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 MSE ، ارتباطیبررسی نحوه عملکرد شبکه تاکتیکی
 

 امیرحسین صالحی شایگان ،محمد صادق کیانی، 1تاجور رضا بیات

 دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء، دانشکده علوم پایه -1

   خاتم االنبیاء، دانشکده مهندسی فرماندهی و کنترلشگاه پدافند هوایی دان -2

 دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء، دانشکده علوم پایه -3

 

 چکیده 

MSE ها با تشکیل یک شبکه، نیروی الزم باشد. گرهها مییک سیستم ارتباطی مشترک جهت برقراری ارتباط بین گره

های ارتباطی در یکی از مهمترین سیستم  MSEکنند. ای فراهم میمنطقهبرای استفاده از یک سیستم کاربری مشترک 

پذیر است. این سیستم باعث بهبود عملکرد در ارتباطات، بارگذاری در نیروهای نظامی است که دیجیتال، امن و انعطاف

تفاده کند. همچنین با اسمیای را بصورت خودکار فراهم شود. ارتباطات صوتی و دادهترافیک شبکه و افزایش سرعت شبکه می

های دهد. این شبکه به عنوان الگوی کاملی از شبکهانجام میC4I سیم و با سیم، تبادل اطالعاتی را در های بیاز تلفن

لکرد اند. ما در این مقاله به بررسی نحوه عمهای اروپایی نیز تا حد زیادی از این الگو تبعیت کردهتاکتیکی، مطرح است و شبکه

 پردازیم.ن شبکه میای
 

 MSE شبکه، مخابرات تاکتیکی،کلمات کلیدي: 

 

 مقدمه  .1

واگذار گردید و مقرر  3GTEمیلیون دالری به شرکت 2/879در قالب یک قرارداد  1990امریکا در سال  2MSEشبکه

به طور کامل عملیاتی  1992در سال  MSEبه این شبکه تجهیز شوند.  1993گردید هر پنج نیروی آمریکا تا پایان سال 

به  2008تا  1998شد. مسئولیت پشتیبانی این شبکه طی قراردادی از سال کار گرفتهگردید و در عملیات طوفان صحرا به

ی تاکتیکی کامل است که کشورهای اروپایی نیز تا حد زیادی از این یک شبکه MSEشرکت جنرال داینامیک واگذارگردید. 

های دیتا ، شبکه4های تاکتیکی ترانکزیرسیستم شبکه 3های تاکتیکی در قالب اند. اجزای عمده شبکهرداری کردهالگو بهره ب

ت نیمه گیرد و وظیفه ارتباطات پرظرفیدر گروه اول قرار میMSE های شوند. شبکهبندی میهای رزمی دستهو شبکه بیسم

 [.1استقراری را بر عهده دارد ]

  هاي تاکتیکیهاي شبکهوظایف زیرسیستم  .1.1

 5ACUSهای تاکتیکی ترانک موسوم به زیرسیستم

                                                 
1 Corresponding author: رضا بیات 
  Email: R.bayat.tajvar@gmail.com 
2 Mobile Subscriber Equipment 
3 General Telephone and Electronics Corporation 
4 Trunk 
5 Area Common-User System 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         135 

 هایگیرد. در این شبکه ردهشبکه ترانک برای ارتباطات صوت و داده و با کاربران متعدد مورد استفاده قرار می 

 (1کنند. )شکل استفاده می MSE های زیر نیرو ازو رده 6TAC-TRIباالی نیرو از 

  ایجاد یک شبکه غیرقابل نفوذ و یکپارچه در میدان نبرد 

 7های تاکتیکی توزیع داده موسوم به زیرسیستمADDS 

کند و شامل دو های رزمی ایجاد میبا ظرفیت باال در سیستم کنترل فرماندهی و یگان این شبکه امکان مخابرات داده

برای توزیع دیتا با سرعت متوسط و سیستم   8EPLRSعیت دهی موقیافته گزارشباشد. سیستم توسعهمحصول عمده می

 برای توزیع دیتا با سرعت باال. 9توزیع اطالعات تاکتیکی مشترک

 
 هاي تاکتیکی ترانکزیر سیستم -1شکل 

 10هاي رزمیزیرسیستم شبکه بیسیم .2.1

کند. محصول ایجاد می های رزمی رااین شبکه پشتیبانی امکان مخابرات صوت و داده جهت فرماندهی و کنترل یگان

 باشند.می 11SINCGARS هایعمده مورد استفاده در این شبکه از خانواده بیسیم

 ماموریت سیستم. 3.1

MSE  وظیفه برقراری ارتباطات سریع و امن را در رده سپاه و لشکر برعهده دارد و برای یک سپاه با پنج لشکر طراحی

پذیر است که ارتباطات سریع صوت و دیتا را بصورت خودکار امن و انعطافیک سیستم دیجیتال،  MSE  (.2شده است )شکل

دهد. انجام می 12دهی مجزا و بر اساس دایرکتوری ثابت با به کارگیری تکنیک مسیریابی به روش جستجوی سیالبیبا آدرس

افزار کنترل یکپارچه سیستم نرم دهد.انجام میرا  C4I سیم، تبادل اطالعات در سیم و باهای بیاستفاده از تلفنبا  این سیستم

های مخابراتی شبکه را تحت پوشش گرفته، امکان طراحی، مهندسی و اپراتوری خودکار تمامی سیستمMSE اجزای کنترلی 

مایل 15000ای با مساحت یک سپاه با پنج لشکر را در منطقه MSE دهد.را در اختیار فرماندهی سیگنال و پرسنل قرار می

خواهد بود که  13NCSگره مرکزی  6تا  4شامل  MSEی توری شکل کند. برای یک لشکر، هر خانهپشتیابی میمربع 

                                                 
6 Tri-Service Tactical Communications 
7 Army Data Distribution System 
8 Enhanced Position Location Reporting System 
9 Joint Tactical Information Distribution System 
10 Combat Net Radio 
11 Single-Channel Ground and Airborne Radio System 
12 Flood Search Routing 
13 Node Center Switch 
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گره خواهد بود. در مناطق عملیاتی کاربران از طریق  22دهد. برای سپاه این توری شامل شبکه را شکل می بندیاستخوان

ها به عنوان مراکز سوئیچ محلی عمل این گره .شوندیوصل م 15های بزرگیا گره 14های کوچکسیم یا باسیم به گرهبی

 کنند.های مرکزی فراهم میهای گرهکنند و دسترسی به شبکه را با اتصال به سوئیچمی

MSE  16در شیلترهای قابل نصب بر خودروهایVHMMW  شود و به راحتی با هواپیمای ترابری جابجا می شود. نصب می

و تروپواسکترها برای افزایش برد و بهبود آرایش این شبکه استفاده  (TACSAT)از تجهیزاتی نظیر ماهواره تاکتیکی سازمانی 

 ت.اسMSE پذیری سیستم های تحرکدقیقه از قابلیت 30می شود. برپاسازی یک شبکه مخابراتی با زمان 

 
 (MSE) ساختار کلی تجهیزات مشترک قابل حمل مخابراتی - 2شکل 

 نواحی کاري و اجزاي عمده شبکه  .2

 باشد: این شبکه مستقل شامل شش ناحیه کاری می

 .می باشدداده  ها و اینترفیس برای کاربران، ترمینال17ها، فاکسیمایلترمینال مشترک: شامل تلفن .1

 (.3است )شکل  18شامل یک ترمینال رادیو تلفنی برای مشترک سیاردسترسی مشترک کاربران سیار:  .2

های دسترسی سیمی بزرگ و کوچک است که برای سرویس تماس های گرهدسترسی مشترک سیمی: شامل سوئیچ .3

 رود. بین مشترک ثابت )سیمی( به کار می

 است.  20LOSو 19های مرکزی و واحد دسترسی رادیوییهای گرهای: شامل ترانکپوشش منطقه .4

 سیستم کنترل: شامل نرم افزار طراحی خودکار و مدیریت شبکه است. .5

برای توزیع داده   SENو   LENو  NCSو  21هایی است که در مرکز کنترل سیستمشبکه پاکت: شامل سوئیچ .6

 اند.قرار گرفته

                                                 
14 Small Extension Node Switch 
15 Large Extension Node Switch 
16 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 
17 Facsimile 
18 Mobile Subscriber Radiotelephone Terminal 
19 Radio Access Unit 
20 Line-Of-Sight 
21 System Control Center-2 
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 : ترمینال رادیو تلفنی براي مشترک سیار 3شکل 

 

 MSEاجزاي . 1.2

 گره مرکزی  .1

 بزرگگره  .2

 گره کوچک .3

 واحد دسترسی رادیویی .4

 های کاربرانترمینال .5

 ارتباطات دید مستقیم  .6

 SHF ارتباطات  .7

 22مدیریت گره .8

 و مرکز کنترل سیستم 23سیستم کنترل یکپارچه .9

  24ای تاکتیکیشبکه بسته .10

 AN/TYC-20پاکت سوئیچ  .11

 هاساختار گره .3

 [.2]آنها را مورد بررسی قرار می دهیم در پست های فرماندهی به طور کلی سه نوع گره وجود دارند که در ادامه 

25.  گره مرکزي1.3
 

است. این گره خود به  های بزرگ و کوچک و نقاط رادیویی و مرکز کنترل سیستمهای گرهاین گره محل اتصال سوئیچ

شبکه را دریافت و از طریق روش جستجوی سیالبی به دیگر  کند که ترافیکمیعنوان یک نقطه سوئیچینگ خودکار عمل 

                                                 
22 Node Management Facility 
23 Integrated System Control 
24 Tactical Packet Network 
25 Node Center 
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های شوند. ترمینالبه یکدیگر وصل می های گره مرکزی عمدتا توسط ارتباطات دید مستقیمکند. سوئیچها هدایت میروش

مرکزی خراب شود سیستم به طور  هایشوند. اگر یکی از گرهماهواره و تروپو از مسیر کابلی به سوئیچ گره مرکزی وصل می

کند. سوئیچ گره مرکزی قابیلت پیدا کردن خودکار کاربران را دارد. لذا امکان خودکار ارتباطات را از مسیری دیگر برقرار می

تعیین یک آدرس دائمی برای مشترک وجود دارد و نیازی به دانستن محل فیزیکی مشترک در برقراری ارتباط نیست. این 

برداری و شیلتر مدیریت گره است. هر شیلتر است که شامل شیلتر سوئیچینگ، شیلتر بهره S -250 سه شیلتر  گره شامل

 شود.نصب می M-1097 HMMWV در یک خودرو 

 شیلتر مدیریت گره. 2.3

باشد. میزان کنترل و مانیتورینگ و همچنین سطوح ریزی و کنترل شبکه میسازمان مدیریت گره، قلب سیستم برنامه 

کنترلی شبکه تابع عوامل مختلفی است. مدیریت گره شامل یک ایستگاه کاری، یک اینترکام و رمزکننده صوتی و هندست 

پذیر است. امکان ریموت کردن ترمینال امکان 26جیتال رمزنشدهاست. دسترسی به شبکه با ترمینال صوتی دی FMارتباطات 

است. ایستگاه کاری خود بینی شدهبه درون شیلتر مدیریت برای فرمانده پیش AN/VRC-79از  27رمزشده صوتی دیجیتال

های عملیاتی پیامرود. به این ترتیب کار میبهSCC-2 با  NC/LENشامل مانیتور و کیبورد است و برای به روزکردن وضعیت 

 کند.و دستورات را دریافت می

 .  گره بزرگ3.3

مشترک سیمی آزادانه با جستجوی  164کند. های فرماندهی را فراهم میاین گره ارتباطات سیمی پرسنل پست

چ وصل که از طریق کابل به سوئی ها با کانال ارتباطی مستقیم و رودرروشوند. مشترکین این گرهسیالبی به هم وصل می

امکان . (4)شکل  های مرکزی شبکه و سایر اعضای شبکه در تماس هستندبا گره SHFهای رادیویی اند یا سیستمشده

دهد که کاربر یک شماره آدرس دائم داشته باشد. و این شماره را به محل کردن خودکار کاربر در شبکه این اجازه را میپیدا

است. شیلتر اول برای سوئیچینگ وشیلتر دوم برای S-250 کند. این گره شامل دو شیلتر فیزیکی جدید خود متصل 

 برداری می باشد. بهره

کند. گیرد. این گره مانند یک سوئیچ مرکزی گره عمل میقرار می M-1097 HMMWV   هر شیلتر در یک خودروی

ا ر سوئیچینگ مداری و امور مربوط به آنالت بیرونی . شیلتر سوئیچینگ اتصاهای دیجیتال استتفاوت آن در آرایش ترانک

تواند امکان می گره بزرگشود. سوئیچ برداری، پردازش مرکزی و عملیات اپراتوری انجام میدر شیلتر بهره دهد.انجام می

 های رمینالت های تجاری را فراهم کند.و همچنین دسترسی به شبکه MSEرا به شبکه  های رزمیمشبکه بیسی ورود کاربران

1077-J 28وRMC ود. این اتصال ششوند. شیلتر سوئیچ نیز به خطوط ارتباطی مستقیم متصل میبه شیلتر سوئیچ وصل می

ای یا شود. ارتباط گره کوچک به بزرگ به صورت ماهوارهانجام میSHF های یا لینک CX-11230 A/G از طریق کابل 

 CX-11230A/G  از طریق کابل  SCC-2 است.  مرکزی مدیریت گره مشابه مدیریت گرهد. تواند باشسیمی می 4یا  2ارتباط 

 شود.وصل می گره کوچکبه 

                                                 
26 Digital non-secure voice terminal 
27 Digital secure voice terminal 
28 Remote Multiplexer Combiner 
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 ساختار گره بزرگ -4شکل 

  . گره کوچک 4.3

تر )مانند گردان یا تیپ( طراحی شده است. های فرماندهی کوچکین گره برای پشتیبانی از نیازهای مخابراتی پستا

 گیردانجام می SHF یا سیستم های رادیویی LOSاز طریق MSE گره مرکزی و سایر کاربران  به سوئیچدسترسی کاربران 

وصل است فراهم   گره بزرگ سوئیچ گره مرکزی یا  (. گره کوچک امکان پیدا کردن خودکار مشترکین را وقتی که به5 )شکل

دهد که کاربر یک شماره آدرس دائم داشته باشد و شماره را به محل فیزیکی جدید خود منتقل این ویژگی اجازه میکند. می

گره کوچک شامل واحدهای  گیرد.قرار میM-1097 HMMWV بر روی خودروی S -250Eدر یک شیلتر   SENکند. 

های تلفنی خود را به تایی سیمسیزدههای گروهر د کاربران سوئیچینگ، مالتی پلکسینگ و تجهیزات امنیت مخابرات است.

J-1077 و گره بزرگ از طریق  گره مرکزی شوند. اتصال به سانند و از آنجا به سوئیچ وصل میرمی LOSشود. در می انجام

 .صورت نزدیکی به گره مرکزی، این ارتباط کابلی خواهد بود

 
 ساختار گره کوچک  - 5شکل   

 ارتباطی:هاي لینک.  4

 (LOS)ارتباطات دید مستقیم  .1.4

کند و امکان سوئیچ شدن خودکار برای همه کاربران های مرکزی را در شبکه به یکدیگر وصل میگره ،LOSلینک 

ورژن  4سیستم رادیویی دارای  دهد. اینکه رادیویی هزاران کیلومتر مربع را پوشش میکند. این شبسیم فراهم میباسیم و بی

AN/TRC-190 .است 
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 SHFرادیوي .2.4

شامل یک فرستنده و گیرنده  RFو یک بخش کنترلی است. بخش  RFشامل یک واحد   AN/GRC-226(P)رادیوی 

را LOS  یگره سوئیچ و رادیوها یشود. این رادیو هدایت بیرونفوت نصب می 2است که روی یک رفلکتور شلجمی با قطر 

 در پست فرماندهی می شود. RFسبب کاهش اثر  29به باالصورت کاربری پایین فراهم و در 

 هاي کاربران ترمینال.  5

ات رمز شده در سطح شبکه از اهمیت های کاربران در شبکه های مخابراتی تاکتیکی و تبادل ارتباطتنوع ترمینال

 [.5] ترمینال است 4باالیی برخوردار است. که شامل 

  (DNVT). ترمینال صوتی دیجیتال رمز نشده1.5

TA-1042A/U  یا TA-1035/Uکه اطالعات صوتی  است سیمی 4 یک سیستم تلفنی رمز نشده فول دوپلکس

عمدتا ترمینال غیر رمز صوتی / داده است که  TA-1035/Uمدل کند. دیجیتال و اطالعات سیگنالینگ حلقه را تبادل می

در  TA-1042 یا سوئیچ های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. مدل SEN کاربران ثابت به شبکه از طریق برای اتصال 

نیاز به باتری  DNVTکنند. استفاده می Kpbs 16های مخابراتی از کند. عموما شبکهبر ثانیه کار میکیلو بیت  32یا  16مد 

 .شوددارد و توسط سوئیچ محلی تغذیه مین

  (DSVT ).  ترمینال صوتی دیجیتال رمز شده 2.5

TSEC/KY-68 آن فول دوپلکس با  کاریست. مدیک سیستم تلفنی مجهز به ماژول رمزکننده و رمزگشایی درونی ا

 .باشدمی AN/UGC-144, AN/UXC-7 ,DNVTو سازگار با کیلو بیت بر ثانیه 32یا  16نرخ ارسال  

 (MSRT).  ترمینال هاي رادیو تلفنی مشترک سیار 3.5

MSRT  مدل AN/VRC-79 کند. این مجموعه شامل امکان ارتباط امن و فول دوپلکس صوتی را با شبکه فراهم می

ترین و پائینهای تصادفی را انتخاب طی هر تماس به طور خودکار کانالMRST است. DSVT و یک  VHF یک رادیوی 

 Kbps 16ترفیس نشود. ایانجام می باالهای رادیویی در باند پایین و دریافت در باند ارسالکند. را انتخاب میRF ر سطح موث

  کند. امکان رمز و آدرس دهی مجزا را فراهم می DSVT با

  (LDF) 30فاکسیمایل تاکتیکی  .4.5

داده را به صورت الکترونیکی به فاکس دیگر ارسال می کند. قابلیت ( AN/UXC-7/7A)این فاکسیمایل تاکتیکی 

 های عمده آن عبارت است از:
  در خودروقابلیت نصب 

  قابلیت ارسال از طریق رادیو، سیستم های سوئیچ، یا تجهیزات دیجیتال 

  قابلیت اتصال به شبکه MSE ای از طریق پورت دادهDSVT  یاDNVT 

 های پرینت شده یا دستی قابلیت اتصال نقشه، عکس، ترسیمات خطی، پیام 

                                                 
29 Down-The-Hill 
30 Light weight Digital Facsimile 
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 باشد. به دلیل استفاده از کاغذ کربنی نیاز به تونر خاص نمی 

  دارای دو مدکاری A وB  

 . ترمینال مخابراتی5.5

شود. و قابلیت دسترسی به در واحدهای اطالعاتی لشکر و سپاه استفاده میAN/UGC-144 این ترمینال تک کاربر 

 R )غیر طبقه بندی شده(،U را داراست و می تواند پیام ها را در مدهای  (AUTODIN)شبکه اتوماتیک دیجیتال 

 )پیام فوق سری و اضطراری( چک کند. این سیستم با نرخ متوسط و با اینترفیس داده است.  Y)روتین(،

 دسترسی رادیویی. 6

های کند. این واحد سیگنالواحدهای دسترسی رادیویی به عنوان دروازه اتصال کاربران متحرک به شبکه عمل می

ویی کند. واحد دسترسی رادیدریافتی از کاربران متحرک را دریافت و پس از تجزیه و تحلیل آنها را به کاربران ثابت ارسال می

(RAU)  یک رادیوی تمام خودکار مدل(AN/TRC-191) های ارسالی از واحدهای سیار کاربران را دریافت است که سیگنال

گیرد. در ساختار محلی  در دو ساختار محلی و یا کنترل از راه دور مورد استفاده قرار می RAUفرستد. زی  میو به گره مرک

 40تا  LOS شوند و در ساختار کنترل از راه دور از طریق لینک رادیویی از طریق کابل به سوئیچ گره مرکزی وصل می

های رادیویی دارای عنصر سوئیچینگ نیست ولی مدیریت کانالRAU گیرند. گفتنی است کیلومتر از گره مرکزی فاصله می

 [.8کنترلی از رادیو به شبکه هستند ] دهد.  این کانال ها خود دارای بار ترافیکیرا انجام می

 (ISYSCON) سیستم کنترل یکپارچه .7

 S -250 افزارهای استاندارد پست فرماندهی است که در شیلتر سیستم سخت افزار و نرم ،سیستم کنترل یک پارچه

فراهم  31شود. این سیستم، تعامل فرماندهی را با سیستم فرماندهی و کنترلحمل می HMMWVقرار دارد و توسط خوردو 

های ال در نیرویطور با افسران سیگن . این امر از طریق تبادل اطالعات با فرماندهی نیرو و پرسنل هایش و همین[9] کندمی

مورد استفاده در اتوماسیون ابزارهایی کند. افزار مشترک استفاده میاز سخت افزار و نرم ISYSCONشود. عملیاتی فراهم می

 این سیستم عبارتند از: 

 طراحی و مهندسی شبکه              

 32مدیریت شبکه منطقه ایWAN   

 مدیریت طراحی ماموریت                 

  طیف فرکانسی نبردمدیریت     

                     مدیریت امنیت  

                             سیستم اداری 

  33مدیریتLAN             

 

         

                                                 
31 Army Battle Command System 
32 Wide Area Network 
33 Local Area Network 
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 (SCC-2) مرکز کنترل سیستم   .8

SCC-2  یک سیستم کنترل مخابراتی است که کنترل اتوماتیک و نزدیک به زمان واقعی سیستم را برای پشتیبانی

 های . توانمندی[7] دهدیمشکل MSE   اجزاءدهی مجدد و مانیتورینگ عملیات و تحرکات ، شکلعملیاتی نظیر طراحی

SCC-2شامل موارد ذیل است : 
 نمایشگر صفحه بزرگ  .1

 های توپوگرافی دیجیتال نقشه .2

 TPN مدیریت و برنامه ریزی  .3

 سیستم مدیرت، طراحی و و توزیع فرکانس .4

2-SCC 34به طور عادی از طریق کابل MCP 2شود. وصل می گره کوچک یا گره مرکزی به یک سوئیچ-SCC  نمونه  2دارای

 است:
  نمونهV1  ریزی( است.شیلتر )شیلتر فنی، شیلتر مدیریت و شیلتر برنامه 3در سپاه شامل 

  نمونهV2  .ایستگاه کاری برای منطقه سپاه و گردان های سیگنال  پشتیبان است SCC-2 2لشگر شاملدر سطح 

 .ریزی(لتر فنی و  شیلتر مدیریت/ برنامهشود )شیشیلتر می

برای مرکز مدیریت شبکه و یک ایستگاه کاری فنی برای نمایش گرافیکی نزدیک به شیلتر فنی شامل یک ایستگاه کاری 

دهد. طراحان شبکه را انجام میTPN  مرکز مدیریت شبکه، عملیات مانیتور و کنترل شبکهاست.  MSE زمان واقعی شبکه

 کنند: که در شیلتر برنامه ریزی و مدیریت هستند وظایف ذیل را دنبال  می

 ایی در شبکهمدیرت صف آر .1

 SCC-2 مدیرت و نظارت  .2

 مدیرت مرزها .3

 مدیریت کلید رمز .4

 VHF مدیریت  .5

 UHF/VHFمدیریت  .6

 مدیریت پایگاه داده مشترک .7

 مدیرت پیام .8

 /ایستگاه کاری مدیریتی است که نمایش گرافیکی نزدیک به زمان واقعی شبکه  12طراحی:  دارای شیلتر مدیریت 

MSE  را انجام می دهد و ابزار های اتوماتیک برای ایجاد و تغییر پایگاه داده های مورد نیاز عملیات MSE را ارائه

 کند. می

 2های طراحی و مدیریتی، با قابلیت 35ابزارهای طراحی شبکه-SCC  کند.  را پشتیبانی می 

 شامل موارد ذیل است.  )NPE( 36وظایف طراحی و مهندسی

 محیطیپارامتر های  .1

 برداری دیجیتالی نقشه .2

 مهندسی سیستم های رادیویی/ آنتن .3

                                                 
34 Pulse Code Modulation 
35 Network Planning Tool 
36 Network Planning and Engineering 
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 یل آنالیز عوارض اتهیه پروف .4

 جایگزینی منابع سیستم  .5

 VHF,UHF,SHF های مدیریت تخصیص فرکانس .6

 ها رسانی سیستم اطالع .7

 های نفر به نفرآنالیز اینترفیس .8

 آنالیز تهدیدات جنگ الکترونیک .9

 کاربرانمدیریت لسیت  .10

 پرداز واژهبرنامه  .11

 E-mail برنامه  .12

 مانیتورینگ شبکه پاکت .13

SCC-2 وز رهای پایگاه داده خود را از یکدیگر و از مسیر یک پاکت سوئیچ موجود در شیلتر فنی به های تمام شبکه، فایل

 شود.طریق سوئیچ های مداری، مسیردهی می از RAUو  NC ،LEN، 37FESبه  SCC-2کنند. تمامی ترافیک از می

   (TPN)38شبکه بسته اي تاکتیکی   .9

ود درست شرود. یعنی دیتای یک موقعیت به دیگری ارسال میکار میاین شبکه برای اتصال کامپیوترهای متعدد به

یچ مداری مسیرهای شبکه سوئاز  بیشتر،این شبکه ای به نقطه دیگر می فرستد. نگ مداری که صوت را از نقطهیمانند سوئیچ

ر اختیار  دهای گروه ترانک به پاکت سوئیچ مزیت استفاده از مسیرهای مختلف را تخصیص برخی از کانالکند. استفاده می

 ( 6 )شکل [.10این شبکه قرار می دهد ]

 
 اي تاکتیکیبسته ساختار شبکه -6شکل 

 

 

                                                 
37 Force Entry Switch 
38 Tactical Packet Network 
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 نتیجه گیري.  10

توسعه، یک عامل بسیار مهم جهت های کشورهای توسعه یافته و در حال توانمندی  ها وشناخت تجهیزات، سامانه 

. در سایه این شناخت است که می توان سامانه های دفاعی کشور مقایسه این کشورها و شناخت ساختار نظامی آنها می باشد

است  C4I یکی از مهمترین سامانه های راهبردی عملیاتی و تاکتیکی در حوزه MSEخود را تعریف و ارتقاء دهیم. سامانه 

مقاله سعی شد تصویری کلی و جامع از این سامانه ارائه دهیم. امید است این پژوهش برای کارشناسان دفاعی، که در این 

 یگان های عملیاتی و دانشجویان این حوزه مفید واقع شود.
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