Krigets dimmor skingras i datorn

Komplex verklighet kan
bara studeras i simulator
Lufthotet är mer komplext och farligt än under det kalla kriget. Målen
är snabbare och mindre. Morgondagens sensorer måste upptäcka
målen på längre avstånd. De kommer också att ge enorma informationsmängder. Krigets dimmor blir ett jättelikt informationsmoln. Att
studera hur man kan skingra det går varken i teori eller verklighet.
Det måste göras virtuellt i datorn.

Vahid Mojtahed är expert på modellering
och simulering vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI i Kista och menar att när
försvaret inför moderna radarstationer krävs
ett kvalificerat beslutsstöd för att kunna
utnyttja kraften i sensorerna. Längre ned i
FOI-huset finns Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum. Här övar piloter mot fiender
som är skapade i datorn. Robotar skjuts på
långa avstånd. En pilot i verkligheten ser inte
sin fiende. Luftstriden övas i en virtuell och
simulerad värld. Krigets dimmor skingras i
datorn.
Simuleringskurs Vahid Mojtahed ger en

kort kurs i simulering. Han visar en film på
ett scenario hur små röda robotar kommer i
en våg från öster, upptäcks av sensorkedjan
och möts av jaktplan.
– Jag har gjort en modell för varje plan,
robot och radar, säger Vahid Mojtahed.
Först ger man individen ögon och öron och
sedan en hjärna att tänka med och så en
uppgift. ”Om det händer ska du göra på det
här sättet”. Så slänger man ihop alla individer
i ett scenario och ser vad som händer. I det
här fallet ville man studera vad som händer
med försvaret när robotvågorna, med 50 i

varje våg, avlöser varandra. Vi har byggt modeller av hela förloppet med alla delar som
sensorer, jaktstridsledare, flygbaser, flygplan,
förråd och banor.
Som man frågar får man svar. Vill man
veta exakt hur en sensor upptäcker ett mål så
kan man i scenariot specialstudera det. Förloppet kan spolas fram och tillbaka i olika
hastigheter. Man kan gå hur djupt som helst
beroende på frågeställning och hur noga
modellen är gjord.
Färdiga mallar Simuleringar görs i särskil-

da program som kan anpassas till det man
vill studera.
– När jag skriver en rapport behöver jag
inte bygga en dator, skapa ett operativsystem
och ett ordbehandlingsprogram. Jag fyller i
en mall gjord i Word. På samma sätt fungerar ett simuleringsprogram. Det är byggt i
moduler runt en kärna.
Med hjälp av simulering kan man skapa
en virtuell bild av luftförsvaret med alla
dess viktiga delar. Denna virtuella bild är
grunden för att utveckla systemet och att
använda det i ett skarpt läge.
– Man kan likna det vid att Volvo vill testa
en ny bil. Först bygger man en testbana med
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artikel har behandlats i tekniska prognoser.
• Artificiell intelligens (2014)
• Deep learning (2015)
• Kognitiva system (2015)

OMVÄRLD

TEKNISK PROGNOS 2016

kurvor, gupp och annat som man vill utsätta
bilen för. Man sätter upp sensorer för att
kunna mäta på bilen. Detta är motsvarigheten till den virtuella världen, säger Vahid
Mojtahed. I nästa steg släpper man in bilen.
Då blir det såväl en test på hur väl man
byggt testbanan och en test på hur bilen
uppför sig.
Artificiell intelligens Men det här räcker

inte för att en jaktstridsledare ska kunna se
genom det moderna krigets dimmor. Om
en sensor i dag ger 15 signaler i minuten så
ger morgondagens sensor kanske tio tusen
signaler. Det blir ett enormt informationsmoln. Därför krävs något som skingrar dimmorna. Och det är här som nya teknologier
som artificiell intelligens och deep learning,
djupt neuralt nätverk, maskininlärning och
beslutshantering kommer in.
Vahid Mojtahed bläddrar i ett nummer av
Ny Teknik som handlar om hur dessa teknologier används för att skapa den självkörande
bilen och säger att det finns likheter mellan
den självkörande bilen och ett luftförsvar.
Sensorer samlar information som sedan ska
behandlas och leda fram till beslut. Bilen
ska upptäcka att en människa är på väg över
gatan och luftförsvaret ska upptäcka ett hot.

Som Spotify – I dag finns tillräckligt

många intressanta AI-tekniker som är mogna och det är dumt att inte titta på dem. Det
enklaste är att processa och filtrera information och sedan presentera ett val. Det är
bara fantasin som sätter gränser, säger Vahid
Mojtahed. Min dotter får ett förslag på fem
låtar av Spotify. Valet är gjort ur kanske
miljarder låtar. Hon gillar valet. Spotify har
använt AI för att ta fram låtarna. På samma
sätt borde man kunna låta AI ta fram de
farligaste hoten i sensormolnet.
Facebook och Google använder AI.
Tekniken stod länge och stampade, men fick
för ett par år sedan ett genombrott. Stefan
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Carlsson, professor i datavetenskap vid
Kungliga tekniska högskolan, säger till Ny
Teknik att det som nu sker är det största som
hänt inom datavetenskapen på fyrtio år.
Taxiföretaget Uber går med enorma förluster vilket inte hindrar investerare till att
vräka in pengar i tron på att Uber med hjälp
av dessa nya teknologier ska skapa ett system
med självkörande elektriska bilar som kan
revolutionera kollektivtrafiken.
Första gången en dator besegrade en
stormästare i schack var det en sensation.
Datorn vann därför att den kunde hålla ordning på fler drag än en människa. Men den
måste pröva varje drag. Den nya intelligenta
schackdatorn sorterar genast ut 99 procent
av dragen.
– Ungefär så skulle vårt beslutsstöd kunna
fungera. Det plockar snabbt fram den procent ur molnet som är viktigast.
Lång väg att gå – För att nå dit är det en

lång väg. Det handlar om en stegvis utveckling, säger Vahid Mojtahed. FOI har ett
förslag om hur det kan gå till. Först ska vi
bygga testbanan, det virtuella luftförsvaret.
Sedan kan man simulera olika scenarier för
att studera de mest intressanta händelseförloppen. Det fina med det här systemet är att
det är självlärande. Ju mer det används desto
bättre blir det. Till en början ska vi lära molnet att hitta mönster bland alla hot. Sedan
kan systemet också användas för att styra
sensorer och att möta hoten. Ett första litet
steg har tagits i och med att FOI får göra en
förstudie och se vilka för oss lämpliga simuleringsprogram som finns på marknaden och
se vilken forskning och utveckling som finns
på området. l

Simulering och beslutsstöd
När väl framtidens sensornät är på plats uppstår ett nytt problem.
Hur ska man hantera den oerhörda mängd information som
sensornätverket kan generera?
Första steget är att
skapa en simulering
av verkligheten
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Vad ska
simuleras?
• Militära plattformar och andra resurser
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• Militär personal/funktioner och vanor
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• Infrastruktur/civila mål
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Verkliga händelser
matas in i den simulerade verkligheten.
Spegelbilden av
Sverige är alltid
igång och eftersom
den är självlärande
blir den bara bättre
med tiden.

Artificiell intelligens i två olika syften

När väl sensordata börjar strömma in i den simulerade verkligheten, kan man med hjälp
av artificiell intelligens ur tusentals möjliga utfall sortera ut ett hanterbart antal alternativ
som kan presenteras för beslutsfattare.
Alt 1

Alt 2

Alt 3

Ur informationsmolnet
sorteras några svar som
beror på vad man frågar.
Om beslutsfattaren
frågar efter största
hotet kan det också
komma förslag på
lämpliga
motåtgärder.
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1. AI-stöd till
beslutsfattare

AI

2. AI-stöd till hur
man bäst utnyttjar
sensornätet

AI krävs även för att rikta
och utnyttja sensornätet
på ett optimalt sätt
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