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KOREA PŁD. WYSYŁA ROBOTY NA GRANICE.
STREFA ZDEMILITARYZOWANA POD NADZOREM AI
Roboty bazujące na sztucznej inteligencji zostaną rozmieszczone przez Koreę Południową w streﬁe
zdemilitaryzowanej z Koreą Północną oraz w innych regionach przygranicznych, aby w ten sposób
wzmocnić bezpieczeństwo państwa. Innowacyjne rozwiązania mają poprawić jakość systemu nadzoru
tych obszarów. Urządzenia wykorzystują technologię uczenia maszynowego, dzięki czemu z czasem
ich zdolności do rozpoznawania potencjalnego wroga będą stale się podnosić.
Korea Południowa w nadchodzących miesiącach ulokuje na granicy z Koreą Północną innowacyjne
roboty bazujące na sztucznej inteligencji, które mają być odpowiedzialne za monitorowanie i
kontrolowanie strefy zdemilitaryzowanej między tymi państwami. Seul chce, aby AI wzmocniła
bezpieczeństwo kraju poprzez podniesienie jakości systemu nadzoru – informują lokalne media.
W ramach projektu realizowanego przez Defense Acquisition Program Administration (DAPA) o
wartości 2,8 mld wonów południowokoreańskich (2,5 mln dolarów amerykańskich) władze tego kraju
podjęły decyzję o wprowadzeniu jeszcze w tym roku dwóch innowacyjnych rozwiązań na granicy,
które wykorzystują najnowocześniejsze technologie. Są to specjalistyczne roboty zaprojektowane do
wykrywania i śledzenia poruszających się obiektów w ich pobliżu. Przedsięwzięcie zostało nazwane
„Mobile Rail Robot Surveillance System”.
Urządzenia zostały wyposażone w obrotowe kamery o wysokiej rozdzielczości i zaawansowane
czujniki. Całość znajdować się będzie na szynach, a maksymalna prędkość, jaką rozwinie robot
przemieszczając się z punktu A do B wyniesienie 5 metrów na sekundę.

Zestaw czujników umożliwia robotowi identyﬁkację i śledzenie
nietypowych ruchów nawet bardzo małych obiektów (0,3x0,3 m) na
odległość ponad 1 km w ciągu dnia i ponad 200 m w nocy.
DAPA

W oświadczeniu do sprawy DAPA wyjaśniła, że system nadzoru bazujący na sztucznej inteligencji ma
analizować dźwięk i wzorce ruchów zauważonych obiektów, a następnie – w razie konieczności –
wysyłać ostrzeżenia do specjalistycznego centrum nadzorującego system. Jak deklarują
południowokoreańskie władze, innowacyjne roboty wykorzystują technologie „głębokiego uczenia
maszynowego”, w związku z czym ich możliwości wykrywania niebezpieczeństw mogą być stale
ulepszane.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że urządzenia zostaną ulokowane do października br. nie tylko w
streﬁe zdemilitaryzowanej na granicy z Koreą Północną, ale także wokół pozostałych „lądowych i
morskich regionów granicznych”.

Oczekujemy, że te systemy pozwolą na ściślejszą, całodobową
obserwację, aby zminimalizować możliwe luki w tym zakresie i pomóc
nam w bardziej efektywnym zarządzaniu żołnierzami.
DAPA

Jak wskazuje DAPA, rozwiązanie zostanie oﬁcjalnie oddane do użytku po sześciomiesięcznych testach.
Mają one rozpocząć się w październiku dla systemu AI i grudniu dla mechanizmu poruszania się
robota.
Czytaj też: Izraelskie bombardowanie celów Hamasu. AI mówiła „kiedy i gdzie”

