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KUTATÁSI TÉMA CÍME:
A mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei az MH műveletei előkészítésében és
végrehajtásában
A témaválasztás indoklása:
A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiái (big data analitika, vezetékes és vezeték nélküli hálózatok, kiterjesztett és kevert valóságok, IoT, IIoT és szenzorhálózatok, felhő
alapú számítástechnika, robotok, drónok, stb.) az élet szinte valamennyi területén – így a védelmi területeken is – megjelentek, köszönhetően a számítási kapacitások exponenciális növekedésének, a rendelkezésre álló robosztus adatmennyiségnek, a fejlett és folyamatosan fejlődő
(tanuló)algoritmusoknak, valamint az egyre varratmentesebben kapcsolódó technológiák
együttműködésének (szinergia).
Az információ korában (más megközelítésben az adatok, illetve a mesterséges intelligencia korában) napról napra nő a harcmezőn rendelkezésre álló adatok mennyisége – melyek a kapcsolódó technológiáknak köszönhetően számtalan forrásból, többek között a harcmezőn elhelyezett szenzorhálózatokból, az (önjáró) földi és légi járművekből, a katonai hírszerzés és felderítés (egyre gyakrabban katonai felhőben tárolt) megfigyeléseiből, a (katonai) műholdak sugárzott képeiből származnak. A műveletekben a kezdeményezőképesség megszerzése és megtartása nagyban függ a döntéselőkészítési és vezetési rendszerek működésének a gyorsaságán. A
nagymennyiségű adat (közel valós) időben történő feldolgozása rendkívüli mértékben gyorsítható mesterséges intelligencia alkalmazásával, miközben a vezetési elemek létszáma és mérete
is csökkenthető, ezáltal védettsége növelhető.
Célkitűzések:
(1) A hazai és a nemzetközi releváns szakirodalom feldolgozása.
(2) A technológiai fejlődés időtengelyén megnevezni és elemezni azokat a fontosabb csomópontokat, amelyeknél különösen indokolt a megfontolt katona-szakmai döntéshozatal.
(3) Részletesen elemezni a technológiák szinergiájából és a mesterséges intelligencia (lehetséges) szingularitásából származó előnyöket és hátrányokat a hadviselés területén.
(4) Konkrét és részletes, tényekkel, kutatási eredményekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása a következő kérdésekre:
a. Mely döntéselőkészítő és vezetési rendszerek és hogyan automatizálhatók részben, vagy teljes mértékben a jövő csataterein a műveletek emberi kontrollja
fenntartása mellett?

b. Milyen technológiák és eljárások illetve kontroll rendszerek kifejlesztése és alkalmazása szükséges?
Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszerei:
Irodalomkutatás, hangsúlyosan jövőkutatási módszerek igénybevétele, trendkutatás és -elemzés,
költség-haszon elemzések, saját nyomtatott és/vagy elektronikus kutatás (kérdőív, interjú, fókuszcsoport, dokumentum- és esetelemzés, stb.), adat- illetve szövegbányászat, hálózatkutatás,
szimulációs eljárások használata. Az összefüggések analízis és szintézis módszereivel történő
vizsgálata, konzultációk folytatása, tudományos esszék (tanulmányok) készítése, tudományos
konferenciákon, szimpóziumokon, szemináriumokon való szereplés, szükség és lehetőség szerint tantermi- és terepgyakorlatokon és tanfolyamokon való részvétel. Munka hipotézisek felállítása és kidolgozása, saját kutatási módszer eredményei alapján a hipotézisek igazolása/elvetése, értekezés elkészítése.
Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:
(1) A katonai területek vonatkozásában ismertetni a realitáson és tényeken alapuló jövőforgatókönyveket.
(2) A lehetséges forgatókönyvek (utópiák, disztópiák) alapján a technológiai fejlődés fontosabb állomásainak a figyelembevételével egy saját jövőforgatókönyv megalkotása, fókuszba állítva a védelmi/katonai lehetőségeket és veszélyeket.
(3) Megvizsgálni a mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák szinergiájának,
illetve a mesterséges intelligencia (lehetséges) szingularitásának hatását a jövő hadviselésére.
(4) Bemutatni a döntéselőkészítő és vezetési rendszerek részleges, vagy teljes automatizálhatóságát a jövő csataterein.
(5) Részletesen leírni, hogy a 4. pontban megnevezett automatizálhatósághoz milyen technológiák és eljárások, valamint milyen kontroll rendszerek kifejlesztése és alkalmazása
szükséges.
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