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Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա  

Ժամանակակից աշխարհի ամենամեծ մարտահրավերներից 
մեկն արհեստական բանականության (այսուհետև՝ ԱԲ) ներթափան-
ցումն է ռազմական ոլորտ, որի արդյունքում էապես փոխվել են ոչ 
միայն սպառազինություններն ու պատերազմավարման մոտեցում-
ները, այլ նաև պատերազմի բնույթն՝ առհասարակ: Ուստի, հիմնա-
վորելով պետության ռազմական ներուժի պահպանման և զարգաց-
ման ուղենիշներն այս ուղղությամբ նպատակաուղղելու անհրաժեշ-
տությունը, հոդվածում ներկայացվել է ռազմական նպատակներով 
ԱԲ կիրառման համաշխարհային փորձը՝ ըստ սպառազինություն-
ների կամ ռազմական ոլորտում կիրառվող տեխնոլոգիաների գոր-
ծառութային նոր հնարավորությունների, որոնք հասանելի են դար-
ձել շնորհիվ արհեստական բանականության։ 

Բանալի բառեր. արհեստական բանականություն, սպառազի-
նություն, ռազմական արդյունաբերություն, ազգային անվտանգութ-
յուն, տեխնոլոգիական առաջընթաց, իրավիճակային իրազեկվա-
ծություն, ապագա պատերազմների բնույթ:  

 
Ներածություն 
Միանշանակ է, որ թվայնացման ժամանակակից դարաշրջանում 

գրեթե բոլոր պետությունների համար ամենամեծ մարտահրավերներից 
մեկն ԱԲ-ի ներթափանցումն է պաշտպանական և անվտանգության 
ոլորտ։ Որպես երկակի նշանակության տեխնոլոգիա, ԱԲ-ին հաջողվել է 
առաջանցիկ տեմպերով զուգամիտման ազդակ հաղորդել ֆիզիկական, 
թվային և կենսաբանական տեխնոլոգիաների զարգացմանը, ինչն էլ, ըստ 
էության, կանխատեսվող «աննախադեպ տեխնոլոգիական հեղաշրջման» 
նախնական փուլն է [1, p. 8]։ Ռազմական ոլորտում ԱԲ կիրառման կառա-
վարումն աշխարհում որոշիչ նշանակություն է ունենալու ապագա ռազմա-
կան բախումների ռիսկերը նվազեցնելու, իսկ որոշ տեսաբանների կար-
ծիքով էլ՝ մեծացնելու, առումներով [2, p. 35-40]։ Բացի այդ, տվյալներով 

                                        
1 Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի ֆինան-
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կառավարվող տեխնոլոգիաների կատարելագործման և դրանց տիրա-
պետման համար մրցակցությունը տարբեր պետությունների միջև հան-
գեցնելու է նկատելի «գեոտեխնոլոգիական վերակառուցումների [3], 
որոնք իրենց լուրջ ազդեցությունն են ունենալու նաև պետությունների ազ-
գային պաշտպանության ռազմավարությունների վրա։ Այս առումով մեծ 
կարևորություն է ձեռքբերում ռազմական նպատակներով ԱԲ կիրառման 
արդի միտումների ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև՝ հեռանկարում դրա 
կիրառման հնարավորությունների, առանձնահատկությունների ու խնդիր-
ների քննարկումը՝ պետության ռազմական ներուժի պահպանման ու զար-
գացման ուղենիշներն այդ համատեքստում հստակեցնելու համար: 

* * * 
Թեև ԱԲ առանձին ենթատեխնոլոգիաների ռազմական նպատակնե-

րով օգտագործման հաջող փորձերը կարելի է թվագրել դեռևս նախորդ 
դարի 90-ականներին1 [4, p. 81-83], այնուամենայնիվ, ԱԲ աստվածայ-
նացումը՝ որպես ռազմական ուժի բազմապատկիչ, որը կարող է հիմնովին 
փոխել պատերազմավարման նախկինում գոյություն ունեցող բոլոր հայե-
ցակարգերը և կանոնները, համեմատաբար նոր երևույթ է։ Դրա մեկնա-
կետը, ըստ էության, աշխարհի գերտերություններից մեկի՝ Ռուսաստանի 
Դաշնության նախագահի հայտնի խոսքերն են, որ եթե աշխարհում որևէ 
պետություն մենաշնորհ ձեռք բերի ԱԲ ոլորտում, նա կդառնա աշխարհի 
տիրակալը [5]։ Այսօր արդեն, դժվար է չհամաձայնվել, որ յուրաքանչյուր 
պետության համար առաջադեմ և հեռանկարային ռազմական ներուժի 
պահպանման խնդիրն ուղղակիորեն կապված է ԱԲ-ի սպառազինաց-
ման (weaponization) հնարավորությունների հետ [1, p. 13]։  

ԱԲ-ն հաճախ է իր նշանակությամբ համեմատվում միջուկային զենքի 
հետ։ Տեսաբանները դրա համար հիմնականում երկու պատճառ են բե-
րում։ Նախ` վնասաբերության մասշտաբների առումով, ԱԲ հիմքով ժա-
մանակակից սպառազինությունները նույնպես կարող են զանգվածային 
ոչնչացման զենքի վերածվել։ Եվ երկրորդ` երկու սպառազինությունների 
դեպքում էլ վիճելի են դրանց կիրառման բարոյաէթիկական և իրավական 
կողմերը։ Սակայն այս երկու տեխնոլոգիաների միջև կա մի կարևոր տար-
բերություն, որն ԱԲ-ն դարձնում է ավելի կիրառելի և թերևս նաև՝ ավելի 

                                        
1 1991 թ.-ին ԱՄՆ-ի Զինված ուժերն սկսեցին օգտագործել ԱՄՆ-ի պաշտպանության 

նախարարության Հեռանկարային հետազոտական նախագծերի գործակալության 
(DARPA) ֆինանսավորմամբ մշակված Դինամիկ վերլուծության և վերապլանավորման 
գործիք (DART) ԱԲ ծրագիրը, որն օգտագործվում էր մատակարարումների և անձնա-
կազմի պլանավորման, ինչպես նաև՝ լոգիստիկ հարցերի լուծման համար: Ծրագիրը կարճ 
ժամանակում հնարավորություն տվեց տնտեսել միլիոնավոր դոլարներ: Այս մասին 
առավել մանրամասն տե՛ս [4]-ում: 
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վտանգավոր։ Միջուկային մարտագլխիկներն այս պահի դրությամբ մի-
ջուկային տեխնոլոգիաների հիմքով միակ սպառազինությունն են, մինչ-
դեռ միջուկային ռեկատորների գյուտն ավելի քան 80 տարվա պատմութ-
յուն ունի։ Իսկ ԱԲ-ն կարճ ժամանակահատվածում կարողացել է վերածվել 
այնպիսի տեխնոլոգիայի, որը կիրառություն է գտել ամենատարբեր տե-
սակի սպառազինություններում՝ ծովային, ցամաքային և օդային՝ դրանք 
դարձնելով առավել ճշգրիտ և արդյունավետ: Մյուս կողմից ԱԲ-ն հնարա-
վորություն է տվել նաև կատարելագործել զինված ուժերի հետախուզա-
կան հնարավորությունները, բարձր իրավիճակային իրազեկվածության 
պայմաններում մեծացնել ռազմական գործողությունների կառավարման 
և ռազմական մատակարարումների լոգիստիկ համակարգերի արդյունա-
վետությունը: ԱԲ-ի հեղափոխականությունն ու ռազմական ուժի բազմա-
պատկման սահմանները պետք է չափել այս բոլոր հնարավորությունների 
հանրագումարով:  

Ռազմական ոլորտում ԱԲ կիրառման ուղղությունների ներկայացման 
մոտեցումները տարբեր են արևմտյան ու ռուսական տեսաբանների մոտ: 
Օրինակ՝ ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի հետազոտական ծառայությունը, որն օրենսդ-
րական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման նկատառումնե-
րով արդիական խնդիրների վերաբերյալ օբյեկտիվ, բազմակողմանի, 
վստահելի և մեծ հեղինակություն վայելող հետազոտություններ է իրակա-
նացնում, այդ ուղղությունները տարանջատում է ըստ ԱԲ-ի կիրառման 
ոլորտների՝ հետախուզություն, լոգիստիկա, կիբեռանվտանգություն, տե-
ղեկատվական պայքար (ֆեյք կրկնօրինակների ստեղծում), կառավարում 
և վերահսկողություն, կառավարվող և կիսաինքնակառավարվող մեքենա-
ներ, մահաբեր սպառազինության համակարգեր [6]: Ռուսական վերլու-
ծականներում ԱԲ ռազմական նպատակներով կիրառման ոլորտները դա-
սակարգվում են առավելապես ըստ ԱԲ ենթատեխնոլոգիաների և ներա-
ռում են ավելի քան քսան տեխնոլոգիա (այդ թվում՝ մեքենայական ուսու-
ցում, մեծածավալ տվյալների ինտելեկտուալ մշակում, կանխատեսման և 
որոշումների կայացմանն աջակցության տեխնոլոգիաներ, ռազմական 
իրերի համացանց, բնական լեզվի մշակում, լրացուցիչ և վիրտուալ իրա-
կանություններ տեղափոխվելուն նպաստող իմերսիվ տեխնոլոգիաներ, 
մարդ-մեքենա փոխգործակցության հիբրիդային տեխնոլոգիաներ, քվան-
տային հաշվարկներ, «թվային կրկնօրինակների» տեխնոլոգիաներ և այլ 
[7, с. 5-21]), որոնք կիրառվում են կամ կարող են կիրառվել ռազմական 
նպատակներով։ 

Հոդվածում ներկայացվում է ռազմական նպատակներով ԱԲ կիրառ-
ման առկա համաշխարհային փորձը՝ ցույց տալով սպառազինությունների 
կամ ռազմական ոլորտում կիրառվող տեխնոլոգիաների գործառութային 
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այն նոր հնարավորությունները, որոնք հասանելի են դարձել շնորհիվ ար-
հեստական բանականության։ 

Արագություն և ճշգրտություն  
Առաջին ու կարևոր հատկությունը, որը գիտնականներն սկսել են 

զարգացնել ԱԲ ալգորիթմները մշակելիս դա մեծածավալ տվյալների 
արագ մշակման և վերլուծության, դրանց հիման վրա ճշգրիտ հաշվարկ-
ներ կատարելու ունակությունն է: Այս ունակությունն անփոխարինելի է ոչ 
միայն հետախուզական նպատակներով ԱԲ տեխնոլոգիաների կիրառ-
ման ժամանակ, այլ նաև մարտավարական խնդիրների լուծման ժամա-
նակ։ ԱՄՆ-ում, օրինակ, հետախուզական հսկայածավալ տեղեկատվութ-
յունն արագորեն մշակելու և դրա հիման վրա որոշումների կայացմանն 
աջակցելու համար պաշտպանական գերատեսչությունում գործում է Ալ-
գորիթմական պատերազմի միջգործառութային խումբը (Algorithmic 
Warfare Cross-Functional Team), որը ԱԲ ենթատեխնոլոգիաները՝ համա-
կարգչային տեսողությունն ու մեքենայական ուսուցումը, օգտագործում է 
անօդաչու և կառավարվող թռչող սարքերից, այլ ապարատներից ստաց-
ված հետախուզական չկառուցվածքավորված և կառուցվածքավորված 
տեղեկատվությունը որոշումների կայացման համար օգտակար աղբյուրի 
վերածելու համար [8, p. 112]։ Մարդկային ունակություններով այդ գործո-
ղություններն արդյունավետ իրականացնելու համար կարող են անհրա-
ժեշտ լինել ժամեր, ընդ որում, սխալվելու հավանականությունն այդ պա-
րագայում ավելի մեծ է [9]։  

Մարտավարական խնդիրների լուծման ժամանակ ԱԲ-ն հնարավո-
րություն է ընձեռում մեծ արդյունավետությամբ մարտը վարել ժամանա-
կային ծայրահեղ սահմանափակության պայմաններում։ Նախ տեղեկատ-
վության մշտական՝ ժամանակի իրական ռեժիմում վերլուծությունը հնա-
րավորություն է տալիս էականորեն բարձրացնել իրավիճակային իրազեկ-
վածության (situation awareness) մակարդակը` ապահովելով դրանց ար-
ձագանքման պատեհաժամությունը և ճշգրտությունը։ Մյուս կողմից մար-
տի վարման տեմպի աճը ժամանակակից պատերազմներում պահանջում 
է անձնակազմի արագ արձագանքման և իրավիճակի վերահսկման կա-
րողություն։ Նման բազմագործառութային ապահովումն անշուշտ բավա-
կան բարդ կարող էր լինել առանց ԱԲ տեխնոլոգիաների վրա հիմնված 
աջակցման համակարգերի, որոնք նկատելիորեն նպաստում են նաև 
անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը։ Արդեն 
այսօր մի շարք երկրներում, այդ թվում՝ Ռուսաստանում ռադիոտեղորոշիչ 
կայաններն օգտագործում են ԱԲ՝ ռազմական թիրախները կեղծ թիրախ-
ներից տարբերակելու և արագ ճանաչելու համար [10]: 
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Ինքնակառավարում 
Ռազմական ոլորտում ինքնաշխատ համակարգերի կիրառումը Պեն-

տագոնի «Երրորդ փոխհատուցումային ռազմավարության» (Third Offset 
Strategy) այն առանցքային գործոնն էր, որը, ըստ էության, պիտի հնարա-
վորության տար ԱՄՆ-ին պահպանելու իր տեխնոլոգիական գերակայութ-
յունն աշխարհաքաղաքական հակառակորդների նկատմամբ [6]։ ԱԲ-ով 
աշխատող ռազմական ինքնաշխատ համակարգերն ունակ են ոչ միայն 
լրացնելու և օժանդակելու մարդկային այս կամ այն կարևոր գործառույ-
թին, այլ ամբողջովին փոխարինելու նրան բարդ և իմացական զգալի 
ջանքեր պահանջող աշխատանքները կատարելիս։ Նման համակարգերի 
արդյունավետությունն արդեն իսկ ապացուցված է քիմիական զենքի հետ-
ևանքով աղտոտված շրջակա միջավայրում հետևանքների վերացման, 
ինչպես նաև սպառազինությունների տարբեր համակարգերի տեղա-
շարժման համար ճանապարհը «բացելու և հարթելու» աշխատանքներում 
[11]։ Նման պայմաններում ինքնավար համակարգերը հնարավորություն 
են տալիս նվազեցնել զինվորականների կյանքին ու առողջությանն 
սպառնացող վտանգները և կրճատել նման աշխատանքների վրա կա-
տարվող ծախսերը։  

Ինքնաշխատ ԱԲ համակարգերը հաջող փորձարկում են անցել նաև 
հետախուզական ոլորտում։ Հայտնի է, որ ԱՄՆ-ի պաշտպանական ներու-
ժի համար մեծ կարևորություն ունեցող «Հետախուզության, հսկողության 
և տեղազննման» (ՀՀՏ՝ ISR ‒ Intelligence, surveillance, and reconnaissance) 
համակարգի աշխատանքը վերջին տասնամյակում ամբողջովին հիմն-
վում է ԱԲ ենթատեխնոլոգիաների՝ համակարգչային տեսողության և մե-
քենայական ուսուցման վրա։ Այս համակարգի՝ ԱԲ հնարավորություննե-
րով կատարելագործման լուծումներն ԱՄՆ Զինված ուժերին մատակարա-
րում է հայտնի Լոկհիդ Մարտին ընկերությունը [12]։ Բացարձակ ինքնու-
րույն (ավտոնոմ) գործող ՀՀՏ համակարգերն ինտեգրված են F-16 բազ-
մագործառութային կործանիչներին։ Դրանք կարող են հեռահաղորդակ-
ցությունից դուրս (առանց կապի) միջավայրում արագորեն հայտնաբերել 
և տեղորոշել թիրախը, որոշել դեպի թիրախն անվտանգ շարժվելու ուղե-
գիծը, լուսա(տեսա)նկարել թիրախն այն հետագայում ուսումնասիրելու 
համար։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ, երբ հակամարտ կող-
մերն ակտիվորեն աշխատում են միմյանց կապի համակարգերում խա-
փանումներ առաջացնելու ուղղությամբ, նման ինքնավար հետախուզա-
կան համակարգերի առկայությունը կարող է անգնահատելի առավելութ-
յուն ընձեռել՝ ռազմական գործողության առաքելությունն հաջողությամբ 
ավարտին հասցնելու համար։ 
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Տոկունություն  
Տոկունությունը բնորոշվում է որպես զինված ուժերի ունակություն դի-

մակայելու հակառակորդի գործողություններին այնքան ժամանակ, որ-
քան պահանջվում է ռազմական գործողությունների առաքելությունը հա-
ջողությամբ ավարտին հասցնելու համար [13, p. 6]։ Հաճախ ռազմական 
գործողությունները տևում են բավական երկար ժամանակ, իրականաց-
վում են բարդ կլիմայական և արտաքին միջավայրի բացասական ազդե-
ցության պայմաններում, որոնց դիմակայելը կարող է գերազանցել մարդ-
կային տոկունության սահմանները։ Թեթևացնելով մարդու ֆիզիկական և 
մտավոր լարվածությունը, ԱԲ համակարգերը կարող են մեծ առավելութ-
յուն ապահովել այդպիսի գործողությունների ժամանակ։ Բացի այդ ԱԲ 
տեխնոլոգիաները հնարավորություն են ընձեռում բազմաթիվ վտանգա-
վոր և բարդ խնդիրների կատարումը (օրինակ՝ վիրավորների տարհան-
ման աշխատանքներ, ականազերծում, ռազմական տեխնիկայի կանխար-
գելիչ սպասարկում և այլն) փոխանցել մեքենաներին՝ կրճատելով ռազմա-
կան կորուստները և մեծացնելով անձնակազմի կենդանի մնալու հավա-
նականությունը։ Այս ուղղությամբ մշակվող ԱԲ տեխնոլոգիաները գիտա-
կան շրջանառությունում հայտնի են որպես «մարդու հզորացման» (human 
augmentation) տեխնոլոգիաներ։ Վերջիններս ենթադրում եմ մարդ-մեքե-
նա համատեղ աշխատանքային այնպիսի ռեժիմի ապահովում, որի արդ-
յունքում բարձրանում է մարդու արտադրողականությունը՝ օրինակ, շնոր-
հիվ «խելացի» հանդերձանքի և դրանում ներկառուցված սարքավորում-
ների, որոնք նվազեցնում են մարդու հոգնածությունը, բարձրացնում են 
իրավիճակային իրազեկվածությունը և այլն։ Այս ուղղությամբ արժեքավոր 
են DARPA-ի մշակած արհեստական բանականությամբ կենսաբժշկական 
նոր տեխնոլոգիաները, որոնք նպատակաուղղված են նեյրոնային ցանցե-
րի համակարգերի և տվյալների վերլուծության այնպիսի ալգորիթմների 
նախագծմանը, որոնց շնորհիվ մարդու նյարդային համակարգը կարող է 
արդյունավետ փոխգործակցել մի քանի սարքավորումների հետ, կառա-
վարել վերջույթների ռոբոտացված պրոթեզները [13, p.26]։ 

Կոորդինացվածություն 
Ժամանակակից պատերազմներում հաղթանակի հնարավոր է հաս-

նել միայն ռազմական բարդ ենթակառուցվածքի բոլոր տարրերի կոորդի-
նացված և արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ։ Զորքերի տեղաշարժը, 
հարձակումն ու նահանջը, ռազմադաշտում մանևրելու կարողությունները, 
կրակային խոցման նպատակահարմարությունն ու պատեհաժամությունը, 
մատակարարման և տեխնիկական սպասարկման անխափանությունը 
պահանջում են բոլոր ստորաբաժանումների համագործակցային ու հա-
մակարգված աշխատանք։ Մյուս կողմից անօդաչու սարքավորումների 



Հանրային կառավարում 
 

  

27 

լայն տարածումն ինչպես օդային տարածքում, այնպես էլ ցամաքի վրա և 
ծովում, կոորդինացված աշխատանք է պահանջում նաև մարդ-մեքենա և 
մեքենա-մեքենա համագործակցային տիրույթներում։ ԱԲ տեխնոլոգիա-
ները հնարավորություն են տալիս ժամանակի իրական ռեժիմում ապա-
հովելու ռազմական բոլոր ենթակառուցվածքների միջև օպերատիվ փոխ-
գործունակություն և գործողությունների բարձր համակարգվածություն, 
որն էլ երաշխավորում է ռազմական գործողությունների առաքելության 
հաջողությունը։ Զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների միջև 
նման փոխգործակցության արդյունավետության բարձրացման համար 
ԱԲ տեխնոլոգիաներ են մշակվել ԱՄՆ-ում` Կառնեգի-Մելոնի համալսա-
րանում: Այդ ուղղությամբ ձեռքբերումները ռազմական գործողություն-
ների հիպոթետիկ կարճ դրվագով 2020 թ. հունիսին ներկայացվել են The 
National Interest պարբերականում՝ որպես «ապագա պատերազմների հի-
պերցանցային տեսլական» [14]: Նկարագրվող դրվագում անօդաչու թռչող 
սարքը հայտնաբերելով լեռնաշղթայի հետևում թաքնված հակառակորդի 
ագրեսիվ ակտիվությունը, ժամանակի իրական ռեժիմում այդ տեղեկութ-
յունը փոխանցում է հետախուզական ոչ մեծ շարասյանը և ռոբոտիզաց-
ված սպառազինության համակարգերին: Ռոբոտ-սպառազինությունները 
հաջողությամբ հաղթահարելով բարդ տեղանքը և մանևրելով հակառա-
կորդի տարածքում՝ զբաղեցնում են նպաստավոր դիրքեր հակահարձակ-
ման համար: Զինվորականները, որոնց հիմնական գործառույթները հա-
մակարգերի կառավարումն ու հրամանատրումն են, նավիգացիոն և թի-
րախավորման տվյալներ են ստանում «ցանցային» ռոբոտ-սպառազի-
նություններից և հետախուզությունից, որոշում կայացնելու համար, թե 
ինչպիսի կառավարվող և ինքնակառավարվող մեքենաներ և ռազմական 
տեխնիկա պետք է ներգրավել գործողությանը: Այդպիսով, լավ տեղեկաց-
ված և լրացուցիչ միջոցներով սպառազինված ուժերը հնարավորություն 
են ստանում ճշգրիտ կրակ բացել հակառակորդի մարտական միավոր-
ների ուղղությամբ` կանխելով նրանց հարձակումը [15, էջ 74]:  

Որոշումների կայացման արդյունավետության բարձրացում 
Որպես լայն սպեկտրի ռազմական հնարավորությունների (ուժի) բազ-

մապատկիչ, արհեստական բանականությունն, ըստ էության, արդի աշ-
խարհում հանդես է գալիս որպես ռազմական ուժի որոշակի սուբստանց 
(ինչպես օրինակ էլեկտրականությունն է կամ ռադիոկապը), այլ ոչ թե որ-
պես առանձին «սպառազինության» տեսակ։ Ընդ որում` սուբստանցի 
նշանակություն ստանալու համար ԱԲ-ն «պարտական» է առավելապես 
որոշումների կայացման ունակությանը։ Եվ չնայած առկա են զգալի տա-
րակարծություններ առ այն [16. p. 5], որ ԱԲ-ն կարող է ավելի արդյունա-
վետ որոշումներ կայացնել, քան մարդը, այնուամենայնիվ, միանշանակ է, 
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որ զինվորականները, ովքեր օգտագործում են ԱԲ-ով հագեցած սպառա-
զինություն և ռազմական տեխնիկա, անհամեմատ մեծ առավելություն 
ունեն ռազմի դաշտում, ի տարբերություն նրանց ովքեր որոշումների կա-
յացման ժամանակ հիմնվում են միայն մարդկային դատողությունների 
վրա։ ԱԲ հիմքով որոշումների կայացմանն աջակցության համակարգերն 
իրականում այնքան էլ բարդ չեն, որքան կարելի է ենթադրել։ Դրանց հա-
մար մաթեմատիկական մոդելները կառուցված են գծային հիերարխիա-
յով և բաղկացած են հետևյալ ենթախնդիրների հաջորդական իրականա-
ցումից. ընթացիկ իրավիճակի վերլուծություն, պլանավորման նպատա-
կով որոշումների կայացմանն աջակցություն, դրանց իրականացում, դի-
նամիկ վերապլանավորման նպատակով որոշումների կայացմանն աջակ-
ցում, իրավիճակի զարգացմանը զուգահեռ պլանների ճշգրտում և ընդլայ-
նում [17, p. 6]։  

DARPA-ն առաջին անգամ նմանատիպ ԱԲ տեխնոլոգիաներ սկսել է 
մշակել դեռևս 2008 թվականից (Deep Green տեխնոլոգիան, որը նախա-
տեսված էր տակտիկական մակարդակում զինված ուժերի կառավարման 
և վերահոսկողության համար)։ Սակայն այս ուղղությամբ ամենամեծ 
ձեռքբերումները հասանելի դարձան ավելի ուշ՝ «Ժամանակի իրական ռե-
ժիմում մրցակցային հետախուզության և որոշումների կայացման» (RAID) 
ԱԲ համակարգի նախագծման գործընթացում։ Վերջինս օգտագործում է 
կանխատեսումային վերլուծության ալգորիթմները, մոդելավորման տեխ-
նոլոգիաները, խաղերի տեսության գործիքակազմը, ԱԲ-ն և մեքենայա-
կան ուսուցումը՝ հակառակորդի գործողությունները վերլուծելու, կանխա-
տեսելու և դրանց հիման վրա արդյունավետ որոշումներ կայացնելու հա-
մար։ Տեխնոլոգիան գիտական շրջանառությունում հայտնի է «հակառա-
կորդի մտքերը կարդալու տեխնոլոգիա» անվանումով [18]։ Համակարգը 
հնարավորություն է տալիս հրամանատարին ճիշտ գնահատել հակառա-
կորդի ուժերի թվաքանակը, դիրքային առավելությունները, կանխատեսել 
հակառակորդի մտադրությունները, ռազմավարական, այդ թվում նաև՝ 
խորամանկելու հնարքները, և առաջարկել լուծումներ՝ սեփական ուժերի 
կողմից ռազմավարության ընտրության, խորամանկելու տարբերակների 
և այլ գործողությունների վերաբերյալ։ Համակարգն օգտագործում է հատ-
կապես խաբելու և խորամանկելու նկատմամբ զգայուն ալգորիթմներ, 
որոնք հրամանատարին հնարավորություն են տալիս ավելի արագ կողմ-
նորոշվել և ավելի արդյունավետ որոշումներ կայացնել։  

Ֆիզիկական կերպափոխման հնարավորություն 
Ներկայում ռազմական նշանակությամբ ԱԲ կիրառման ամենահե-

ռանկարային ուղղություններից մեկն սպառազինությունների ռոբոտաց-
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ված համակարգերի արտաքին կերպարանքի փոխակերպման, ինք-
նածպտման, տարբեր տեղանքային պայմաններին հարմարվելու համար 
ֆիզիկական փոփոխությունների տեխնոլոգիաների մշակումն է։ Վերջինս 
հնարավոր է դարձել միջգիտակարգային հետազոտությունների նոր 
ոլորտների՝ կենսանմանարկման և նյութագիտական նոր ձեռքբերումների 
շնորհիվ։ Այդ մշակումներն արդեն հիմա հնարավորություն են տալիս մո-
դելավորելով կենդանի օրգանիզմների վարքը և նոր տեսակի նյութեր օգ-
տագործելով սպառազինության զրահապատման, զինվորական արտա-
հագուստի կամ ռոբոտիզացված համակարգի «երեսպատման» համար 
առաջարկել ութոտնուկներին, գլխոտանիներին, քամելեոններին նմա-
նարկող (անհետացող, գույնը բնական միջավայրին համապատասխա-
նեցնող) քողարկման նոր տեխնոլոգիաներ [19]։ 

Ամփոփիչ դիտարկումներ 
Ռազմական նախանշանակմամբ ԱԲ կիրառման ոլորտներն ու դրա 

ընձեռած գործառութային առավելությունները, անշուշտ, չեն սահմանա-
փակվում թվարկվածներով, և եթե հաշվի առնենք, որ մշակվածության 
առումով այն դեռևս համարվում է անկատար տեխնոլոգիա, ապա ավելի 
պարզորոշ է դառնում, որ ռազմական ոլորտում ԱԲ կիրառման համար 
դեռևս բավական մեծ ազատ տարածություն կա, և ապագայում դեռ բազ-
մաթիվ նոր ԱԲ հիմքով ռազմական տեխնոլոգիաներ են ի հայտ գալու։ 
Մյուս կողմից այս առնչությամբ առկա են զգալի անորոշություններ ու ռիս-
կեր, կարևոր էթիկական, իրավական ու քաղաքական նկատառումներ, 
որոնք անպայմանորեն պետք է քննարկվեն ԱԲ հիմքով սպառազինություն-
ների մրցավազքի մեջ մտած պետությունների (առաջին հերթին՝ ԱՄՆ-ի, 
Չինաստանի և Ռուսաստանի) մակարդակով։ Օրինակ` այն հանգաման-
քը, որ ԱԲ-ն կարող է ժամանակի ընթացքում վերածվել ռազմավարական 
զսպման նոր «գործիքի», կրկնակի բացասական ազդեցություն կարող է 
ունենալ միջազգային անվտանգային համակարգի վրա։ Մի դեպքում, ինչ-
պես նկատում են RAND կորպորացիայի փորձագետները [20], այն կարող 
է ավելի արագացնել միջուկային բախումը, քանի որ եթե առավել խոցելի 
պետությունները կհասկանան, որ հակառակորդն ԱԲ-ի օգնությամբ կա-
րող է բացահայտել իրենց միջուկային սպառազինությունների տեղն ու 
ճշգրիտ հարվածով ոչնչացնել դրանք, ապա նրանք հակված կլինեն օգ-
տագործել դրանք։ Մեկ այլ դեպքում միջուկային զենքի կիրառման հար-
ցում ԱԲ առաջարկած որոշումներում մարդկային զգայական գործոնի բա-
ցակայությունը կարող է չեզոքացնել «զսպման» մոտեցումներում «խոս-
տումների և պատժի» հավասարակշռությունը և հարձակման ու պաշտ-
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պանության երկընտրանքում առավել հակվել դեպի «կանխարգելիչ նա-
խահարձակումը»։ Երկու դեպքերում էլ միջուկային պատերազմի հավա-
նականությունը բավականին բարձր է։ 

Ռազմական նշանակությամբ ԱԲ կիրառման ամենախնդրահարույց 
ասպեկտն ԱԲ հիմքով մահաբեր ինքնաշխատ սպառազինությունների 
արտադրությունն է: Ներկայում չկա հաստատված փաստ, որ աշխարհում 
որևէ պետություն ունի նման սպառազինություն իր զինանոցում: Սակայն 
հարկ է նկատել, որ մինչ օրս պետությունների միջև չկա վստահելի փոխ-
համաձայնություն, որ նման սպառազինություններ չեն արտադրվի: Մի-
ջազգային իրավունքի նորմերի տեսանկյունից մինչ օրս այս առնչությամբ 
միայն մի փաստաթղթի շուրջ է հաջողվել համաձայնության գալ: Փաս-
տաթուղթն ընդունվել է ՄԱԿ-ի Չափազանց մեծ վնասաբերություն ունե-
ցող և անխտրական գործողություններ ենթադրող սովորական սպառա-
զինությունների որոշ տեսակների կիրառումն արգելող և սահմանափա-
կող Համաձայնագրի (Կոնվենցիայի) (այլ կերպ՝ Ոչ հումանիտար սպա-
ռազինության մասին Համաձայնագրի շրջանակներում՝ ավելի քան 80 
պետության կողմից (այդ թվում՝ ԱՄՆ, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ճապո-
նիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, և բացառությամբ Հայաստանի և Ադր-
բեջանի): Այն սահմանում է 11 ուղենիշային սկզբունքներ ինքնաշխատ մա-
հաբեր սպառազինությունների վերաբերյալ, որոնք պահանջում են, որ ԱԲ 
հիմքով զինատեսակներն սպառազինության ընդունելիս համոզվեն, դրա 
գործողություների համար վերջնական պատասխանատվությունը կրելու է 
մարդկային գործոնը, սպառազինությունն ունակ է լինելու տարբերել 
զինվորական և քաղաքացիական անձանց, վիրավորներին և գերի 
հանձնվողներին, հնարավոր է լինելու գնահատել ուժի կիրառման համա-
չափությունը և այլն: Փորձագիտական շրջանակներում համակարծիք են, 
որ այս փաստաթուղթը բավարար չէ կանխելու համար այն հսկայական 
կործանարար ազդեցությունը, որը կարող են ունենալ ինքնաշխատ մա-
հաբեր սպառազինությունները, եթե դրանց գործողությունների վերա-
հսկողության և իրավական նորմերով կանոնակարգման մոտեցումներն 
ավելի չխստացվեն և ավելի պարտադրողական բնույթ չունենան:  

Բոլոր ռիսկերով հանդերձ` ԱԲ-ն՝ որպես նորագույն և հզոր ներուժով 
տեխնոլոգիա, կարող է վերափոխել սպառազինությունների ու ռազմա-
կան տեխնոլոգիաների գոյություն ունեցող ստատուս-քվոն աշխարհում՝ 
ձևավորելով անկանխատեսելի ու անհավանական ուժի բաշխման նոր 
իրողություններ և նոր հակակշիռներ: Կարևոր է գտնել փոփոխություննե-
րի ուղղությունը և համընթաց շարժվել:  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

ХАЧАТУР КАЗЕЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

Одним из главных вызовов современного миропорядка является 
проникновение искусственного интеллекта в военную сферу, в резуль-
тате которого существенно изменились не только виды вооружений или 
подходы к ведению боевых действий, но и характер войны в целом. В 
связи с этими изменениями, в статье обосновывается необходимость 
обращения основных ориентиров развития и сохранения военного 
потенциала в этом направлении. Соответственно, в статье представлен 
мировой опыт применения искусственного интеллекта в военных целях, 
опираясь на новые функциональные возможности вооружений или 
применяемых в военной сфере технологий, которые стали доступны 
благодаря искусственному интеллекту. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, вооружение, военная 
промышленность, национальная безопасность, технологический прогресс, 
ситуационная осведомленность, характер будущих войн. 

 
 

MODERN TRENDS AND PROSPECTS OF ARTIFICIAL INELLIGENCE 
APPLICATION FOR MILITARY PURPOSES 

KHACHATUR GHAZEYAN 
Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

One of the biggest challenges of the modern world is the penetration of 
artificial intelligence into military realm. As a result, the types of weapons and 
approaches to warfare, as well as the nature of war in general have 
significantly changed. In connection with these changes, the article 
substantiates the need to target the guidelines for the maintenance and 
development of the state’s military potential in this direction. Accordingly, the 
article presents the universal experience of applying artificial intelligence for 
military purposes, based on new functional capabilities of weapons or military 
technologies, which have become available thanks to artificial intelligence. 

Keywords: artificial intelligence, weapons, defense industry, national 
security, technological progress, situational awareness, nature of future 
warfare. 
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