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أنيكا تورويال
محلل أعلى ،جاينس
لقد غيرت شبكات تبادل المعلومات والبيانات مشھد العمليات الدفاعية .يستثمر الفاعلون من القوى العظمى في
مجال التكنولوجيا التي تتيح االتصال عالي السرعة بين عدد متزايد من المقاتلين والشبكات واآلالت المستقلة أو
المأھولة التي يمكن أن تتفاعل في بيئة معركة معقدة للغاية وال يمكن التنبؤ بھا بشكل متزايد .في الوقت نفسه،
ثمة دافع ناشئ لربط عدد متزايد من أجھزة االستشعار ،والمنصات األرضية المتنقلة ،والطائرات ،وأنظمة المھام،
واألنظمة غير المأھولة ،واألجھزة المحمولة ،واألجھزة المحمولة ،واألسلحة والذخائر ،والبرامج ،وغيرھا من
التقنيات لتصبح شبكة معلومات واحدة .إنّ الھدف العام ھو إنشاء مصفوفة ديناميكية وقابلة للتكيف تتيح تحليالت
تنبؤية وقابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي التخاذ القرار والقيادة والتحكم ) (C2وإمكانيات أخرى داخل مسرح القتال.
إنّ الھدف النھائي ھو تحويل القتال الحربي من اتخاذ القرار الخطي إلى شبكة من النتائج القابلة للتنفيذ إلنكار
وردع وھزيمة األعداء .تصف وكالة مشاريع األبحاث الدفاعية المتقدمة األمريكية ) (DARPAھذا بالتحول
إلى ''حرب الفسيفساء'' حيث أن التقنيات التقليدية غير المتماثلة ،مثل األقمار الصناعية المخصصة والطائرات
ذات خاصية الشبح والذخائر الدقيقة ،تقدم قيمة إستراتيجية منخفضة في الحرب الحديثة بسبب الوصول العالمي
المتزايد إلى التكنولوجيا والمكونات المتقدمة المتاحة تجاريا ً .يھدف مفھوم حرب الفسيفساء ھذا إلى تجاوز
تصميمات األنظمة الفردية ومعايير التشغيل البيني الفريدة لتطوير العمليات واألدوات التي تعتمد على االتصاالت
الموثوقة بين الكيانات المعروفة التي توفر إمكانيات غير محدودة إلحداث تأثيرات على مستويات صنع القرار
التكتيكية والتشغيلية واالستراتيجية.
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تفاعل ذكي
تم استخدام إنترنت األشياء ) (IoTلوصف االتصال ومشاركة المعلومات بين عدد كبير من عقد التكنولوجيا
"الذكية" .يمكن بعد ذلك تصنيفھا إلى أجھزة تحمل البيانات ،والتي يتم ربطھا بشكل غير مباشر باألشياء المادية
بشبكات االتصال؛ أجھزة التقاط البيانات ،وھي أجھزة من نوع القارئ /الكاتب قادرة على التفاعل مع األشياء
المادية بشكل غير مباشر عبر األجھزة التي تحمل البيانات أو مباشرة عبر ناقالت البيانات المرتبطة بأشياء
مادية؛ أجھزة االستشعار والتشغيل ،التي تكتشف أو تقيس المعلومات في البيئة المحيطة وتحولھا إلى إشارات
رقمية؛ واألجھزة العامة ،التي تحتوي على إمكانات معالجة واتصاالت مضمنة وقد تتضمن معدات وأجھزة
لتطبيقات إنترنت األشياء المختلفة ).(International Telecommunication Union 2012
يمكن إلنترنت األشياء ) (IoTأن تصف شبكات المدن ،والشبكات الصناعية ،والحوسبة السحابية ،وشبكات
الھاتف المحمول ،بينما عززت تطبيقاتھا جمع البيانات والمعلومات والخدمات عند تقديمھا ألنظمة البنية التحتية
الطبية الحيوية واألمن والتجارية والصناعية .ومع ذلك ،نظرً ا للعالقة بين المجمع الصناعي التجاري والخدمات
العسكرية والدفاعية ،فقد خضعت تطبيقات إنترنت األشياء ) (IoTالستراتيجيات الحرب الحديثة لمزيد من
التدقيق .يصف إنترنت األشياء العسكرية ) (IoMTأو إنترنت األشياء في ساحة المعركة ) (IoBTالتكنولوجيا
التي تتيح التفاعل الذكي بين المقاتلين ومعداتھم في ساحات المعارك.
يصف االستخدام الدفاعي اآلخر إلنترنت األشياء العسكرية ) (IoMTمجموعات من العناصر المترابطة
والمتصلة بالشبكة والتي ال تشمل المستشعرات واألجھزة فحسب ،بل تشمل أيضًا البنية التحتية مثل معدات
التخزين ومعالجة البيانات ،والشبكة المستخدمة لربط األجھزة والعقد ،والبرامج وخوارزميات التعلم اآللي التي
تحكم معھم .يتضمن ھذا مجموعة واسعة من أجھزة االستشعار العسكرية المتكاملة واألجھزة والمنصات القادرة
على االستشعار الذكي والتعلم اآللي والتشغيل عبر عقد الفضاء اإللكتروني وواجھات اإلنسان واآللة .تھدف ھذه
التفاعالت إلى زيادة الوعي الظرفي وتقليل الوقت الالزم لمعالجة البيانات وتقييم المخاطر والتخطيط االستراتيجي
ومعلومات العمل وتنفيذ األھداف .بموجب التعريف الواسع ،يمكن أن تشمل '' األشياء'' الدبابات ،والسفن الحربية،
والطائرات ،والمركبات الجوية غير المأھولة ) ،(UAVsوقواعد العمليات األمامية ) ،(FOBsوالمعدات
اللوجستية ،وأنظمة النقل وبناء البنية التحتية ،والمقاتلين أنفسھم ،أو أي شيء يمكن دمجه مع نظام االستشعار،
وقدرات المعالجة واإلرسال )راسل اند عبدالظاھر .(2018
وبھذه الطريقة ،تمثل إنترنت األشياء العسكرية ) (IoMTالتقارب بين مجاالت القتال :شبكاتھا ،واألجھزة
المضمنة ،واالنبعاثات الكھرومغناطيسية ،وعقد االتصال ،وأجھزة معالجة األجھزة المحمولة ،وھندسة
البرمجيات ،وإدارة المعلومات ،وتحليالت البيانات .تمامًا كما تخفف التوائم الرقمية من خطر تعطل المعدات
والفشل والتطفل اإللكتروني من خالل النمذجة المتزامنة والتنبؤ المستمر بقدرات الصيانة وقدرات األداء ،يمكن
استخدام البيانات التي تم جمعھا من االستشعار واالتصال المنتشر الذي وعدت به إنترنت األشياء العسكرية
) (IoMTلتحسين النظام الديناميكي ،والكشف عن األخطاء والمراقبة والتنبؤ .باإلضافة إلى ذلك ،توفر إنترنت
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األشياء العسكرية ) (IoMTالتحليل الشامل واإلدارة والقيادة والتحكم ) (C2الالزمة لنوع جديد من حرب
المعلومات :حرب تتمحور حول القرار من خالل االعتماد على اتخاذ قرارات أسرع وأفضل ،باإلضافة إلى
أوقات استجابة أقصر قابلة للتنفيذ.
دخلت الطائرات دون طيار و الطائرات غير المأھولة )التي يتم توجيھھا اختياريًا( إلى المشھد وأثبتت أنھا
ً
خاصة لجمع البيانات والضربات الجوية بعيدة المدى ،ويصعب الوصول إلى مناطق و/أو منع
مضاعفة القوة،
الولوج والمناطق المحرّمة ) .(A2/ADلقد أصبحوا بمثابة عمالة لالستخبارات واالستطالع والمراقبة في مسرح
العمليات ) (ISRويقومون بالفعل بأداء مجموعة واسعة من المھام العسكرية .يعمل عدد من البلدان على تطوير
برامج أنظمة جوية قتالية مستقبلية ) (FCASالتي تصوّ ر طائرات بدون طيار عالية األداء ومم ّكنة للشبكة والتي
تطير بالتنسيق مع الطائرات المقاتلة المأھولة  -إما في أسراب أو كـ'' جناح موالي'' – لسد ھذه الفجوة.
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إن تح ّمل األخطاء منخفض وإن الفشل في عقد االتصال كارثي .يجب إنشاء وتأمين
النسخ االحتياطية والتوائم الرقمية ومسارات االتصال البديلة.
تعمل مفاھيم الجناح الموالي كامتداد ألجھزة االستشعار واألنظمة األخرى للطائرات المأھولة ،مع القدرة على
تعطيل أو إتالف أو تدمير الدفاعات الجوية المستھدفة أثناء البقاء على قيد الحياة في بيئات منع الولوج والمناطق
المحرّمة ) (A2/ADالمتنازع عليھا .تسعى ھذه الفرق إلى رفع مستوى التنافس عن طريق تحويل تشكيالت
الطائرات المقاتلة المأھولة التقليدية إلى مزيج جديد من المنصات المأھولة وغير المأھولة التي تخلق تسليمًا أكثر
ً
ً
وخبثا وفتا ًكا لألسلحة .إذا كانت سلسلة الوعي بالقرار إلى االستجابة للحرب الحديثة تھدف إلى اإلسراع
رشاقة
إلى السرعة اإللكترونية ،فإن التعاون بين اإلنسان واآللة مع التحليل المعزز بالذكاء االصطناعي والحوسبة
المتطورة في مسرح العمليات مطلوب .ستعمل التكنولوجيا المترابطة لحرب الفسيفساء على االستفادة من األنظمة
غير المأھولة ذات اإلدراك الذاتي للذكاء اآللي بما يكفي لتقييم حالة وأھداف ونقاط ضعف البعثات لمواجھة
االضطرابات في الوقت الفعلي.

مفھوم مشترك للقيادة والتحكم ) (JADC2ونظام إدارة المعركة المتقدم في
الواليات المتحدة
يعتبر نظام إدارة المعارك المتقدم ) (ABMSالتابع للقوات الجوية األمريكية جزءًا من خطة أوسع من قبل
الجيش األمريكي إلنشاء مفھوم مشترك للقيادة والتحكم ) ، (JADC2والذي يتطلع إلى بناء إنترنت األشياء
العسكرية ) (IoMTمن خالل توصيل أجھزة االستشعار من جميع أنحاء الواليات المتحدة في شبكة تعاونية
واحدة .شھدت الجھود السابقة تطوير كل خدمة لشبكتھا التكتيكية الخاصة ،على الرغم من عدم توافقھا مع بعضھا
البعض .وف ًقا لخدمة أبحاث الكونجرس األمريكية ،مع إمكانية التشغيل المتداخل استنادا إلى إنترنت األشياء
العسكرية ) (IoMTالمتعددة المجاالت الشائعة ،تسعى وزارة الدفاع األمريكية إلى تحويل "العملية الحالية متعددة
ثوان محتملة" للصراعات
األيام لتحليل بيئة التشغيل وإصدار األوامر" إلى عملية تستغرق "ساعات ودقائق ،أو
ٍ
وبيئات التشغيل المستقبلية .ص ّرحت وزارة الدفاع األمريكية أيضًا أن بنية القيادة والتحكم ) (C2الحالية غير
كافية لتلبية متطلبات استراتيجية الدفاع الوطني األمريكية ).(NDS
تم تصور برنامج إنترنت األشياء العسكرية ) (IoMTالتابع لسالح الجو األمريكي ) ،(USAFالمجلس
األمريكي للتخصصات الطبية ) ، ( ABMSفي األصل ليحل محل منصات نظام اإلنذار والتحكم المحمولة جواً
) (AWACSلطائرات السالح الجو األمريكي إيه .(E-3) 3-ومع ذلك ،فقد اتخذ نطا ًقا أوسع عندما صرح ويل
روبر ،مساعد وزير الدفاع السابق للقوات الجوية لالستحواذ ،أن البيئة المتنازع عليھا التي تصورتھا استراتيجية
الدفاع الوطني األمريكية لعام  2018قد أجبرت القوات الجوية على إعادة ھيكلة أنظمة نظام إدارة المعارك
ً
تركيزا على مراكز
المتقدم ) .(ABMSوعمل روبر على أن يصبح نظام إدارة المعارك المتقدم ) (ABMSأقل
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القيادة والطائرات مع إعادة التركيز على إنشاء تقنيات رقمية  ،مثل البيئات السحابية اآلمنة ،لمشاركة البيانات
عبر أنظمة أسلحة متعددة.
يھدف نظام إدارة المعارك المتقدم إلنترنت األشياء العسكرية ) (IoMT) (ABMSاآلن إلى تضمين مجموعة
من األنظمة التي تتضمن األجھزة والبرامج المصممة لتحسين إدارة منع الولوج والمناطق المحرّمة )(A2/AD
وتمكين عناصر القوات الجوية األمريكية من التنسيق مع البحرية األمريكية وإجرائھا ) ،(USNمشاة البحرية
األمريكية ) ،(USMCوالجيش األمريكي .وف ًقا لخدمة أبحاث الكونجرس األمريكية ،أجرت القوات الجوية
األمريكية خمسة أحداث إلثبات قدرات القيادة والتحكم ) (C2الجديدة التي يعتزم نظام إدارة المعارك المتقدم
) (ABMSإدخالھا في المجال .أظھر سالح الجو القدرة على نقل البيانات من رادار للجيش األمريكي في ديسمبر
) 2019جھاز استشعار للدفاع الجوي ووحدة إطالق نار( ومدمرة البحرية األمريكية )) (USNالمدمرة آرلي
بيرك  Arleigh Burkeمن فئة الصواريخ الموجھة يو إس إس توماس ھودنر ،USS Thomas Hudner
المنتشرة في خليج المكسيك( إلى طائرات مقاتلة من نوع اف 22-رابتور من لوكھيد مارتن )(F-22 Raptor
واف 35-ايه ) (F-35Aومقاتلة اف35-سي ) ،(F-35Cباإلضافة إلى مكتبة البيانات الموحدة للقوات الفضائية
األمريكية ) ،(UDLوھي بيئة سحابية تجمع بين أجھزة االستشعار الفضائية واألرضية لتتبع األقمار الصناعية.
في سبتمبر  ،2020اكتشف نظام إدارة المعارك المتقدم ) (ABMSوھزم صاروخ كروز افتراضي متجھًا إلى
الواليات المتحدة باستخدام أسلحة فائقة السرعة .كما عرض نظام إدارة المعارك المتقدم ) (ABMSأيضًا قدرات
"للكشف عن الجھود المبذولة لتعطيل العمليات األمريكية في الفضاء وإلحاق الھزيمة بھا" .في نفس الشھر،
استخدمت القوات الجوية األمريكية طائرة ناقلة من طراز كي سي (KC-46) 46-ألداء القيادة والتحكم )(C2
التكتيكي من خالل نقل البيانات من مقاتالت الجيل الرابع إلى طائرات الجيل الخامس ،مثل ، F-22 Raptor
أثناء تمرين 'الدرع الشجاع'' في قاعدة بيرل ھاربور  -ھيكام المشتركة في ھاواي .في فبراير ،تم تنظيم تمرين
مختصر في أوروبا ربط الدول الحليفة ،بما في ذلك ھولندا وبولندا والمملكة المتحدة ،في عمليات جوية مشتركة.
وف ًقا للجنرال جيفري ھاريجان ،قائد القوات الجوية األمريكية في أوروبا ،اختبر الحدث قدرات الواليات المتحدة
والحلفاء ألداء مھام ھجومية بعيدة المدى باستخدام طائرة من طراز اف15-اي  F-15Eتطلق صواريخ المواجھة
الجوية المشتركة إيه جي إم(AGM-158) 158-أثناء استخدام الواليات المتحدة وحلفائھا مقاتالت اف(F- 35-
) 35لمھام الدفاع الجوي .في مايو ،صرح سالح الجو األمريكي ) (USAFأن شراء حجرة اتصاالت لـ KC-
 46سيكون أول إصدار للقدرة لبرنامج نظام إدارة المعارك المتقدم ).(ABMS

إنترنت األشياء العسكرية ) (IoMTفي المملكة المتحدة وأوروبا
تم نشر مفاھيم لبرنامج مشابه لنظام إدارة المعارك المتقدم ) (ABMSفي أبريل من قبل االستراتيجية الرقمية
لوزارة الدفاع البريطانية ) (MoDلجھود الدفاع .ويھدف ھذا إلى إنشاء "عمود فقري رقمي" آمن وفريد وحديث
يربط بين "أجھزة االستشعار والمؤثرات والمقررين عبر المجاالت العسكرية والتجارية ومع الشركاء ،مما يؤدي
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ً
قائلة
إلى التكامل والتشغيل البيني عبر المجاالت واألنظمة األساسية" بحلول عام  .2025حذرت وزارة الدفاع
ف وقواسم مشتركة كافية "" .االستمرار
" لقد تداولنا في كثير من األحيان تحديث التكنولوجيا ولم يؤد إلى تكامل كا ٍ
في ھذا المسار سيمنعنا من استغالل التقنيات الناشئة بالسرعة والنطاق المطلوبين لتحقيق الغرض الدفاعي".
استمرت االستراتيجية الرقمية في المملكة المتحدة في تسليط الضوء على أن الوصول إلى الطيف
الكھرومغناطيسي ) (EMSوالتحكم فيه ضروري لجميع العمليات لعمل العمود الفقري الرقمي ،مضي ًفا أنه مع
ظھور تقنية الجيل الخامس وإنترنت األشياء) ،(IoTسينمو المجال السيبراني "أسرع بكثير وأوسع نطا ًقا في
السنوات القليلة المقبلة .على ھذا النحو ،ستؤمن البيانات والمعايير المعمارية ،باإلضافة إلى إدارة الطيف
الكھرومغناطيسي ) ،(EMSالميزة التشغيلية وحرية المناورة".
منصة طيار الجناح الموالية للمملكة المتحدة ،موسكيتو ) ،(Mosquitoلطائرة تامبست ) (Tempestالنفاثة
المقاتلة المستقبلية التي يتم تجريبھا بشكل اختياري ،تخضع لبرنامج يُعرف باسم الطائرات المقاتلة خفيفة الوزن
ذات األسعار المعقولة ) .(LANCAستكون منصة طيار الجناح الموالية للمملكة المتحدة ،موسكيتو
) (Mosquitoمتوافق ًة مع حامالت الطائرات البريطانية وستكون قادر ًة على أداء مجموعة من األدوار ،مثل
حامالت األسلحة و/أو األفخاخ أو العمل كأسلحة بأنفسھم .يشتمل برنامج أنظمة جوية قتالية مستقبلية )(FCAS
في المملكة المتحدة أيضًا على طائرات بدون طيار من طراز  Alvinaومنصات قديمة أخرى مرتبطة ببعضھا
البعض بواسطة سحابة قتالية ،ومن المتوقع أن تحل الطائرات غير المأھولة محل القدرة القتالية الجوية لطائرات
تايفون ) (Typhoonالبريطانية بحلول منتصف عام .2030
تشمل مبادرات إنترنت األشياء العسكرية ) (IoMTاألوروبية شبكات االستشعار الالسلكية لمراقبة المناطق
الحضرية المحلية ) (WINLASومشاريع الذكاء السحابي لدعم اتخاذ القرار والتحليل ) ، (CLAUDIAوالتي
تقع ضمن نطاق وكالة الدفاع األوروبية ) .(EDAيبحث برنامج شبكات االستشعار الالسلكية لمراقبة المناطق
الحضرية المحلية ) (WINLASعن شبكات استشعار كبيرة من األجھزة غير المتجانسة لحرب المدن وأنظمة
الطاقة وإدارة المعلومات في أنظمة تحديث الجندي على نطاق واسع .يعتمد البحث من ھذا المشروع جزئيًا على
نتائج التشغيل البيني للمعلومات والتشغيل البيني االستخباراتي التابع لوكالة الدفاع األوروبية ) (EDAمن خالل
برنامج اإلحصاء والوكالء واالستدالل والدالالت ) ،(IN4STARSوالذي يھدف إلى تحسين الوعي بالظروف
في المناطق الحضرية باستخدام الذكاء االصطناعي ،وأجھزة االستشعار ،وحصاد الطاقة إلطالة تشغيل الشبكة.
يتمحور الھدف الرئيسي من مشاريع الذكاء السحابي لدعم اتخاذ القرار والتحليل ) (CLAUDIAھو حول تطوير
تمارس أثناء
منصات تحليل برمجية معيارية لدعم تحليل وتقييم السيناريوھات العسكرية ،وخاصة تلك التي
َ
الحرب المختلطة .تھدف مشاريع الذكاء السحابي لدعم اتخاذ القرار والتحليل ) (CLAUDIAإلى دعم احتياجات
القادة من حيث التحليل واتخاذ القرار والتخطيط .ستقوم منصاتھا بجمع ومعالجة وتحليل البيانات من مصادر
المعلومات غير المتجانسة لتوفير الوعي الظرفي وصورة تشغيلية مشتركة شاملة ) (COPلدعم التخطيط
وعمليات صنع القرار والتنسيق بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
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من ناحية أخرى  ،وافقت فرنسا وألمانيا وإسبانيا على التطوير المشترك لعنصر نظام األسلحة من الجيل التالي
) (NGWSمن برنامج نظام القتال الجوي المستقبلي ) ،(SCAF / FCASالمسمى الناقلين عن بعد
) .(Remote Carriersمن المقرر أن تحدث عروض الطيران األولى لبرنامج  SCAF / FCASاألوروبي
في عام  2027ومن المقرر تجميد التصميم النھائي المقترح في عام  2030قبل الموعد المقترح للخدمة بين
 2040و  .2045وسيشمل البرنامج يورودرون )) (Eurodroneأيضًا يُطلق عليھا  - EuroMALEنظام
الطائرات األوروبية على ارتفاعات متوسطة طويلة التحمل ] [MALEنظام الطائرات الموجھة عن بُعد
] ،([RPASوھي مركبة جوية قتالية بدون طيار منخفضة للغاية يمكن مالحظتھا ) ،(UCAVوصواريخ كروز
مستقبلية ،ومنصات قديمة تعمل في ساحة المعركة المستقبلية.

الضعف التشغيلي
ال يخلو تطبيق إنترنت األشياء العسكرية ) (IoMTمن تحديات كبيرة .ينشأ التعقيد من الحجم المتزايد والوظائف
والترابط بين العناصر الشبكية ،وكذلك من سرعة وحجم جمع البيانات وإنتاج معلومات جديدة .السرعة الجديدة
للحرب -مدفوعة بشبكات المعارك اآللية وزيادة قوة الحوسبة -ھي السرعة اإللكترونية ،حيث تھيمن ھجمات
الشبكات والحرب اإللكترونية على مشھد المعلومات .باإلضافة إلى ذلك ،على الرغم من اإلمكانات التي يوفرھا
تطبيق إنترنت األشياء العسكرية ) (IoMTللتطبيقات الدفاعية ،فإن الضعف التشغيلي ھو الشاغل األكثر أھمية.
يتمثل التحدي اآلخر الذي يمثله الربط بين أنواع مختلفة من األسلحة ورجال الحرب في أن سيناريوھات ساحة
المعركة تتطلب قرارات واستجابات في الوقت الفعلي .إن تح ّمل األخطاء منخفض وإن الفشل في عقد االتصال
كارثي .يجب إنشاء وتأمين النسخ االحتياطية والتوائم الرقمية ومسارات االتصال البديلة .باإلضافة إلى "األشياء"
و إنترنت األشياء العسكرية ) (IoMTالتي تمتلكھا القوات وتسيطر عليھا ،قد يحتاجون أيضًا إلى استخدام تقنيات
إنترنت األشياء العسكرية ) (IoMTأو التجارية أو الصناعية أو المعادية التي ال يمتلكونھا أو يتحكمون فيھا
بشكل كامل .ستحتاج المصادقة إلى استيعاب البيانات الخادعة ومواجھة التھديدات المستمرة المتقدمة ).(APTs
يجب تأمين العناصر الجديدة وتحديثھا بانتظام لمنع توغالت التھديدات المستمرة المتقدمة ) ،(APTوالتي تزداد
تكراراً وتعقي ًدا ودقة.

إذا كانت سلسلة الوعي بالقرار إلى االستجابة للحرب الحديثة تھدف إلى اإلسراع
إلى السرعة اإللكترونية ،فإن التعاون بين اإلنسان واآللة مع التحليل المعزز بالذكاء
االصطناعي والحوسبة المتطورة في مسرح العمليات مطلوب.
باإلضافة إلى ذلك ،مع تطبيق إنترنت األشياء العسكرية ) ،(IoMTسيزداد عدد التفاعالت في ساحة المعركة
بين العناصر المكونة بمرور الوقت .من غير المحتمل أن تكون البروتوكوالت التجارية والصناعية المفيدة في
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دورة ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﳌﺘﻘﺪم )(APT
12
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺴﺎرات
وﺗﺒﻘﻰ ﻏري
ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ

11

1
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﴎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
10

9

ﺑﻨﺎء أو اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ اﻷدوات

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮﻗﻊ
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﻋﺘامد

دورة ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
اﳌﺴﺘﻤﺮ اﳌﺘﻘﺪم

ﺑﺪء اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺼﺎدر
8

2

ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ

3

4

اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻜﺸﻒ
اﻟﺘﻄﻔﻞ اﻷوﱄ
7

ﺗﻌﻴني

5

6

التوسع فعالة في بيئة محدودة الموارد في ساحة المعركة حيث قد تكون اإلنتاجية محدودة .من المرجح أيضًا أن
ً
احتماال.
تزداد متطلبات المعالجة والحساب ،مما يجعل االستجابات والنواتج في الوقت الفعلي أكثر
تعد قابلية التشغيل البيني وكفاءة الطاقة وجودة الخدمة من االعتبارات أيضًا .إنّ الطبيعة الديناميكية لقابلية التشغيل
البيني  -سواء بين القوات األمريكية أو الدول األعضاء في االتحاد األوروبي  -تواجه تحديًا ليس من خالل
التطبيقات واألجھزة المختلفة المستخدمة في ساحة المعركة فحسب ،بل من خالل المعايير التشغيلية والتجھيزات
المتنوعة أيضًا والتي تنبع من أجھزة الشركات المصنعة المختلفة لمختلف الحلفاء ،قد ال تعمل جميعھا على نفس
المستوى من التقدم التكنولوجي.
يعد تطوير عامل شكل صغير لألجھزة القابلة لالرتداء دون تجربة المستخدم المھينة تحديًا آخر ،خاصة وأن
تقليل الحجم والوزن بشكل عام يقلل أيضًا من سعة البطارية باإلضافة إلى قدرات الشحن والتبريد .الحظ الجيش
األمريكي اھتمامه بإنترنت األشياء العسكرية ) (IoMTللمھام المتنوعة والديناميكية التي ستتطلب نشرً ا سريعًا
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وتكيي ًفا في بيئات ذات قدرة عالية على الحركة ،قيود على الموارد وعدم تجانس شديد في بيئات شديدة الكثافة
والمتفرقة .قد يشير تدھور جودة اإلرسال أو االنخفاض في التحليل في الوقت الفعلي إلى فشل المصفوفة بأكملھا.

الخاتمة
على الرغم من كل التحديات ،يبدو أن المسيرة نحو الترابط ال ھوادة فيھا .تتزامن ھذه التحوالت التخريبية في
التفكير العسكري مع استراتيجية اإلزاحة التي قادت التفوق النووي في الخمسينيات )اإلزاحة األولى( أو المبالغة
العسكرية التي قدمتھا الذخائر الموجھة وشبكات المعارك خالل السبعينيات والثمانينيات )اإلزاحة الثانية( .عندما
بدأت وزارة الدفاع األمريكية في التفكير في إستراتيجية اإلزاحة الثالثة في عام  ، 2014تم االعتراف بالذكاء
االصطناعي واألنظمة المستقلة وفرق اإلنسان واآللة على أنھا ضرورية الكتساب اإليقاع .مع زيادة سرعات
ونطاقات الضربات جنبًا إلى جنب مع سرعة وحجم البيانات التي يمكن الوصول إليھا ،فإن الترابط المنتشر
والشبكات القابلة للتشغيل البيني وتحسين معايير السلوك المنسق غير المأھول/المأھول سيضع أسسًا جديدة لتحقيق
تفوق القوة الجوية.
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