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ними. Це дозволить далі сформувати цілісний процес передбачення і розробити
групу сценаріїв майбутньої поведінки об'єкта передбачення (прогнозування)
(складної системи з людським фактором).
Аналізуючи характеристики та особливості кожного з розроблених
сценаріїв, група осіб, що приймають стратегічні рішення, відбирає цікаві для неї
сценарії, виробляє план дій щодо об'єкта передбачення (прогнозування) і
забезпечує реалізацію цього плану.
До цього слід додати, що, розв'язуючи наближені до реальності задачі
передбачення (прогнозування), на різних його етапах використовують різні
методи якісного аналізу в єдиній людино-машинній процедурі. Це потрібно
робити з урахуванням: недоліків і переваг кожного методу; особливостей
досліджуваної системи щодо топології взаємозв'язків між її внутрішніми
елементами; характеру інформації, що циркулює в системі (кількісного чи
якісного); суперечливості критеріїв, на множині яких розв'язують задачу; ступеня
невизначеності інформації та інших аспектів. Вирішення таких проблем можливе
лише із застосуванням системного підходу, коли враховують всю сукупність
властивостей і характеристик досліджуваних систем, як і особливостей методів та
процедур, використаних для їхнього створення.
Творче застосовування в якості робочого інструменту запропонованої
СМППУР дасть, на нашу думку, змогу вирішувати складні завдання
забезпечення ЗС України тим або іншим зразком ОВТ.
Результати подальших досліджень з цих питань та розроблені при
цьому рекомендації передбачається висвітлювати у наступних публікаціях по
мірі виконання відповідних НДР у ЦНДІ ОВТ ЗС України.
Слюсар В.І., д.т.н., проф.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ОСНОВА ПЕРСПЕКТИВНИХ
МЕРЕЖ УПРАВЛІННЯ
Впровадження штучного інтелекту (Artificial Intelligence, AI) є важливим
трендом у розвитку систем управління поля бою та озброєнням. Фахівці
НАТО використовують два альтернативних визначення штучного інтелекту:
спроможність, що надається алгоритмами оптимального або
неоптимального вибору з широкого простору можливостей, для досягнення
цілей шляхом застосування стратегій, які можуть спиратися на навчання або
адаптацію до навколишнього середовища;
системи, які створені людиною і діють у фізичному або цифровому світі,
враховують складну мету і обирають найкращі дії (відповідно до заздалегідь
визначених параметрів), які необхідно виконати для досягнення поставленої
мети на основі сприйняття свого середовища, інтерпретації зібраних
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структурованих або неструктурованих даних та обґрунтування знань,
отриманих з цих даних.
Як наукова дисципліна AI включає кілька підходів і методів:
машинне навчання (глибоке навчання (deep learning) і навчання з
підкріпленням (reinforcement learning)),
машинне мислення (machine reasoning, включає планування,
представлення знань і міркування, пошук та оптимізацію),
робототехніка (включає в себе управління, сприйняття, датчики і
приводи, а також інтеграцію усіх інших методів в кібер-фізичні системи).
У військовій сфері технології штучного інтелекту є корисним
доповненням до людських ресурсів за напрямами: створення гетерогенних
систем для спільної роботи; обмін даними; координація командування;
розподіл цілей (у тому числі між підрозділами різних країн); координація
функціонування датчиків та засобів ураження (ефекторів); виявлення та
ідентифікація загроз; оцінка намірів; напів-автономний вибір зброї;
скорочення часу реакції вогневих систем у випадку швидкісних, мінливих та
чисельних загроз; робота з меншими ресурсами з залученням або вилученням
людини з процесу прийняття рішень та ін. Крім того, штучний інтелект є
важливим підгрунтям запровадження автономних безекіпажних систем у
складі так званих пілотовано-безекіпажних команд (MUM-T).
В перспективі оптимальний вибір комбінації сенсорів і засобів
ураження залежно від загроз має здійснюватися за допомогою штучного
інтелекту, роль якого буде постійно зростати як при вирішенні завдань
формування ситуаційного уявлення, так і при оцінюванні траєкторних
параметрів руху цілей. Значна роль відводиться AI і у впровадженні
тактичних технологій доповненої реальності (ДР). Зокрема, алгоритми AI від
компаній Microsoft (Common Objects in Context, COCO) та Limpid Armor Inc,
дозволяють здійснювати класифікацію зображень, їх семантичну
сегментацію, визначати локалізацію і границі мобільних об’єктів та розділяти
сцени на зображеннях. Це створює можливість для подальшого формування
оболонок об’єктів як символів ДР в інтересах цілевказування.
Смірнов В.О., к.т.н., с.н.с.
Центральний НДІ ОВТ ЗС України
АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАННЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
В УКРАЇНІ
Необхідність створення системи управління життєвим циклом
озброєння та військової техніки (СУЖЦ ОВТ) в Україні обумовлена
декількома факторами, і насамперед, недосконалістю існуючій системи
управління життєвим циклом (ЖЦ) ОВТ. Тут можна виділити кілька
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