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SZTUCZNA INTELIGENCJA ODMIENI IZRAELSKI
WYWIAD. PRZEŁOM NA POLU BITWY
Izraelskie wojsko powołało wyspecjalizowaną jednostkę wywiadowczą, która wykorzystuje sztuczną
inteligencję do tworzenia wirtualnych map 3D pola bitwy. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom
żołnierze są w stanie szczegółowo zapoznać się ze środowiskiem operacyjnym oraz poznać pozycje
wroga zanim rozpoczną działania.
Izraelskie wojsko jest w trakcie realizacji wieloletniego planu modernizacji w celu dostosowania się do
zmieniającej się rzeczywistości i nowych wyzwań związanych z rozwojem technologii. Podstawą
przyszłego pola bitwy będzie sztuczna inteligencja, dlatego też izraelskie siły zbrojne chcą być gotowe
do prowadzenia skutecznych operacji w cyfrowym środowisku.
W związku z tym powołano jednostkę wywiadowczą „Unit 9900” w ramach Israel Defense Forces
(IDF). Jej podstawowym założeniem jest wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji do analizy i
integracji zdobytych informacji w celu stworzenia wirtualnego pola bitwy – informuje Al-Masdar News.
Unit 9900 jest odpowiedzialna za gromadzenie danych wywiadowczych, w tym informacji
pochodzących z satelitów, a następnie ich interpretowanie oraz tworzenie zaawansowanych map
środowiska działań.
Jedną z cech współczesnych konﬂiktów jest rozproszenie sił wroga, co znacznie utrudnia wizualizację
pola operacji za pomocą tradycyjnych środków. Co więcej, w tego typu środowisku liczy się czas,
ponieważ jednostki przeciwnika mogą bardzo szybko przemieścić się w inne miejsce. Dlatego też
wsparciem dla wywiadu ma być sztuczna inteligencja, która umożliwi szybsze i skuteczniejsze
działanie pod presją czasu.
Unit 9900 ma umożliwić mapowanie pola bitwy w wymiarze 3D na bazie danych, pochodzących ze
wszystkich możliwych źródeł. Takie rozwiązanie zapewni wszystkim jednostkom zaangażowanym w
działania pełny obraz terytorium wroga, zanim ten zdąży się przemieścić – donosi The Jerusalem Post.
W całym procesie istotną rolę będą odgrywały również bezzałogowe statki powietrzne. W ramach IDF
funkcjonuje specjalna jednostka zarządzająca dronami, która jest odpowiedzialna za gromadzenie
precyzyjnych danych wywiadowczych wysokiej jakości, pobieranych za pomocą zaawansowanych
technologii.
Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań pozwoli izraelskim żołnierzom na identyﬁkację zagrożenia z
odpowiednim wyprzedzeniem. Na przykład, dzięki zdolnością Unit 9900 oddziały ulokowane w gęsto
zaludnionej dzielnicy Shuja’iyya w Streﬁe Gazy będą mogły zidentyﬁkować wroga w czasie
rzeczywistym – wskazuje The Jerusalem Post.
Co więcej, żołnierze przeprowadzający szturm na konkretny budynek będą posiadali jego szczegółowy

obraz jak dokładnie wygląda wewnątrz. Taki stan rzeczy umożliwi im zapoznanie się z konkretnymi
wymaganiami otoczenia i szczegółowe zaplanowanie kolejnych etapów działania.

