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فصلنامه فرماندهي و کنترل ،سال اول ،شماره  ،2زمستان 5931

شناخت ضرورتهاي سامانة ارتباطي شبکة فرماندهي و کنترل....

سامانة ارتباطي ايمن و مقتاوم ،ايتن امکتان را در شتبکة

 .1کليات

فصلنامة فرماندهي و کنترل ،سال اول ،شمارة  ،2زمستان 5931

درس فراگيري که در جنگهاي اخير بتهدستتآمتده آن

و وضتعيتهتاي مختلتف ،نيروهتا را فرمانتدهي و هتدايت

است که آنچه ديده شود ،زده ميشود و آنچته را کته بتتوان

نمود .براي طرحريزي ،اجرا و دوام عمليات ،وجتود ستامانة

زد ،ميتوان آن را کشت .براي اين مه  ،رويکرد جنگهتا از

ارتباطي که بتواند اتصتا را در فاتاي نبترد فتراه ستازد،

انسانمحوري به تجهيزات و جنگ افزارمحوري تغييتر يافتته

ضتتروري استتت (اميرختتاني .)51-91 :1931 ،در ايتتن صتتورت

است .ذا برتتري اطالعتاتي و دانشتي ،شايستت ي محتوري

سامانههاي مخابرات نظامي با چند برابر کردن تتوان رزمتي،1

محستتوب م تيشتتود ( .)Bartczak, 2002تتتالف فرمانتتدهي و

ميتواننتد بتا توجته بته اينکته نيروهتاي ختودي بته روف

کنتر بر «ديدن» دشمن و مخفتي مانتدن از «ديتدن» توست

هدايتشدهتري از نيروهاي دشمن عمل ميکنند ،بر نيروهاي

دشتتمن استتت .فرمانتتدهي و کنتتتر از گذشتتته توستت

بسيار بزرگتر دشمن غلبه کنند (ريسي و شتورتز .)1931 ،ايتن در

تحليل ران و کارشناسان نظامي بهعنتوان يکتي از مهت تترين

حتتا ي استتت کتته توستتعة ستتريع در فنتتاوري اطالعتتات و

اجزاي عرصة جنگ و ميدانهاي مبارزه شناختهشتده استت؛

ارتباطات در چند دهة اخير ،جوامع را تحت تتثثير قترار داده

بهگونهاي که در عمليتات نظتامي ،هتيچ فعتا يتي مهت تتر از

و در بسيار موارد آن را متحو کترده استت .محصتو ت و

فرماندهي و کنتر نيست و هتيچ اقتدام مهمتي بتدون يتک

خدمات جديد با سرعت بيوقفه اي معرفي متيشتوند .ايتن

فرماندهي و کنتر مؤثر ،امکانپذير نيست (اميرختاني.)11 :1931 ،

ابتتزار ،روز بتته روز انجتتام وظتتايف و کارهتتا را آستتانتتتر

امتتروزه انجتتام عمليتتات نظتتامي بتتدون برختتورداري از

ميسازند ،و بتر ايتن استاس منجتر بته افتزايش بهترهوري

سامانه هاي قدرتمنتد فرمانتدهي و کنتتر در تمتامي فراينتد

اثربخشي ميشوند .اين قابليت ،تنها براي جامعتة غيرنظتامي

عمليات از آماد تا صتحنة نبترد ،تتا حتد زيتادي غيترممکن

مه نيست ،بلکه در حوزة نظامي نيز بهصتورت فزاينتده در

است .بازي ران متعددي در شکلدهي به ستامانة فرمانتدهي

حا

)Sigholm,؛ بهگونتهاي کته بته متدد

و کنتتتر مؤثرنتتد .بتته اعتقتتاد بس تياري از خبرگتتان ،شتتبکة

فناوري اطالعتات و ارتباطتات ،دادههتاي مختلفتي از منتابع

ارتباطات و فناوري اطالعات ،يکي از ايتن بتازي ران اصتلي

گوناگون ،از حس رهاي پيشرفته تا گزارف انفرادي ستربازان

است؛ به بياني دي ر ،سامانة فرماندهي و کنتر  ،بتراي انجتام

به طور خودکار به پاي اه هاي اطالعاتي در مراکتز فرمانتدهي

مسئو يتهاي خود مبني بر گرفتن تصمي هتاي راهبتردي و

و کنتر وارد مي شوند .پاي اه هاي اطالعاتي حاصتل ،انجتام

مديريت صتحنة نبترد ،نيازمنتد تبتاد اطالعتات متيباشتد.

بسياري از فعا يت هاي پشتيباني رزمي را فراه مي سازند .بتا

گستردگي اين تباد اطالعات به وظيفته و نتوع ستامانه بتاز

توجه به اين نقش سامانههاي ارتباطي در نظتام فرمانتدهي و

ميگردد (صتادقي و و توي .)1931 ،ايتن مهت  ،بته همتراه زمتة

کنتر  ،در ايتن مقا ته تتالف بتر ايتن استت تتا مبتنتي بتر

گسترف نيروهاي نظامي و نياز آنها به تباد سريع اطالعتات

چارچوبي علمي ،ضرورت هاي سامانه هتاي ارتبتاطي بتراي

با يکدي ر ،ابتنا نظام فرماندهي و کنتر بتر بستتر ارتباطتات

شبکة فرماندهي و کنتر بهصورت شفاف و يکپارچه تبيتين

امن و پايدار را ضروري ساخته است.

و ارائه گردد.

افزايش است (2016

1. Force Multiplying
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 .5-5بيان مسئله

فرماندهي و کنتر ميدهد تا در مناط گستتردة جغرافيتايي

درست و واکنش سريع است که ايجاب متيکنتد اطالعتات

مه اين نوع عمليات ايفاي نقش متيکنتد .حملته بته يتک

بتتهصتتورت امتتن و صتتحي از منتتاط درگيتتر و حستتاس

مرکز فرماندهي و کنتر بهويژه اگتر بتهموقتع انجتام گيترد،

کسبشده و به واحدهاي عملياتي ارسا شود .با توجته بته

ميتواند حتي بدون زدن يتک فرمانتده عتا يرتبتة دشتمن،

گسترف روزافزون منابع ارتباطي و مخابراتي در صتحنة رزم

عمليات را مختل کنتد .هرچنتد نتوع حملته ممکتن استت

و نيز حج با ي تباد دادهها و پيامها توست فرمانتدهان و

حذف فيزيکي نباشد و با استفاده از روفهايي مانند نفتو و

ي انهاي عمدة بزرگ و کوچک بهمنظتور اطتالعرستاني و

فريب ،فرايند تصمي ستازي و صتدور فرمتانهتا را دچتار

گرفتن تصمي درست و بهموقع براي فرماندهان زم استت،

اختال اساسي نمايد؛

تا بهطورمعمو فرماندهان در بهکارگيري تجهيزات ارتبتاطي،

( )5هدددف قددرار دادن گددردن فرمانددده .2ايتتن

نوع داده ،امنيت ارسا  ،بُعتد مستافت بتين منطقته ارستا و

عمليات عليه خطوط ارتباطي و اطالعاتي فرمانتدهي

دريافت پيام ،تعداد گيرنتدگان و ستاير متوارد ،ستامانههتاي

و بخش هاي مختلف صحنه عمليات انجام متي شتود.

ارتبتاطي مناستب را انتختاب نماينتتد .توانتايي سيستت هتتاي

قطع اين ارتباط متي توانتد منجتر بته شکستت شتود

اطالعتتاتي در پتتردازف ستتريع حج ت گستتتردة اطالعتتات

( سامکن و همکاران.)1939 ،

دريتتافتي و همچنتتين وجتتود بستتترهاي ارتبتتاطي پايتتدار،

بررسي سامانه فرماندهي و کنتر کشتور آمريکتا نشتان

چند يه ،امن و با قابليتت تحترال زم ،فرمانتدهان را قتادر

ميدهد که ارتباطات چند يه و متنوع براي تصتوير روشتن،

ميسازد تا دستورات عملياتي را بهموقع به نيروهتاي تحتت

واض و در دستترس ميتدان و صتحنة نبترد از محورهتاي

تران ،)1939 ،بنتابراين

فرماندهي و کنتر است .سامانههتاي ارتبتاطي و تجهيتزات

امروزه عمليتات روي اطالعتات بتيش از بته دستت آوردن

شبکهاي از عناصر مه سامانه فرمانتدهي و کنتتر خودکتار

اطالعات اهميت پيدا کترده استت ،ازايتن رو هتدف اصتلي

پاکستان است .شبکة ارتباطي صحنة نبترد ارتتش ترکيته ،9از

فرماندهان و طراحان نظامي ،برتتري در زمينتة فرمانتدهي و

بزرگترين سامانههاي ارتباطي راهکنشي (تاکتيکي) متحترال

کنتر مبتني بر سامانههاي اطالعاتي ،شبکههتاي رايانتهاي و

ميباشد که در کشتورهاي عاتو نتاتو گستترف داده شتده

مخابراتي مرتب با آن است (عبدي.)61 :1931 ،

است .اين شبکه شامل انواع تجهيزات و گرههتاي مختابراتي

امر خود ابالغ نمايتد(نتادري درشتوري و دي

جنگهاي فرماندهي و کنتتر  ،داراي دو شتکل اساستي
است:

فصلنامة فرماندهي و کنترل ،سال اول ،شمارة  ،2زمستان 5931

مديريت جنگهاي امروزي ،نيازمند تصتمي گيتريهتاي

فرماندهان ،مراکز فرماندهي و کنتر بتهعنتوان مؤ فتة بستيار

ميباشد (پرديس.)191-153 :1912 ،
اين تحقي به افزايش شناخت متديران و تصتمي گيتران

( )1هدف قرار دادن سر فرمانده .5در گذشته همتواره
اين نوع عمليات بر حذف فيزيکي فرمانتدهي عتا ي جنتگ

سامانة مورد مطا عه در قا ب موارد زير کمک مينمايد:
( )1افزايش دانتش در متورد اينکته فرمانتدهي و کنتتر

متمرکز بوده و بهطورکلي حذف آنها تثثيرهاي قابتلتتوجهي
1. Anti -head

2. Anti -neck
3. Combat Zone Mobile Communication System
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 .5-2اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

بر نتايج جنگ داشته است .امروزه افزون بتر اهميتت نقتش

شناخت ضرورتهاي سامانة ارتباطي شبکة فرماندهي و کنترل....

مؤثر و کارا ،يک نظام واره و نظام پويا ،زنده و در حا اعتتال

عمليات در زمان کوتتاه و آمتاده شتدن بتراي راهپيمتايي در

است،

زمان کوتاهتر زم است.

( )5ن رف کلن ر و توجه به زيرسامانهها و رواب بتين
آنها براي رصد مستمر تغييرات محي و توان پاسخ ويي،

( )9استقال  ،چند يه بتودن ،امنيتت و پاستخ ويي از
جمله ضرورتهاي ارتباطتات هستتند .ارزف اطالعتات در

تبعات و پيامدهاي جبران ناپذير ناشي از عدم توجه به نقتش

يهها و شبکههاي مختلف و متعدد ضرورتي اجتنابناپتذير

بسترهاي ارتباطي در تحق نظاموارة فرماندهي و کنتر .

است (کشتکار.)532 :1913 ،

فصلنامة فرماندهي و کنترل ،سال اول ،شمارة  ،2زمستان 5931

نرگستتي و دي تتران در مطا عتتهاي بتتا عنتتوان «نقتتش
سيست هاي اويونيکي در سامانههتاي فرمانتدهي و کنتتر و

 .5-9پيشينة تحقيق
هتاي ارزيتابي

نبردهاي آينتده» بيتان کتردهانتد کته مفتاهيمي ماننتد جنتگ

توسعة فرماندهي و کنتر در سازمانهاي نظتامي ،مطا عتهاي

اطالعتتاتي ،جنتتگ شتتبکهمحتتور و فرمانتتدهي و کنتتتر ،

است که عليآبادي و نادري در سا  1931انجام دادهاند .بته

راهبردهاي نبرد را دستخوف تغييرات کرده است؛ بهگونتهاي

باور آنها ،در سطوح با ي مديريتي ،زماني ميتوان قتاطع و

که در نبردهاي نوين ،افتزون بتر برتتري تجهيتزات ،برتتري

قوي عمل کرد که مفيتدترين اطالعتات يتا همتان دادههتاي

اطالعاتي و فرماندهي واحد عمليات با سط هماهن ي بتا ،

تحليل شده در سازمان توس سامانه هاي اطالعاتي رايانته اي،

قدرت مانور و انعطافپذيري ،تعيينکننده ميباشتد (نرگستي و

به بهترين شکل ارتباطي در تواي سترعت ،دقتت و امنيتت

همکاران .)1939 ،پورمدحجي و همکاران در پتژوهش دي تري

بين بخش ها جابهجا شود و بته ايتن گونته تمتامي منتابع در

دريافتند که از بهترين گزينهها براي ايجاد بستر ارتباط امن بتا

اختيار ،با انعطاف پذيري بتا بته کنتتر همته جانبته درآورد

ضريب اطمينان بتا در شتبکه هتاي راهکنشتي (تتاکتيکي)

(عليآبادي و نادري .)1931 ،در مطا عهاي دي ر بتا عنتوان ستاختار

فرماندهي و کنتر  ،استفاده از شبکههتاي اقتاتايي متحترال

نظام فرماندهي و کنتر در جنگهاي آينده که بتا محوريتت

است .با تکيه بر قابليتتهتاي شتبيهستاز شتبکه ،متغيرهتاي

سه سازة «حساسههتا»« ،ارتباطتات» و « مراکتز همتاهن ي و

کليدي ارزيابي عملکرد شتبکه نظيتر تتوان عمليتاتي شتبکه،

امتزاج» بوده ،نتيجه گرفته شده است که:

سربار مسيريابي ،تثخير شبکه و بازدهي انرژي متورد تحليتل

تجزيه تحليل کيفتي و ن اشتت شتاخ

( )1مراکز هماهن ي و امتتزاج بتهعنتوان ثقتل ستامانة

واقع ميشوند (پورمتدحجي و همکتاران .)1931 ،مينتايي و عابتدي

فرمانتتدهي و کنتتتر  ،باي تد در ابعتتاد مختلتتف بهبتتود يابنتتد؛

( )1936بر اين اعتقادند که بحرانهتاي غيرطبيعتي ،همتواره

کوچک شدن ،چابتک شتدن ،تحترالپتذيري ،خوداتکتايي

مديريت و فرماندهي و کنتر را بتا اختتال جتدي مواجته

برخي از شاخ

هاي زم آن ميباشد.

( )5بتتا توجتته بتته اينکتته منتتابع تو يدکننتتدة اطالعتتات

مينمايد .بتر استاس تجربيتات جنتگهتاي اخيتر ،يکتي از
راهبردها در حملتههتاي هتوايي آينتده ،انهتدام مراکتز ثقتل

محدود نبتوده و هتر روز گستتردهتتر متيگردنتد ،بنتابراين

تصتتمي گيتري يتا همتتان ستتامانههتتاي فرمانتتدهي و کنتتتر

حساسههايي بتا قتدرت تحترال بتا  ،قابليتت آمتاده شتدن

ميباشد؛ بته بيتاني دي تر ،احتمتا حملتههتاي موشتکي و
هوايي ،عليه مراکز حساس و حياتي متصور استت ،بنتابراين
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( )9افزايش دانش فرماندهان و تصمي گيرنتدگان دربتاره

زنده و بهموقع بودن آن است ،ازايتنرو استتفاده از مستيرها،

استفاده از سازههاي امتن زيرزمينتي و تمهيتدات زم بتراي

سازمان به منظور تداوم ماندگاري و مقابله بتا تهديتدها کتدام

معماري مناسب تونلهاي استتقرار ستامانههتاي ارتبتاطي و

است؟ چ ون ي رتبهبنتدي ضترورتهتا پرستش دي تري

ساير تجهيزات مراکز فرماندهي و کنتر با توجته بته اصتو

است که اين پژوهش بهدنبا پاسخ به آن ميباشد.

پدافنتتد غيرعامتتل بتتراي مقابلتته بتتا تهدي تدهاي و خطتترات

ويژگيهاي مه طراحي شبکة فرماندهي و کنتر را قابليتت

مه ترين ضرورتهاي سامانة ارتباطات شتبکة فرمانتدهي و

آنهتا در

کنتر است .با اينحتا در متورد اينکته کتداميتک از ايتن

شراي حساس عملياتي مي دانند؛ به گونهاي که با خرابتي يتا

عوامل داراي بيشترين و يا کمترين تثثير ميباشند ،فرضتية از

انهتتدام گروهتي از تجهيتزات ،عملکتترد کتتل شتتبکه مختتتل

پيش قابلارائه وجود ندارد.

بقاپذيري ،مداومت کاري و عملکترد بتدون نقت

فصلنامة فرماندهي و کنترل ،سال اول ،شمارة  ،2زمستان 5931

طتترح نظتتام فرمانتتدهي و کنتتتر غيرمتمرکتتز ،يکتتي از

«تعامتتلپتتذيري»« ،چتتابکي» و «قابليتتت اطمينتتان» از

ن تتردد .طراحتتي نظتتام فرمانتتدهي و کنتتتر غيرمتمرکتتز
بهگونهاي است که هر گره از شبکه از وضعيت کاري دي تر

 .5-7روششناسي تحقيق

گره ها مطلتع بتوده و در صتورت برقترار نشتدن ارتباطتات

هدف از اين مطا عته ،شناستايي ضترورتهتاي ستامانة

عادي بين گرههاي اين شتبکه ،بتهصتورت خودکتار گتره و

ارتباطات شبکة فرماندهي و کنتر ميباشد ،بنتابراين از بُعتد

مسير ارتباط دي تري جتاي زين متيشتود ،بته ايتن ترتيتب

ماهيت و هدف ميتواند دانش موجود نسبت به موضتوع را

بقاپذيري و قتوام شتبکه حفت متيگتردد؛ زيترا رونتدها و

افزايش داده و از طرفي نتايج آن ميتوانتد توست مستئو ين

پيشرانها به ويژه روندهاي فناوري و نظتامي ،پويتايي ،عتدم

حوزة فرماندهي و کنتتر متورد بهترهبترداري قترار گيترد،

قطعيت و پيچيدگي فزاينده محي عملياتي آينده را به ختوبي

بنابراين بر اساس هدف تحقي  ،از نوع کتاربردي توستعهاي

نشان ميدهند (مروي نام و همکاران.)1936 ،

استتت .روف تحقيت  ،از نتتوع آميختتته بتتا استتتفاده از روف
متتوردي و زمينتتهاي و ابتتزار و روف گتتردآوري دادههتتا

 .5-4هدف تحقيق

مطا عات کتابخانهاي با استفاده از ابتزار فتيشبترداري بتراي

هتتدف اصتتلي ايتتن تحقي ت  ،شتتناخت ضتترورتهتتاي

تهية ادبيات موضوع و نيز مطا عة ميداني بتا ابتزار پرسشتنامه

سامانههاي ارتباطي شبکه فرماندهي و کنتر بهمنظور تتداوم

براي استانداردسازي و تعيتين او ويتتهتاي استتخراجشتده

ماندگاري و مقابله با تهديدهاست .رتبهبندي ضترورتهتاي

ميباشد .جامعة آمتاري ايتن تحقيت  ،شتامل دو دستته زيتر

شناختهشده ،هدف دي ري است که ايتن پتژوهش بتهدنبتا

است:

دستيابي به آن است.

( )1بهمنظور سنجش روايي پرسشنامه محقت ستاخته؛
پس از گردآوري ضترورتهتاي ستامانة ارتباطتات ستامانه

 .5-1پرسش تحقيق

فرماندهي و کنتر در قا ب سه دستة کلي شتامل  11گويته،

پرسش اصلي تحقي عبارت استت از اينکته مهت تترين

در معرض نظر تعداد  3نفر از خبرگان قرار داده تا افزون بتر

ضرورتهاي سامانههاي ارتباطي شبکة فرمانتدهي و کنتتر

انتخاب يکي از گزينههاي «بله» و يتا «خيتر» ،هرگونته نظتر
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احتما ي پيشنهاد ميشتود .کاشتفي و آ ربتر ( )1936نيتز بتا

 .5-6فرضية تحقيق

شناخت ضرورتهاي سامانة ارتباطي شبکة فرماندهي و کنترل....

اصالحي شکلي و محتوايي ارائه دهند ،به اين ترتيب روايتي

کالن با جاي اه  11و با تر و نيز مدرال تحصيلي دانشتجوي

صوري و نيز از طري محاستبة ضتريب شته کته بتا تر از

دکترا و با تر ميباشد.

 1/11بتتود ،روايتتي محتتتوايي پرسشتتنامه تثيي تد شتتد .بتتراي
سنجش پايايي ،مقدار ضريب آ فاي کرونباخ نيتز برابتر 1/32

فرماندهان و مديران عالي اجرايي

استادان ،خبرگان و پژوهشگران دانشگاهي

تعداد

55

54

21

بنابراين پايايي پرسشنامه نيز حاصل گرديد .نتايج در جتدو
شمارة  1آمده است.

براي تجزيهوتحليل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شتده

فصلنامة فرماندهي و کنترل ،سال اول ،شمارة  ،2زمستان 5931

جدو  :1محاسبة ضريب وشه براي روايي و آ فاي کرونباخ براي پايايي
ضرورتها
روايي ضرورتها
ضرورتها

ضريب
الوشه

تعاملپذيري

چابک

قابليت اطمينان

نتيجه

پايايي ضرورتها
آلفاي
کرونباخ

نتيجه

و ط تي آن از طري ت آزمتتون مقايس تة مي تان ين «ت تي» بتتراي
شتتناخت عوامتتل و مؤ فتتههتتاي متتؤثر و از طري ت آزمتتون
«فريدمن» براي مشخ

کردن ميزان اهميتت آنهتا استتفاده

شد.

اشتراالسازي

1/12

تثييد روايي

1/391

تثييد پايايي

انطباقپذيري

1/11

تثييد روايي

1/119

تثييد پايايي

استانداردسازي

1/12

تثييد روايي

1/195

تثييد پايايي

پاسخگويي

./19

تثييد روايي

1/132

تثييد پايايي

انعطافپذيري

1/35

تثييد روايي

1/111

تثييد پايايي

نوآوري

1/19

تثييد روايي

1/111

تثييد پايايي

انطباق

1/35

تثييد روايي

1/312

تثييد پايايي

مانايي

./19

تثييد روايي

1/132

تثييد پايايي

حفاظتشده

1/35

تثييد روايي

1/312

تثييد پايايي

اجراي مثموريت واگتذاري .فرمانتدهي و کنتتر از طريت

قابليت پايداري

1/31

تثييد روايي

1/312

تثييد پايايي

ترتيبات خاص افتراد ،تجهيتزات ،ارتباطتات ،تستهيالت و

( )5براي اندازهگيري ن رف پاسخدهندگان؛ پرسشتنامة
تهيهشتده در معترض نظتر خبرگتان و متخصصتان ستامانة
يادشده در  5طيف « فرمانتدهان ،معاونتان و متديران عتا ي
اجرايي» و «استادان ،خبرگان و پژوهش ران دانشت اهي» بته
شرح جدو شمارة  5که بهصورت هدفمند انتخاب شتدند،
قرار گرفت تا آنان ميزان اهميت هر يک را با انتختاب يکتي
از گزينههاي پنجگانه خيلي زياد ،زياد ،متوس  ،ک و خيلتي
ک انتخاب نمايند .از ويژگيهاي برجستة اين گروه ،آشتنايي
به موضوعهاي راهبردي ،فرماندهي و کنتتر و نيتز فنتاوري

 .2ادبيات و مباني نظري
 .2-5مفهومشناسي فرماندهي و کنترل

5

در فرهنتتگ غتتات نظتتامي وزارت دفتتاع آمريکتتا ،واژة
فرماندهي و کنتر چنين تعريف شده است :اعما قتدرت
و فرماندهي توس فرمانده معين بر نيروهاي تحت امتر در

روف هتتايي کتته جهتتت طتترحريتتزي ،هتتدايت ،کنتتتر و
هماهن ي نيروهتا در عمليتات بته کتار متيرونتد ،توست
فرمانده براي اجراي مثموريت واگذاري ،اعمتا متيگتردد
(پرديس.)13 :1912 ،
فرماندهي و کنتر  ،سيستمي است کته شتيوه هتاي زم
براي گرد آوري ،پردازف و انتشتار اطالعتات در خصتوص
کارکنان ،تجهيزات و تثسيسات نظامي را فراه ميکنتد .ايتن
اطالعات موردنياز فرماندهان و تصمي گيرنتدگان بتوده و در
طرحريزي ،سازماندهي ،هدايت ،هماهن ي ،کنتر و نظتارت

ارتباطات و اطالعات؛ داراي سواب فرمانتدهي و مستئو يتي
1. Command and Control
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بيشتر و از مقتدار قابتلقبتو ( 1/3خليلتي شتوريني )1931 ،بتود،

جدو  :5توزيع جامعة آزمون

عمليات ،بهمنظتور اجتراي مثموريتت ،متورد استتفاده قترار

حلقه هاي چندگانة فرايند اصلي فرماندهي و کنتتر استتفاده

ميگيرد ).(www.sndu.ac.ir

متتيشتتود .تصتتمي گيرنتتدگان و فرمانتتدهان بايتتد بتواننتتد
مشاهدهها ،درال ،تصمي ها و اقتدامهتاي ختود را در زمينتة

فرمانتدهي و کنتتر  ،نيازمنتتد سترعت عمتل و واکتتنش

اين گونه محي هاي پيچيده ،ستاختار و ستامانة فرمانتدهي و

بالدرنگ استت .ايتن هتدف متيتوانتد بتا مترتب نمتودن
فرماندهان به يکتدي ر و اتصتا تمتام ستطوح کتاربردي و
زيرستتاخت مطمتتئن ،تحقت يابتتد .متترتب نمتتودن ستتطوح
فرمانتتدهي بتته يکتتدي ر و اتصتتا يکپارچتته آن بتتا ستتطوح
پائينتر ،سرعت و کيفيتت فراينتد تصتمي گيتري را در کتل

( )1شددبکهسددازي .متصتتل کتتردن تمتتام افتتراد
تصمي گيرنده در تمام سطوح و ردهها،
( )5تعامل پذيري .که بخش اجتماعي شتبکه ستازي و
کانون مشارکت ميان نيروها ميباشد،
( )9به اشتراال گذاري اطالعات کته شتامل تشتريک و

نظام ،بهبود خواهتد بخشتيد .ايتن بهبتود در نتيجته توانتايي

در اختي تار يکتتدي ر قتترار دادن اطالعتتات استتت و باعتت

فرمانتتده در همکتتاري بتتا دي تتران در طتتو يتتک فراينتتد

ميشود اطالعات براي فرمانتدهان ،آمتاده و قابتل دستترس

تصمي سازي و تصمي گيري بالدرنگ حاصل متيشتود کته

شود،

در نتيجة آن ،ميزان عدم قطعيت کاهش و ميزان درال محتي

( )6تشريک در آگاهي .که به معناي شريک شتدن در

عملياتي افزايش مييابد .عامل حياتي در اين ميتان ،زمتان در

درال او يه اي از محتي عمليتاتي از قبيتل محتل استتقرار و

دسترس براي تصمي گيري و آغاز اقدام ها ميباشد .بتر ايتن

وضعيت نيروهتاي ختودي و موقعيتت آنهتا در مقايسته بتا

اساس ،برخي از مه ترين وظايف اصلي فرماندهي و کنتتر

حريف ميباشد،

عبارتاند

از( :ستاد مشترال نيروهاي مسل

آمريکا:)96 :1931 ،

( )2شريک شدن در درک .عبتارت از درال عميت از

( )1پايش و گردآوري اطالعات وضعيت،

محي عمليتاتي بتر استاس تجربته و بيتنش فرمانتدهان در

( )5توسعة درال وضعيت،

سراستتر ردههتتا و وظتتايف استتت .شتتريک شتتدن در درال

( )9ايجاد يک يا چند راهکار و انتخاب يکي از آنها،

وضعيت ،به افراد تصمي گيرندة زيردست امکان ميدهتد تتا

( )6تدوين طرحي براي اجراي راهکار انتخابشده،

بفهمند ردههاي با تر چ ونه بهکل موقعيت و وضعيت ن تاه

( )2اجراي طرحي شامل هدايت و رهبري زيردستان،

ميکنند و به زيردستها اجتازه متيدهتد کته تصتمي هتاي

( )1پايش اجراي طرح و تعديل در صورت نياز.

مناسبي اتخا نمايند و اقدام هتاي ختود را بهتتر بتا دي تران

 .2-9ويژگيهاي اصلي فرماندهي و کنترل
در محي هاي عملياتي پيچيده و مشترال امروزي مفهتوم
فرماندهي و کنتر مشترال بهکار گرفته ميشود کته در آن از
مشارکت براي هماهن ي تصتمي هتا و اقتدامهتا در سراستر

فصلنامة فرماندهي و کنترل ،سال اول ،شمارة  ،2زمستان 5931

سلسلهمراتب تصمي سازي و تصمي گيتري ،از طريت يتک

کنتر بايد از ويژگيهاي زير برخوردار

باشد (ديوسا ر)1912 ،

هماهنگ سازند ،شتريک شتدن در درال کلتي و آگتاهي از
نيت فرمانده به فرماندهان زيردست امکان متيدهتد؛ ابتکتار
عمل به خرج دهند و در راستتاي ديتدگاه ردههتا و ستطوح
با تر در جريان وضعيت قرار گيرند؛
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 .2-2وظايف اصلي فرماندهي و کنترل

يک وضعيت بتا ستاير فرمانتدهان بته اشتتراال گذارنتد .در

شناخت ضرورتهاي سامانة ارتباطي شبکة فرماندهي و کنترل....

( )1تصميم گيري .تصمي هاي گرفتته شتده در محتي
مشتتارکتي ،تصتتمي هتتايي هستتتند کتته توس ت چنتتد فتترد
تصمي گيرنده که با ه کار ميکننتد ،بته صتورت بالدرنتگ
گرفته ميشوند،
نظر زمان ،مکان و هتدف ،بتهمنظتور ايجتاد بيشتترين تتوان
رزمي نِسبي در زمان و مکان سرنوشتساز است.

فرماندهي،
( )9طتترحريتتزي ،ستتازماندهي ،همتتاهن ي و هتتدايت
عمليات،
( )6پشتيباني همهجانبه از نيروها و تتداوم آن در تمتام
مراحل عمليات،
( )2فرماندهي ،کنتر و نظارت بتر نيروهتا در صتحنة

فصلنامة فرماندهي و کنترل ،سال اول ،شمارة  ،2زمستان 5931

عمليات،
 .2-4کارکردهاي اصلي فرماندهي و کنترل
مه ترين کارکرد فرماندهي و کنتر را ميتوان در هفتت
کارکرد اصلي

به شرح زير خالصه کرد (ديوسا ر:)29 :1912 ،

( )1گتتردآوري ،پتتردازف و تحليتتل متتداوم دادههتتاي
محيطي،
( )5توجيتتتته مثموريتتتتت ،ارزيتتتتابي وضتتتتعيت و
تصمي گيري،
( )9مرتب سازي دستورات به فرماندهان رده پتائين و
عناصر کنتر نيرو،
( )6برنامتتهريتتزي عمليتتاتي ،ستتازماندهي تعتتامالت و
هماهنگسازي تالفها،
( )2پشتيباني همهجانبه و دستوردهي مداوم بته نيروهتا
جهت ن هداري آنها در سط مناسب آمادگي رزمي،
( )1اصتتالح امتتور ستتازماني بتتا هتتدف تتتثمين نيتتاز
مثموريتهاي رزمي،
( )3فرماندهي و کنتر نيرو در صحنه.
انجمن علمي فرماندهي و کنتتر ايتران نيتز مهت تترين
کارکردهتتاي اصتتلي فرمانتتدهي و کنتتتر را بتته شتترح زيتتر
دستهبندي نموده است:

( )1خنثيسازي اقدامهاي دشمن با استفاده از عمليتات
فريب ،عمليات رواني ،جنگ ا کترونيک (.)www.ic4i.ir
 .2-1شبکة فرماندهي و کنترل
در مورد فرماندهي و کنتر  ،ا وها و مد هاي مختلفتي
ارائه شده است .يکتي از معتروفتترين متد هتا کته داراي
کاربري زيادي نيز ميباشد ،متد چهتار مرحلتهاي
جان بويد

5

است (2012

OODA1

 )Maccuish,که در شکل  1نشتان داده

شده است:
3

( )1مشاهده  :گردآوري اطالعات از تمامي منابع در
اين مرحله انجام ميشود .گردآوري اطالعات بيشتر ،درال
از وضعيتي را با ميبرد که نظام فرماندهي و کنتر در آن
قرار دارد،
( )5تشخي

 :6يکي از سختترين مراحل است؛ زيرا

هر عملي در اين مرحله مبتني بر درال و شهود ميباشد.
«فرهنگ»« ،توانايي تجزيهوتحليل» و «تجارب پيشين» از
عوامل مهمي هستند که در اين مرحله تثثيرگذار است.
جهتگيري ،تفسير موقعيت ميباشد .در اينجا موضوع
محوري ،برداشتهاي شخصي آگاهانهتر ،سرعت توانايي

( )1گتتردآوري ،پتتردازف و انتشتتار متتداوم اطالعتتات
محيطي،
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( )3همزمانسازي .ستازماندهي اقتدامهتاي نظتامي از

( )5برقتتراري و حف ت ارتبتتاط بتتين اعاتتاي ستتامانة

جهتگيري مناسبتر مبتني بر واقعيات و در نهايت،
حرکت به سمت يک تصمي گيري درست و مؤثر است،

 .2-6سامانة ارتباطي؛ ويژگيها و کارکردهاي آن در
فرماندهي و کنترل

واقعي هستند که بر اساس مشاهدهها و جهتگيري ساخته

عملکرد مؤثر ،بتهقتدر کتافي مقتاوم باشتند .ايتن توانتايي

ميشوند .تعريف مجموعة اقدامها در اين مرحله انجام

بتتهوستتيلة يتتک ستتامانة مختتابراتي کتته از مانتتدگاري و

ميشود،

تحمتتلپتتذيري کتتافي برختتوردار استتت ،بتتراي رفتتع

اتفاق ميافتد .به د يل ماهيت مستمر ،دوباره به ابتداي حلقة

حاصل ميشود .افزون بر آن سامانههاي مخابرات نظامي با

تصمي گيري برگشته و با قااوت اثر اقدام ،بر تصمي گيري

چند برابر کردن توان رزمي ،9ميتوانند با توجته بته اينکته

بعدي تثثير ميگذارد.

نيروهاي خودي بته روف هتدايتشتدهتتري از نيروهتاي
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( )6اقدام :5اجراي تصمي اتخا شده در اين مرحله

نيازمنديهاي نيروهاي نظتامي در شتراي بستيار ستخت،

دشمن عمل ميکنند ،بر نيروهاي بسيار بتزرگتتر دشتمن

شکل  .1چرخة OODA

غلبه کنند (ريسي و شورتز.)1931 ،

مشاهده

ستتامانههتتاي مختتابراتي متتؤثر بايتتد داراي واکتتنش

تشخيص

ستتريعتتتر ،قابليتت اطمينتتان 6و مانتتدگاري 2بيشتتتر ،عتتدم

اقدام

1

3

آستيبپتتذيري بتتا تر و قابليتت همکتتاري بيشتتتر بتين
تصميمگيري

واحدها باشند ،همچنين اين سامانهها بايد قادر بته کنتتر

Source: Maccuish, 2012

خود باشتند تتا بتواننتد آستيبپتذيري را کتاهش داده و
بهعبارتي خوددرمان 1باشند .در پژوهشتي دي تر ،قابليتت

چرخه  OODAبا مشاهدة دقي نتتايج بتهدستت آمتده از

عملکرد متقابل ،3مقاوم در برابتر جنتگ ،11يکپتارچ ي،11

اقدامها ،بهصورت پيوسته ادامه متييابتد؛ بته عبتارتي بتراي

قابليت اطمينان ،15امنيت ،قابلگسترف ،19قابليت شنود يتا

دستتتيابي بتته نتتتايج متتورد انتظتتار ،فراينتتد کنتر تي بتتر نظتتام

استتتتراق ستتتمع کتت  ،قابليتتت گستتتترف شتتتبکه يتتا

بهصورت مستمر و پويا وجود دارد .هرگونه اقتدام شايستته،

مقياسپذيري ،16چندمنظوره بودن ،کنتر از راه دور ،بقتا

بهطور جدي و قطعي به تصمي گيري و سترعت در اجتراي

و پايداري ،پرظرفيت ،نامحسوس بودن از ديد کتاربر ،در

آن ،مهارت در تجزيهوتحليتل و توانتايي مشتاهده واقعيتات
وابست ي دارد (اخوان و کشتکار .)1936 ،هتدف از تمتام مراحتل
پيشگفته در حلقه ،انجام دقي يک عمليات است.

1. Decide
2. Act

3. Force Multiplying
4. Reliability
5. Survivability
6. Endurability
7. Interoperability
8. Self Healing
9. Interoperability
10. Anti Jamming
11. Integration
12. Reliability
13. Expandable Communication
14. Scalability
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( )9تصمي گيري :1تصمي ها بهترين حدسهاي

به باور صاحبنظران ،سامانههاي مخابراتي بايتد بتراي

شناخت ضرورتهاي سامانة ارتباطي شبکة فرماندهي و کنترل....
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زمينپايه و درياپايه ،برخي از ويژگيهاي شتبکة ارتباطتات

اشتتتباهه تا ،تلق تي کفاي تت کتتاربري مستتتقل حساستتههتتا و

فرمانتتدهي و کنتتتر بيتان شتتده استتت (کشتتتکار.)115 :1913 ،

رادارهاست .تعريف و امکان ورود آنها به چرخة فرمانتدهي

وابست ي عناصتر و عوامتل اصتلي ستامانة فرمانتدهي و

و کنتر  ،امر مهمي استت کته بتا ابتنتا بته ستامانة ارتبتاطي

کنتر به سامانههاي ارتبتاطي ،در شتکل زيتر نشتان داده

مناسب محقت متيگتردد .ستامانههتاي آينتدة فرمانتدهي و

شده است .چرخش مستمر ،بهموقع و مناستب اطالعتات

کنتتتر  ،وابستتت ي ستتن يني بتته ستتامانههتتاي مختتابراتي و

در اين سامانه ،هن امي رخ خواهتد داد کته ستامانههتاي

اطالعاتي خواهند داشت .در اين شراي  ،ستامانة ارتبتاطي و

ارتباطي از حس رها تا مراکز پتردازف و تصتمي گيتر ،از

اطالعاتي بايد اطالعات را بهگونتهاي ارائته دهتد کته بتراي

تداوم فعا يت پويا برخوردار باشند (کشتکار.)66 :1913 ،

دريافتکننتده هت زود فهت و هت ستودمند باشتد .دقتت،
تناسب و ارتباط ،به هن ام بودن ،قابليت استتفاده ،جامعيتت،

شکل  .5ابتناي سامانة فرماندهي و کنتر بر بسترهاي ارتباطي

اجما و در نهايت ،امنيتت برختي از مهت تترين معيارهتاي
کيفيت اطالعات هستند (اميرخاني.)51 :1931 ،
سامانة فرماندهي و کنتر  ،شتامل صتدها شتبکة بتزرگ
ارتباطي و هزاران وستيله و تجهيتزات نظتامي هستتند بايتد
داراي ساختاري باشند که بتوانتد تمتامي نودهتاي شتبکه را
بهصورت متحرال و قابل تحريک و تطبي  ،پشتتيباني نمايتد
و از امنيت ،قابليت اطمينان ،انعطتافپتذيري ،يکپتارچ ي و
ارتباطات قابلگسترف برخوردار باشد (عبتدي .)1931 ،ستامانة
ارتباطي ايمن و مقاوم ،اين امکتان را در شتبکة فرمانتدهي و
کنتتتر متتيدهتتد تتتا در منتتاط گستتتردة جغرافيتتايي و
وضعيتهاي مختلف ،نيروها را فرماندهي و هتدايت نمتود.
براي طرحريزي ،اجرا و دوام عمليات ،وجتود يتک ستامانة

منبع :کشتکار66 :1913 ،

ارتباطي ضروري است که بتواند اتصتا را در فاتاي نبترد
فراه سازد .برخي از مه ترين کارکردهاي سامانة ارتباطتات

درس فراگيري که در جنگهاي اخير بتهدستتآمتده آن
است که آنچه ديده شود ،زده ميشود و آنچته را کته بتتوان
زد ،متيتتتوان آن را کشتتت .فراينتتد «ديتدن» امتتروزه بس تيار
پيشرفت کرده است .رادارها 1يکي از مه ترين ستامانههتاي
مورد استتفاده بتهعنتوان حساسته بتراي «ديتدن» در شتبکه
1. Radio Detection and Ranging
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عبارتند از (اميرخاني:)51-91 :1931 ،
( )1دستيابي :سامانههتاي ارتبتاطي بتا برختورداري از
پروتکلهاي متنوع و مناسب ،امکتان تعريتف و ورود منتابع
اطالعاتي را در چرخة فرماندهي و کنتر فراه ميسازند،
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دسترس بودن ،قابليت کاربري در اشکا مختلف هواپايته،

فرماندهي و کنتر هستند .با اين حا  ،از جمله بتزرگتترين

( )5پردازش :انجام عمليات ويژه و مناستب بتر روي

و در غير اين صورت ،سؤا رد ميشود و اين نشتاندهنتدة

اطالعات ورودي بهگونهاي که خروجي مناستب و مطلتوب

عدم وجود رابطتة معنتيدار در  32درصتد ستط اطمينتان

تو يد شود،

ميباشد.

ن هداري ،سازماندهي و مرتب کتردن دادههتا ،اطالعتات يتا

 9عامل «تعامل پتذيري»« ،چتابکي» و «قابليتت اطمينتان» در

دانش که با هدف آستانستازي در امتر تشتريک و بازيتابي

سط معنيداري بهعنتوان اصتو و ضترورتهتاي ستامانة

اطالعات صورت ميگيرد،

ارتباطي مؤثر در ستامانة فرمانتدهي و کنتتر متورد تثييتد و

امکان پشتيباني از توزيع و تباد پيوستة اطالعات را در کتل
مجموعه فراه ميآورد،

جدو  .9نتايج آزمون «تي» براي شناخت ضرورتهاي سامانة ارتباطي شبکة
فرماندهي و کنتر

( )2کنتددرل :هتتدايت ،پتتايش و ستتازماندهي کتتارکرد
سامانه با هدف برآوردن نيازهاي عملياتي است،
( )1حفاظت :تامين يکپارچ ي اطالعتات ،پتردازف
ايمن و انتقا يا دستيابي توس کارکنان مجاز است،
( )3توزيع :توزيع اطالعات پردازفشتده متناستب بتا
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( )6انتقال :توانمندي در انتقا بهن ام ،بجتا و مناستب،

پذيرفته هستند.

انحراف

خطاي

اختالف

آمارة

ميانگين

T

1/199

1/96

1/51

1/111

1/61

1/51

1/111

1/91

1/56

1/111

ضرورتها

ميانگين

تعاملپذيري

6/15

1/211

چابکي

6/13

1/215

1/165

6/12

1/259

1/193

قابليت
اطمينان

معيار

انحراف
معيار

معنيداري

شرح وظايف و مسئو يت کاربران،
( )1ارائه :سامانة ارتباطي بايد ارتبتاط ميتان کتاربران را
در سطوح و يههاي مختلف عمودي و افقي فتراه ستازد؛
به بياني دي ر ،سامانة ارتباطي بايد ارائه اطالعات بتهگونتهاي
فراه سازد که درال و کاربرد آن به آساني انجام پذيرد.

 .3يافتههاي تحقيق و تجزيهوتحليل
 .9-5يافتههاي تحقيق
 .9-5-5يافتة نخست :شناخت ضرورتهاي سامانههاي

 .9-5-2يافتة دوم :شناخت مؤثرترين عامل

هدف بعدي يافتن مؤثرترين عامتل در بتين هتر يتک از
ضرورتهاي سهگانة «تعاملپتذيري»« ،قابليتت انعطتاف» و
«چابکي» ميباشد ،بنابراين از آزمون فريدمن استفاده گرديتد.
آزمون فريتدمن بتراي تجزيتة واريتانس دوطرفته از طريت
رتبهبندي و همچنين مقايسة ميان ين رتبهبنتدي گتروههتاي
مختلف به کتار متيرود (حبيتبپتور و صتفري .)1931 ،جتدو 6
نتايج اين آزمون را نشان ميدهد.

ارتباطي در شبکة فرماندهي و کنترل

بهمنظور شناخت ضرورتهاي سامانههتاي ارتبتاطي در
شبکة فرماندهي و کنتتر از آزمتون «تتي» استتفاده گرديتد.
ستتط اطمينتتان معن تيداري آزمتتون  32درصتتد استتت،
درصورتيکه مقدار معنيداري کمتر از  2درصد باشد ،قبتو
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( )9ذخيددره :توانمنتتدي خيتتره عبتتارت استتت از

بر اين اساس همانگونه که در جدو  9نشان دادهشتده،

شناخت ضرورتهاي سامانة ارتباطي شبکة فرماندهي و کنترل....
جدو  .6رتبهبندي گويههاي هر يک از ضرورتهاي سهگانة سامانههاي
ارتباطي
ضرورتها

رديف

ميانگين رتبه

تعاملپذيري
اشتراالسازي :سامانهها و تجهيتزات مشتترال باعت متيگردنتد تتا
1

کارکنان آموزفديده ،بدون نياز بته آمتوزفهتاي اضتافي و مجتدد،

1/32

انطباقپذيري :توانمندي است که طي آن تجهيزات و سامانهها ،بتدون
5

تداخل متقابل با سامانة مشابه بهويژه در شراي ورود سامانة جديد بته

1/61

شبکه و يا در شبکة جديد در يک محي  ،به فعا يت خود ادامه دهد.
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9

استانداردسازي :توانمندي است که در آن کمترين مقدار واسطه بتراي
تثمين همخواني و جبران عدم تطاب بين اعااي شبکه نياز است.

3/11

4

3/51

انعطافپذيري :توانايي بتهکتارگيري روفهتاي چندگانته بتهمنظتور
1

دستيابي به موفقيت و همچنين قابليتهاي حرکت بالدرنگ و متداوم

3/11

در ميان آنها
6
7

نوآوري :توانايي انجام کارهاي جديتد و اجتراي کارهتاي قتديمي در
قا ب روفهاي جديد
انطباق :توانتايي تغييتر فراينتدهاي کتاري و توانتايي ايجتاد تغييتر در
سازماندهي

3
52

امنيت آن
قابليت پايداري :توانمندي در فتراه ستاختن ارتباطتات موردنيتاز در
سطوح و يههاي مختلف در هر بازة زماني

چابکي و «قابليت پايداري» با ميان ين  1/12در رتبة نخستت
قابليت اطمينان سامانههاي ارتباطي قرار دارند.
وضعيت شراي تطبي دهنتد تتا پوشتش ارتبتاطي آنهتا را
فراه سازند .افزون بر اين ،سامانههاي ارتباطي بايتد قابليتت

6/22

نظاير آن ،بخش دي ري از ضرورتهاي اين سامانههاستت.
عوامل متعددي در فتراه نمتودن قابليتت انعطتافپتذيري

3/99

سامانههاي ارتباطي دخيل هستند که از آن جمله ميتوان بته
طراحتتي ختتوب ،مستتيرهاي ارتبتتاطي جتتاي زين ،تمتترين

1/32

مناستب ،قابليتت و توانمنتدي اتتي ستامانههتاي ارتبتاطي،

1/12

نيروي انساني ماهر اشاره نمود.

بر اين اساس« ،انطباقپذيري» با ميان ين  1/61در صتدر
او ويتهاي «تعاملپذيري» سامانههتاي ارتبتاطي قترار دارد.
«توانتتايي پاستتخ ويي» بتتا ميتتان ين  3/51نيتتز در صتتدر
او ويتهاي «چابکي» و «قابليت پايداري» بتا ميتان ين 1/12
در رتبه نخست «قابليت اطمينان» قرار دارد.
 .9-2تجزيهوتحليل يافتهها
همتتانگونتته کتته در جتتدو  9ديتتده متيشتتود ،از نظتتر
پاسخدهندگان« ،تعاملپذيري»« ،چابکي» و «قابليت اطمينتان»
ستته ضتترورت اساستتي ستتامانههتتاي ارتبتتاطي در شتتبکة
76

پاسخ ويي» بتا ميتان ين  3/51نيتز در صتدر او ويتت هتاي

2/65

ترمي پذيري و نظاير آن.
حفاظتشده :تامين محتواي ارتباطات با هدف حصتو اطمينتان از

با ميان ين  1/61در صدر او ويتهاي تعاملپذيري« ،توانتايي

ارائة انواع خدمات زم ماننتد صتوتي ،تصتويري ،ديتتايي و

مانايي :تثمين امنيت اطالعات سامانههاي ارتباطي در قوارههاي فنتي و
8

و نيز مصاحبه احصا گرديد ،برابر جدو « ،6انطبتاقپتذيري»

استفاده در انواع عمليتاتهتا را داشتته باشتند .توانمنتدي در

قابليت اطمينان
رويهاي شامل امنيت فيزيکي ،کنتر انتشتار امتواج ا کترومغناطيستي،

گويههايي که براي هر يک از ضرورتها از ادبيتات تحقيت

سامانههاي ارتباطي بايد بتوانند بهسرعت خود را با تغييتر

چابکي
پاسخ ويي :توانايي ارائة واکنش به تغييرات محي بهصورت بهن ام

مبتني بر ديدگاه صاحبنظران نيز اشارهشتده استت .در بتين

از شاخ

هاي بارز سامانة فرمانتدهي و کنتتر  ،تلفيت

تجهيزات و نيروي انساني محوري آن است ،به اين معنتا بتا
توجه به حج وسيع و متنوع دادههتا و ضترورت پتردازف
سريع ،کاهش خطاي انساني ،انتقا و چرخش بهموقع ميتان
مبادي تصمي گير و مجريان ،استتفاده از بستترها و ابزارهتاي
سختافزاري و نرمافزاري ا زامي است (اخوان و کشتتکار.)1936 ،
تثمين ورودي مناسب براي نظتام تصتمي ستاز ،چترخش و
جريان زنده و مستمر اطالعات در بتين عناصتر شتبکه و در
نهايت ،انتقا تحليل يافتهها و خروجي سامانهها براي اقتدام
مناسب ،نيازمند بسترهايي ارتبتاطي يکپارچته ،قابتل اعتمتاد،
ساده ،منعطف ،امن ،پايدار و تعاملپذير است.
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توانايي بهکارگيري ،تعمير و ن هداري آنها را داشته باشند.

فرماندهي و کنتر هستند؛ همچنان که در ادبيتات تحقيت و

جدو  :2نوع کارکرد و برخي مصادي مرتب

افزايش سرعت جنگها منجتر بته توستعة ميتدان نبترد
متتيگتتردد ،بنتتابراين وحتتدت فرمانتتدهي و همتتاهن ي در
تصمي گيري در سطوح عمتودي و افقتي فرمانتدهي ستبب

نوع
کارکرد
دقت

کستتب موفقيتتت در عمليتتات متتيشتتود .زمتتة وحتتدت
ستتامانههتتاي فرمانتتدهي و کنتتتر در ب تين عناصتتر درگي تر
ميباشد .در راستاي تحق ستازگاري ستامانههتا ،بتيشتک
کارکردهاي آن داراي ويژگيهاي زير است:
( )1دقت :اطالعتاتي کته نمايتان ر وضتعيت واقعتي

ارتباط
بهن ام بودن

متنوع در سطوح و يههاي مختلف با هدف تالقي اطالعات دريافتي.
توانمندي در پوشش طيف متنوع شامل ديتا ،صوت ،تصوير ،و نظاير آن؛ پوشتش طيتف
متنوع فرکانسي؛ قابتل پيتاده ستازي در قتوارههتاي مختلتف ثابتت ،ستيار ،راهکنشتي،
خودرويي و نظاير آن.
ترجمه و پيادهسازي آسان و در حظه اطالعات براي سطوح با براي ارزيابي و گترفتن
تصمي مناسب و براي سطوح و يههاي پايين جهت اجرا و اقدام.

قابليت

پشتيباني از انواع معاهدهها ها و امکتان تلفيت و يتا استتخراج اطالعتات بتراي منتابع و

استفاده

کاربران.
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سامانههاي ارتباطي نقشي بيبتديل دارنتد .ستامانههتايي کته

تناسب و

توانمندي تعريف در قا ب شبکههاي مختلف براي انواع منابع اطالعاتي و نيز کتاربران و

پوشش شبکههاي مختلف؛ پوشش بسامدهاي (فرکانسهتاي) مختلتف؛ پوشتش انتواع
جامعيت

خدمات (صوت ،ديتا ،فيل  ،و نظاير آن)؛ پاسخ ويي بته تنتوع ستامانههتاي موجتود در
شبکه؛ تلفي و ترجمة شبکههاي مختلف در شبکه به زباني ساده.
داراي توانمندي در ارائة بسته هاي خدمات متنوع و متناسب.

است؛ ايتن مهت در نتيجتة توانمنتدي تعريتف شتبکههتاي

اجما

مختلف براي انواع منابع اطالعاتي و نيز کاربران و متنتوع در

امنيت

استفاده از شبکة فيبرنوري؛ استفاده از ستامانههتاي مجهتز بته مقاومتت در برابتر جنتگ
ا کترونيک؛ مجهز به رمزکننده؛ استفاده از مراکز فني براي ايمنستازي کارکنتان و مراکتز
اصلي ارتباطي و سوييچها و گرههاي اصلي.

سطوح و يههاي مختلف با هدف تالقي اطالعات دريتافتي
محق ميشود.
( )5تناسب و ارتباط :اطالعاتي کته بتراي مثموريتت،

 .4نتيجهگيري

وظايف يا وضعيت موردنظر قابل کتاربرد باشتد؛ بتراي ايتن

در اين تحقي تالف شد تتا بته ايتن پرستش محتوري

منظور ،برقراري ارتباط عمتودي ،افقتي ،از بتا بته پتايين و

پاسخ داده شود که ضترورتهتاي ستامانههتاي ارتبتاطي و

پتتايين بتته بتتا  ،در هتتر زمتتان و مکتتاني و ا بتتته بتتر استتاس

رتبهبندي آنها در سامانه فرماندهي و کنتتر چ ونته استت.

چارچوبي نظاممند ميسر باشد.

واقعيت اين است که با در نظر گرفتن ويژگيهاي نبردهتاي

( )9بهنگددام بددودن :اطالعتتاتي کتته بتتهموقتتع بتتراي
تصمي گيري در دسترس تصمي گيران قرار ميگيرد،
( )6قابليت استفاده :اطالعاتي که قابتل فهت باشتند و
در چارچوبي قابلفه ارائه شوند،
( )2جامعيدت :حتتاوي تمتتامي اطالعتتات ضتتروري و
موردنياز تصمي گيران است،
( )1اجمددال :اطالعتتاتي کتته فقتت داراي ستتطحي از
جزئيات موردنياز است،
( )3امنيد دت :اطالعتتتاتي کتتته در صتتتورت تتتزوم،
حفاظتهاي زم از آنها انجام شود.

آينده و نقش سامانههتاي ارتبتاطي« ،ارتباطتات و بستترهاي
مرتب » از جملته هتدفهتاي راهبتردي هستتند؛ از ايتنرو
برخي از طرحهاي دشمن در اين مورد را ميتوان بته شترح
زير عنوان نمود:
( )1انهدام مراکز ارتباطي و نيز ستوئيچهتا و گترههتاي
مخابراتي،
( )5آستتيبرستتاني بتته زيرستتاختهتتاي فيبرنتتوري و
راديويي،
( )9جنگ ا کترونيک و جنگ اطالعاتي شديد،
( )6حمالت رايانه اي و دزدي اطالعات،
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فرمانتتدهي ،وجتتود ستتازگاري مناستتب بتتين روفهتتا و

معنيداري

شناخت ضرورتهاي سامانة ارتباطي شبکة فرماندهي و کنترل....

( )2خراب کاري در زيرساختها از طريت حمتالت
ا کترونيکتتي و بتته تبتتع آن ،غيرعمليتتاتي کتتردن مراکتتز و
زيرساختهاي ارتباطي و سوئيچها،
( )1تخريتتب و آستتيبرستتاني بتته مراکتتز پشتتتيبان و
سامانههاي ارتباطي شبکة فرماندهي و کنتر بتر استاس
حداقل دو معيار اساسي زير قابل ارزيابي هستند:
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( )1ماهيت فني ستامانههتاي ارتبتاطي :ايتن معيتار بته
عتتواملي ماننتتد پهنتتاي بانتتد ،مدو ستتيون ،برختتورداري از
توانمندي جنگ ا کترونيک اشاره دارد،
( )5کارکرد سامانههاي ارتبتاطي بتهعنتوان عنصتري از

( )1نقتتش و کيفيتتت «تعامتتل پتتذيري»« ،چتتابکي» و
«قابليت اطمينان» بسترها و سامانههاي ارتباطي در پاستخ بته
مطا بههاي گام «مراقبت و هدفيابي» فرماندهي و کنتر ،
( )5نقتتش و کيفيتتت «تعامتتلپتتذيري»« ،چتتابکي» و
«قابليت اطمينان» بسترها و سامانههاي ارتباطي در پاستخ بته
مطا بههاي گام «پردازف اطالعات» فرماندهي و کنتر ،
( )9نقتتش و کيفيتتت «تعامتتلپتتذيري»« ،چتتابکي» و
«قابليت اطمينان» بسترها و سامانههاي ارتباطي در پاستخ بته
مطا بههاي گام «تصمي گيري» فرماندهي و کنتر ،

يک سامانه :اين معيار بته شتبکه ،طراحتي شتبکه ،تعامتل و

( )6نقتتش و کيفيتتت «تعامتتلپتتذيري»« ،چتتابکي» و

ارتباط با ساير اجزاي سامانه اشاره دارد .اينکه شبکة کتاربري

«قابليت اطمينان» بسترها و سامانههاي ارتباطي در پاستخ بته

سامانهها بهصتورت چند يته ،سلستلهمراتبتي ،زنجيترهاي و

مطا بههاي گام «اقدام و عمل» فرماندهي و کنتر ،

نظاير آن طراحي شده است.

( )2نقتتش و کيفيتتت «تعامتتلپتتذيري»« ،چتتابکي» و

به هر حا اين معيارها در اين تحقي در يل سه عنصتر

«قابليت اطمينان» بسترها و ستامانههتاي ارتبتاطي پُرظرفيتت

تعاملپذيري ،چابکي و قابليت اطمينان ديده شدند .يافتتههتا

راديويي و فيبرنوري در پاسخ به مطا بههاي شبکة فرمانتدهي

نشان داد که اين عناصر از ضرورتهاي سهگانة سامانههتاي

و کنتر ؛

ارتباطي شبکة فرماندهي و کنتر هستتند ،همچنتين در بتين

( )1نقتتش و کيفيتتت «تعامتتلپتتذيري»« ،چتتابکي» و

گويههايي که براي هر يک از ضترورتهتا احصتا گرديتد،

«قابليت اطمينان» بسترها و سامانههاي ارتبتاطي راهکنشتي و

برابتتر جتتدو « ،6انطبتتاقپتتذيري» در صتتدر او وي تتهتتاي

سيار در پاسخ به مطا بههاي شبکة فرماندهي و کنتر .

تعاملپذيري« ،توانايي پاستخ ويي» در صتدر او ويتتهتاي
چابکي و «قابليت پايداري» در رتبة نخست قابليتت اطمينتان
سامانههاي ارتباطي قرار دارند.
تنوع سامانههاي ارتبتاطي از يتکستو و از ستوي دي تر
تنوع مطا بات عملياتي شتبکة فرمانتدهي و کنتتر  ،ايجتاب
ميکند تا در قا ب پژوهشي دي ر ،تعاملپتذيري ،چتابکي و
قابليت اطمينان هر يک از سامانههاي ارتباطي را متناستب بتا
نوع مطا بتههتاي عمليتاتي بررستي گتردد و ايتن از جملته
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تثمينکنندة برق ،تغذيه و نظاير آن،

پيشنهادهاي اين پژوهش است؛ براي نمونه ميتوان به متوارد

فهرست منابع

نظامي» ،ارائه شده در ششمين کنفرانس کنفرانس فرماندهي و
کنتر  ،تهران ،قابل دسترسي در http://www.civilica.com

 .5منابع فارسي

 .15کاشفي ،سعيد ،آ ربر ،علي (« ،)1936ارائة يک ساختار بهينة

توانمندسازهاي مديريت دانش؛ مورد مطا عه سامانة فرماندهي و

هشتمين

تهران،

کنتر » ،فصلنامة راهبرد دفاعي ،تهران ،سا سيزده  ،شمارة .21

http://www.civilica.com

 .5اميرخاني ،يال ( ،)1931سامانة ارتباطات مشترک ،تهران ،مؤسسة

کنفرانس

فرماندهي

و

کنتر ،

 .19کشتکار ،مهران ( ،)1913ساختار فرماندهي و کنترل :حساسهها،
ارتباطات و مراکز امتزاج ،پاياننامة کارشناسي ارشد ،تهران،

آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي.

 .9پرديس ،سيدرضا ( ،)1912امنيت راهبردي سامانه فرماندهي و
کنترل در نهاجا ،رسا ة دکتري ،تهران ،دانش اه عا ي دفاع ملي.
 .6پورمدحجي ،حسين ،محمدي ،محمدحسين محمدي و اماميان،
سهيل (« ،)1931ارتباطات در  C4Iارزيابي عملکرد پروتکلهاي
مسيريابي در شبکههاي اقتاايي متحرال» ،ارائه شده در ششمين
کنفرانس فرماندهي و کنتر  ،تهران .قابل دسترسي در:
http://www.civilica.com

 .2حبيب پور ،کرم ،صفري ،رضا ( ،)1931راهنماي جامع کاربرد
 SPSSدر تحقيقات پيمايشي ،تهران ،انتشارات متفکران ،چاپ
چهارم.

 .1ديوسا ر ،عبدا رسو ( ،)1912راهبردها و معماري کالن
فرماندهي و کنترل ،تهران ،مؤسسة آموزشي و تحقيقاتي ودجا.
 .3ريسي ،فرد جي ،شورتز ،دانيل ( ،)1931مخابرات نظامي آمريکا،
ترجمة خليقي ،محمدعلي ،بهاري ،سيد فرشاد ،فراهاني ،امير هوشنگ،
تهران ،مؤسسة آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي ،چاپ او .
 .1سامکن ،محمود ،هليلي ،خداداد ،محمدي ،علي (،)1935
«مديريت جنگ ا کترونيکي مبتني بر سامانة  C4Iدر فااي

 .16مروينام ،محمدرضا ،بخشنده ،محمد ،مميزاده ،ا ياس (،)1936
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کنترل و تدوين راهبرد بهينه در توسعه و کاربرد فرماندهي و

دافوس آجا.
«تهديدات آينده و رهيافتهاي نوين فرماندهي و کنتر » ،ارائه
شده در هشتمين کنفرانس فرماندهي و کنتر  ،تهران ،قابل
دسترسي درhttp://www.civilica.com :

 .12مينايي ،حسين ،عابدي ،سجاد (« ،)1936معماري مراکز فرماندهي
و کنتر در برابر تهديدهاي هوايي» ،تهران ،مجموعه مقا ت
هشتمين کنفرانس فرماندهي و کنتر ايران ،قابل دسترسي در:
http://www.ic4i.ir/library

 .11نادري درشوري ،وحيد ،پورقهرماني ،نوروز ،عبدي ،فريدون ،سهيلي،
حميدرضا (  ،)1939عوامل و چا ش هاي به کارگيري فناوري
اطالعات و ارتباطات در توسعة فرماندهي و کنتر مديريت بحران،
تهران ،مجموعه مقا ت هشتمين کنفرانس فرماندهي و کنتر ايران،
قابل دسترسي درhttp://www.civilica.com:

 .13نرگسي ،سيدمصطفي ،سيرت ،محسنعلوي ،نعيمي ،جما و
صنيعي ،تورج (« ،)1939نقش سيست هاي اويونيکي در
سامانههاي فرماندهي و کنتر  C4Iو نبردهاي آينده» ،ارائهشده
در :دومين کنفرانس اويونيک ايران ،قابل دسترسي در:
http://www.civilica.com

سايبر» ،ارائهشده در هفتمين کنفرانس ملي انجمن علمي
فرماندهي

و

کنتر

ايران،

قابل

دستيابي

در

http://www.civilica.com

 .3صادقي ،ابوا قاس  ،و وي ،محمدرضا (« ،)1931مد ي براي
تخمين اهميت گرهها در يک شبکة فرماندهي و کنتر نظامي»،
ارائه شده در :ششمين کنفرانس ملي انجمن علمي فرماندهي و
کنتر ايران ،قابل دسترسي درhttp://www.civilica.com :

 .11عبدي ،فريدون (« ،)1931سامانة فرماندهي و کنتر  C5I2و

بررسي نقش رايانهها در آن» ،فصلنامة علمي پژوهشي مديريت
نظامي ،سا يازده  ،شمارة .65
 .11عليآبادي ،جال  ،نادري ،وحيد (« ،)1931تجزيه تحليل کيفي و
ن اشت شاخ

هاي ارزيابي توسعة  C4Iدر سازمانهاي
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