ

؛تساروهشمرایسبقیفلتياه    متسیسياربJDLلدم.دنک یم 

يراجتو یماظنياه دربراکياربلدمنیاهکيا   هنوگهب

:]21[تساریزتالاکشايارادJDLلدم.دوش یم هدافتسا

نیا.تساتاعالطاایهدادربینتبملدمکیJDLلدم)1

زایخربتخاسياربلدمنیازاهدافتساوهعسوترما

.دزاس یم لکشماراهدربراک

لدمزاهدافتساهلئسمنیا.تسایعازتنایلیخJDLلدم)2

JDLونآفلتخمياه    شخبحیحصریسفتياربار

.دزاس یم لکشمصاخلئاسمياربنآبسانميریگراکب

اماتسادیفمیلومعمكردياربJDLلدم)3

هدافتسادیابهکییاه    شورییاسانشرداراههدنهد   هعسوت

اتدوش یم بجومهلئسمنیا.دنک یمنییامنهاردنوش

متسیسياربيرامعمکیهعسوتياربJDLلدمزاناوتن

.تفرگکمکیعقاو

زامادکرههبوتساقیفلتعباوتربینتبمیتاراسادلدم

زایبیکرتOmnibusلدماما؛دوش یم قحلمقیفلتياه    تیلاعف

نتفرگرظنردابهکتساWaterfallویتاراساد،دیوبلدمهس

نیا.تساهدشیحارطدوجومياه    لدمفعضوتوقطاقن

وهدرکصخشماراهشزادرپبیترت،JDLلدمفالخربلدم

ياربطقفلدمنیا.دزاس یم حیرصارهخرچتعیبط
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30

ياربناوت یم هکلبدوش یمنهدافتسایعافدياه دربراک

يا   هخرچراتخاسلدمنیا.دربهرهبنآزازینرگیدياه دربراک

Omnibusلدمامادهد یم هئارااردیوبهقلحابهسیاقملباق

.دنک یم مهارفاریشزادرپحوطسزايرت   بسانمراتخاسکی

يارببسانمراتخاسکینادقفدیوبلدمهدمعلاکشا

فلتخميروسنسياه    هداد قیفلتياه راکيزاسادجوییاسانش

ابدیوبهقلحرددوجوملحارمنیبيا   هسیاقم]21[رد.تسا

زافساسانیارب.تساهدشهئارادنمشوههقلحوJDLلدم

زافزایشخبوJDLلدمرفصحطسابیعیسوروطهبهدهاشم

عباوت،شیارگزافرد.تساهسیاقملباقدنمشوههقلحلدم1

لدم2و1زافهتفایراتخاسرصانعوJDLلدم3و1،2حطس

وJDLلدم4حطس،میمصتزاف.دنراددوجودنمشوههقلح

نیبهسیاقم3لودج.دریگ یم ربرداردنمشوههقلحلدم4ماگ

ساساربارهداد قیفلتموسرملدمراهچیشزادرپحوطس

شزادرپ،لانگیسشزادرپ،روسنسباستکاردتیلاعف

يزاس   میمصتدنیآرف،دیدهتیبایزرا،تیعضو   یبایزرا،تاعالطا

.دهد یم شیامننامرفيارجاو

هداد قیفلتموسرملدمراهچهسیاقم.3لودج

ياه    لدمزایخربابهتفای   هعسوتOODAلدمهسیاقماب

OODAلدمابنآيراگزاسهبناوت یم،الابردهدشفیصوت

OODAلدمردنینچمه.دومنهراشامیمصتحطسرد

.دوش یمهتسبنآطیحمويزاس   میمصتنیبهقلح،هتفای   هعسوت

اهه   دادشزادرپياربعازتناحطسشیازفاابلدمنیایفرطزا

لدم4حطسهبلدمنیا.تساراگزاسJDLلدمحطسرهرد

JDLلمعيزاسمیمصتياه زافهمهيوراتدهد یمناکما

دننامهارهقلحلخادهقلحتیلباقنینچمهلدمنیا.دیامن

Time-Triggeredلدم.دروآ یممهارفOmnibusلدم

يزاسلدميارب،دوجومیعازتناياه    لدمریاسفالخرب

بیکرت،هدادباستکاهارمههبهدیچیپیقیقحنامزياه    متسیس

لدمنیا.دوش یم هدافتسااهمیمصتلرتنکوشزادرپ

لباقیحارط،يا   هقلحشزادرپدننامییاه    یگژیوهدنریگربرد

.دشاب یم نآياه متسیسریزنیببسانمياه    طساووتخاس

فدهابوJDLلدم5حطسهعسوتروظنمهبDFIGلدم

هدشیحارطتیریدمعباوتزاتاعالطابیکرتيزاسادج

ياربتاعالطابیکرتعوضومتیمهالدمنیارد.تسا

هلحرمهسلماششنادشیامنوتیعقومیبایزرالالدتسا

-میمصتزاتیامح)2( ،ناربراکياربیحارط)1( .دوش یم

دامتعازاتیامحياربطبارياه لمعلاروتسد)3( وایوپيزاس

.تاعالطابیکرتتامدختیفیکياه رایعمقیرطزاربراک

-شخب رد هکهداد قیفلت ياهلدمزا یلکهسیاقمکی4لودج

.دهد یم شیامن ار دناهدشحیرشت یلبق ياه

هداد قیفلت ياهلدم یلکهسیاقم.4لودج

لدم تایصوصخلدم عونفیدر

1Omnibusحوطسزابسانمراتخاسکی هئارا

یشزادرپ

2JDLینایمحوطسردزیامتنیرت   بسانم

.دراد ارعازتنا

3Endsleyندرک لدم  /دهد یميزاسمیمصتهزاجا

یتیعضو یهاگآ

4Intelligence-
Cycle

وهدادششوپارعازتناحوطسهمه

.دنک یم نایباريا   هدشهدرشفتایئزج

5Waterfallحوطسنیبزیامتنیرت   بسانمياراد

.تساعازتنارت   نییاپ

6Time- Triggeredنامزياه    متسیسيزاسلدميارب

.دوش یم هدافتساهدیچیپیقیقح

7Revised JDLويریوصتدنچقیفلتلئاسمهبهجوت

یشخبدنچياه روسنسزاینابیتشپ

8Thomopolousهدیچیپياه طیحمرد لامعا /یتخاونکی/

نوگانوگياه تیعطقمدعربارب رد مواقم

9DFIGلدم5حطسهعسوتJDLيزاسادجو

.تیریدمعباوتزاتاعالطابیکرت

10Boyd (OODA)رتالابحوطسردزیامتنیرت   بسانم

.دراد ارعازتنا

11Extended OODAره رد اههداد شزادرپ يارب بسانم

یشزادرپ حطس

12Dasarathyعونبسحربهداد قیفلتيارب بسانم

یجورخويدوروردهدادحطس
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هداد قیفلتياه يرامعمهسیاقم.5-2

-يرامعم یلک هتسدودهبهدادقیفلتفلتخمياه يرامعم

.دنوشیميدنبمیسقتتخسياه  يرامعمو یمومعياه 

امادنکیم نایب اردربراک کی يزاسهدایپ هوحن یمومع يرامعم

متسیس ،رازفاتخس ،لماعمتسیس زا هدافتسا یگنوگچهرابرد

ینتبمياه متسیس .دهدیمن هئارا یحیضوتهداد هاگیاپو یطابترا

یبوخهب نآيارجايارب ار نیسدنهم،تخس يرامعم رب

يرامعم نیا زاياهنومنLAASيرامعم .دنک یمییامنهار

فلتخميرامعم14،هلاقمنیارد.دیآیم رامشهبتخس

Cياه هناماس رد هدافتسا درومهداد قیفلت 4 Iدروم و یفرعم

نیب ياهسیاقم هئارا نمضشخب نیا رد .دنتفرگرارقیسررب

.دوش یمنییبتاه نآزاکیرهبیاعموایازم ،اهيرامعمنیا

رد هکهلاقم نیا رد هدش هئاراياه يرامعممارگاید33لکش

.دهد یمشیامن اردناهدش نایب لیصفت هب یلبق شخب

معماري 
Bowman

معماري 
LAAS

معماري

تخته سیاه
Pauمعماري 

معماري 
Luo & kay

معماري
Durrant -whyte

معماري تلفیق 

داده محلی
معماري تلفیق داده 

پارامتري

معماري

معماري
Autonomous

معماري
Centralized

معماري
Hybrid

معماري تلفیق 

سطح ویژگی

معماري تلفیق 

سطح داده
معماري تلفیق 
سطح تصمیم

هدش هئاراياه  يرامعممارگاید.33لکش

ار ینایم و نییاپ حطس يروسنسقیفلتLAASيرامعم

،يرامعم نیا رد .دنکیميزیرهمانربمتسیسيدنبلوژام يارب

هداد شیامن میمصت حطس رد الاب حطس يروسنس هدادقیفلت

گرزبياه متسیس يدنبمیسقت ياربLAASيرامعم.تسا هدش

یعقاو نامز طابترا کی دناوتیمن اما ،تسا بسانماهلوژام هب

حطس يالاب حوطس رد هدشقیفلتهداد زا یشیامن و بسانم

.دیامن مهارف ار یعبات

ماغدا نیب يراکشآ زیامتKayوLuoيرامعم رد

رد.تسا هدمآدوجو هب يروسنسدنچقیفلتويروسنسدنچ

زکارم هب روسنس حطس رد هدش يروآعمج هداد يرامعم نیا

.دباییم لاقتنایبتارم هلسلس هویشهب تایلمع يارجا ياربقیفلت

نیاطسوت هکقیفلتفلتخم حوطس نیب ياهسیاقم3لودج

.دهدیم ناشن ار تسا هدشهدادشیامنيرامعم

Luo and Kayلدم ردقیفلتفلتخم حوطس هسیاقم.3لودج

-متسیس رد هک هایسهتخت يرامعم ياجهبPauيرامعم رد

ياربیبتارمهلسلس شور زا ،دوش یمهدید شناد رب ینتبمياه 

.دوشیم هدافتساهداد قیفلت

هطیح رد ییایردياه دربراک رد هدافتسا درومياه متیروگلا

)یلحم هداد قیفلت(ییایرد زاب يرامعم زاًالومعم ،یماظن

و دیلوت يارب ینف يژتارتسا کی يرامعم نیا .دننکیم هدافتسا

راتخاس و لوصا هک تسا یمیمعت لباقياه متسیس زا يرادهگن

،ییایرد زاب يرامعم .دننکیم ذاختا ار زابياه متسیس یحارط

میسقت یبیکرت و راتخمدوخ ،زکرمتم يرامعم هتسد هس هب دوخ

-قیقد يروئت رظن زا)Centralized(زکرمتميرامعم.دوشیم

لباقياه هداد يرامعم نیا رد.تساهداد قیفلترد شور نیرت

رگیدکیاب روسنس ره زا ،یلحم تاعالطا لیبق زاماخ هدهاشم

Autono( راتخمدوخيرامعم.دوش یمبیکرت mous( يارب

،قیفلتنیا رد.دنک یمهدافتسا تلاحياه رادرب زا یلحمقیفلت

ءیش تعرس و تیعقوم،تلاح رادرب کی دیلوت اب روسنس ره

.دنزیم نیمخت روسنس نآ زا هدمآتسدهب هداد رب ینتبم ار

،هداد میظنت عباوتيارجا و دوجو رد يرامعم ود نیا تهابش

نیا هک توافت نیا اب ؛تسا ود نآرد یگتسبمه و یگتسباو

راتخمدوخ شوررد و هداد حطس رد زکرمتم يرامعم رد عباوت

راتخمدوخيرامعم .دنوش یمماجنا تلاح رادرب حطس رد

هدنزادرپ و اهروسنس نیب تاطابترازکرمتم يرامعم فالخرب

ياضاقت و یتابساحم يراک راب نیاربانب.دهدیم شهاک ارقیفلت

شور نیا رد تلاح رادربقیفلتدنیآرف.دباییم شهاک یطابترا

شور رد هداد حطسقیفلتشور هب تبسن يرتمک تقد زا

رد تاعالطا نداد تسد زا نآ لیلد و تسا رادروخرب،زکرمتم

.دشاب یمقیفلتدنیآرف و اهروسنس نیب لاقتنا

يارادلوا يرامعم ود هب تبسن )Hybrid(یبیکرت يرامعم

چیه ،هداد قیفلتياه دربراک رد.تسايرتشیب يریذپفاطعنا

دیاب يرامعم باختنا.درادن دوجو يدحاو بولطم يرامعم

رارقرب لداعتهریغ ویطابترا دناب يانهپ ،یتابساحم عبانم نایم

ندوب اراد ضرف اب،ماخياه هداد تیوهقیفلت يرامعم.دیامن
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ار جیاتن نیرتقیقد ،حیحص یگتسباو و يزاس حطسمه دنیآرف

يرامعم رد.دیامن یممهارف یلحمهداد قیفلتاب هسیاقم رد

راکدوخ لالدتساياه کینکت زا شناد رب ینتبمياه متسیس

شناد رب ینتبمياه متسیس ،صوصخ نیمه رد.دوشیم هدافتسا

یشزادرپياه متسیس حیضوت روظنمهبهایسهتختيرامعمای

،هدش هدهاشم هداد ياوتحم دننام یتاعوضوم لیلحت ،کیحطس

فادها یبتارمهلسلس يدنبهورگ ،هدش هدهاشمءایشانیب طابترا

.دناهدش هداد هعسوت،فادها ایءایشاهدنیآنیمختوءایشاای

.دنک یمنایب ارهداد قیفلتياه  يرامعمیلک هسیاقم5لودج

هداد قیفلتياه  يرامعمیلکهسیاقم.5لودج

يرامعم تایصوصخيرامعم عونفیدر

1Pauطسوتم يریذپ فاطعنا /طسوتم دربراک/

طسوتم تقد

2LAASرد هدافتسا يارب بسانم /مک دربراک

گنردالبياه متسیس

3Luo & Kayدایز دربراک

4Durrant-
Whyte

یگداس /مک يریذپ فاطعنا /مک دربراک

قیفلت ياربروسنس لدمکیهب زاین /یحارط

5Bawmanمک يریذپ فاطعنا /مک دربراک

6Blackboardشنادرب ینتبمياه متسیس کیکفت يارب دیفم

7Local Data
Fusion

لاحردءیشکیتعرسوتیعقومنییعت

تکرح

8Parametric
Data Fusion

ردهدشهدهاشمءیشکیتیوهنییعت

تکرح لاح

يریگهجیتن و يدنبعمج.6

ياه هکبش ردهداد قیفلتياه  يرامعمواهلدم

ولدمچیهودناهتسباو دربراک هب تدشهبيروسنسدنچ

.درادندوجواه هکبشنیارد يدحاوهدش هتفریذپيرامعم

واه لدمهلیسوهب،تاعالطاواه هدادزیمآقفومبیکرتهنوگنیا

نیصصختميوسزاهکدوشیمماجناینوگانوگياه  يرامعم

يزاسهدایپروظنمهبيروسنسدنچياه  هکبشهداد قیفلتتهج

هئارا C4Iهناماسیماظنریغو یماظننوگانوگياه دربراکرد

تیمهاوالابمجحهبهجوتاب،هناماسنیارد.تساهدش

قیفلتيروانفزاهدافتسا،تاعالطالدابتوشزادرپتعرس

یشانیجورخردنانیمطاتیلباقوتقدشیازفاروظنمهبهداد

،هدادقیفلتياهيرامعمواهلدمزاکیرهیتایلمعهخرچزا

واه لدمعاونا،هلاقم نیا رد.دسریمرظنهبيرورضيرما

هناماسرددیدهتیبایزراياربهداد قیفلتفلتخمياه  يرامعم

C4I، و دیدرگ هئارااهنآدرکلمعحیرشتواهدربراک،اهیگژیو

-صخاش رظنم زا اهيرامعم و اهلدمنیا نیب یلماکهسیاقم

داجیا،یشزادرپحوطسزابسانمراتخاسکیهئارا :دننام ییاه

-تیعطق مدع ربارب رد تمواقم،عازتنا فلتخم حوطس نیب زیامت

یگداس و یجورخ رد تقد ويریذپفاطعنا ،نوگانوگ ياه

-شلاچواهيرامعمواهلدمنیاتخانش.دش ماجنایحارط

يزیرهمانربزاسهنیمز،هدادقیفلتهلئسمرداهنآهبطوبرمياه

یبایزراتهجدمآراکوهنیهبلدمکیباختنايارببسانم

ياههکبشردییاوهوییایرد،ینیمزفلتخمفادهادیدهت

.تساC4Iياههناماسرديروسنسدنچهدادقیفلت
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