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آینـده ای نزدیک با
پلیس هـــــــای آهنی

پیشتازی چین و امارات
ــم  ــم ک ــه تخیالت ک ــی ک ــم، جای ــال 2017 بیایی ــه س ب
ــرعتی  ــا س ــه ب ــد، البت ــود گرفته ان ــه خ ــت ب ــگ واقعی رن
ــرای نخســتین  ــر، ب ــاد. طــی ماه هــای اخی ــدان زی ــه چن ن
در  روباتیــک  پلیــس  نیرو هــای  حضــور  شــاهد  بــار 
ــی در  ــای ابتدای ــن روبوکاپ ه ــم. ای ــی بودی ــن و دب چی
واقــع جایگزیــن نیرو هــای امنیتــی ســاده شــده اند و 
بیشــتر بــه عنــوان ســامانه اطالعاتــی ســیار ایفــای 
ــی  ــاز و کل ــورد نی ــات م ــی اطالع ــد، یعن ــش می کنن نق
ــی  ــات چین ــد. روب ــرار می دهن ــهروندان ق ــار ش را در اختی
ــات  ــن R2-D2 )رب ــی بی ــام »AnBot« در جایگاه ــه ن ب
ــای  ــتارگان( و Dalek ه ــگ س ــه جن ــروف در مجموع مع
ــاًل در  ــوکاپ فع ــن روب ــرد. ای ــرار می گی ــو« ق ــر ه »دکت
بــا  و  دارد  قطــار حضــور  ایســتگاه های  و  فرودگاه هــا 
می توانــد  چهــره،  تشــخیص  فنــاوری  از  بهره گیــری 
مجرمــان و تبهــکاران احتمالــی را شناســایی و دنبــال 
ــز  ــه مرک ــات الزم را ب ــاز، اطالع ــورت نی ــد و در ص نمای
روبــات  بــا  دبــی  در  دهــد.  انتقــال  انســانی  کنتــرل 
هــم  بــاز  اگرچــه  هســتیم،  روبــه رو  انســان نما تری 
فعالیتــش بــه انجــام وظایــف ســاده و عــادی محــدود شــده 
روبات هــای  نســل  نخســتین  ماشــین ها  ایــن  اســت. 
ــا  ــن آن ه ــًا آخری ــا قطع ــد، ام ــمار می رون ــه ش ــس ب پلی
نخواهنــد بــود. پلیــس دبــی اعــالم کــرده تــا ســال 
ــه  ــش اضاف ــه نیرو های ــتری را ب ــای بیش 2020 روبات ه
ــس  ــتگاه پلی ــال 2030 ایس ــا س ــد دارد ت ــد و قص می کن
ــازد.  ــان را بس ــه انس ــاز ب ــدون نی ــک و ب ــاًل روباتی کام
روبات هــا هــر روز بیشــتر از قبــل موقعیت هــای کاری 
ــواردی  ــه خصــوص در م ــد، ب انســان ها را اشــغال می کنن
ــه رو هســتیم.  ــف تکــراری و واســطه ای روب ــا وظای کــه ب
بــا ایــن حــال مشــاهده نخســتین مــوج روبات هــای 
برانگیــز،  پلیــس در بخــش مدیریتــی کمــی هــراس 
ــوری  ــال 2015 جمه ــت. در س ــر اس ــاب ناپذی ــا اجتن ام
Con- »دموکراتیــک کنگــو روبات هــای عجیبــی بــه نــام 

ــن  ــت. ای ــه کار گرف ــک ب ــرل ترافی ــرای کنت gobot« را ب
ــه  ــای مجموع ــبیه روبات ه ــزرگ ش ــی ب ــای آهن غول ه
راهنمایــی  چراغ هــای  همــان  واقــع  در  ترنســفورمرز، 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــد ک ــد بودن ــمایلی جدی ــکل و ش در ش
ــه  ــز ب ــی را نی ــای ترافیک ــی، داده ه ــای نظارت دوربین ه
ــد.  ــل می کردن ــس منتق ــز پلی ــه مرک ــه ای ب ــورت لحظ ص
هــدف از به کارگیــری ایــن روبات هــا، اعمــال فشــار 
بیشــتر روی راننــدگان بــرای رعایــت قوانیــن بــود. جالــب 
اینجاســت کــه ترفنــد پلیــس کنگــو کارســاز شــد؛ پــس از 
ــا در  ــان نم ــای انس ــول آس ــای غ ــن روبات ه ــرار گرفت ق
ــی  ــن راهنمای ــل قوانی ــتر از قب ــردم بیش ــدی، م ــاط کلی نق
و رانندگــی را رعایــت می کردنــد. یکــی از راننــدگان 
ــا  ــی از راننده ه ــد: برخ ــه می گوی ــن رابط ــی در ای کنگوی
ــی  ــی توجه ــی و رانندگ ــس راهنمای ــه پلی ــه ب ــتند ک هس
ــد؛  ــرق می کن ــع ف ــا وض ــورد روبات ه ــا در م ــد، ام ندارن

ــم. ــرام بگذاری ــا احت ــه روبات ه ــد ب ــا بای م

اسلحه در دستان روبات ها
ــاده منفجــره  ــد م ــک پون ــس داالس ی در ســال 2016 پلی
ــت و آن  ــب بس ــده بم ــات خنثی کنن ــک روب ــه ی C4 را ب
را بــه ســمت تــک تیرانــدازی هدایــت کــرد کــه مــردم را 
ــود. پیــش از ایــن تاکتیک هــای ابتــکاری  هــدف گرفتــه ب
مشــابهی توســط نیرو هــای نظامــی اســتفاده شــده اســت، 
ــس  ــروی پلی ــتفاده نی ــاهد اس ــار ش ــتین ب ــرای نخس ــا ب ام
ــرای از پــای  ــه ســالح کشــنده ب ــات مجهــز ب از یــک روب
ــه، بحــث و  ــن واقع ــس از ای ــم. پ ــکاران بودی درآوردن تبه
انتقــادات گســترده ای شــروع شــد و ایــن ســوال پیــش آمــد 
ــی  ــه عواقب ــار چ ــالح مرگب ــه س ــا ب ــز روبات ه ــه تجهی ک
در پــی خواهــد داشــت. بــا ایــن حــال می بینیــم کــه ایــن 
موضــوع بــه صــورت جــدی در دســتور کار نیرو هــای 
ــاون نخســت  ــن« مع ــری راگوزی ــرار دارد. »دیمت ــس ق پلی
وزیــر روســیه بــه تازگــی ویدئویــی هــراس انگیــز منتشــر 
ســاخته کــه روباتــی مجهــز بــه دو ســالح گــرم را نشــان 
ــلحه  ــا دو اس ــان ب ــد همزم ــات می توان ــن روب ــد. ای می ده
ــن«  ــه »راگوزی ــد. البت ــلیک کن ــش ش ــداف مقابل ــه اه ب
ــور«  ــدارد »ترمینات ــد ن ــیه قص ــه روس ــد ک ــح می کن تصری
ــدی  ــوزش اولویت بن ــرای آم ــلحه ب ــه از اس ــازد، بلک بس

ــامانه هــوش  ــرای س ــری لحظــه ای ب ــداف و تصمیم گی اه
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــات اس ــی روب مصنوع
ــان داده  ــی نش ــای آخرالزمان ــاله فیلم ه ــن س ــه چندی تجرب
ــور«  ــد »ترمینات ــا می کن ــه ادع ــردی ک ــه ف ــم ب نمی توانی
General Robot-  نمی ســازد، اعتمــاد کنیــم. شــرکت

ics هــم روبــات کوچکــی بــه نــام Dogo را مجهــز 
بــه ســالح کمــری 9 میلیمتــری معرفــی کــرده و آن 
و  پلیــس  نیرو هــای   ،SWAT تیم هــای  اختیــار  در  را 
می توانــد  روبــات  ایــن  اســت.  قــرارداده  امدادگــران 
ــرده  ــال ک ــرش ارس ــرای کارب ــده را ب ــی زن ــد ویدئوی فی
ــان،  ــان انس ــق فرم ــی و طب ــط لمس ــتفاده از راب ــا اس و ب
ــتفاده  ــد. اس ــلیک نمای ــده ش ــن ش ــدف تعیی ــوی ه ــه س ب
ــون،  ــال قان ــوزه اعم ــد Dogo در ح ــی مانن از روبات های
نشــان می دهــد دیگــر از مــرز تجهیــز روبات هــا بــه 
ــد  ــون بای ــم. اکن ــور کرده ای ــنده عب ــرم و کش ــالح گ س
ــای  ــا روبات ه ــازیم: آی ــرح س ــری را مط ــش مهم ت پرس

ــد؟ ــل کنن ــار عم ــتقل و خودمخت ــد مس ــلح می توانن مس

کره ای ها هم از روبات ها اســتفاده می کنند
SGR- در حــال حاضــر، چندیــن روبــات نگهبــان بــه نــام

ــی مســتقر شــده و سالح هایشــان  ــره جنوب ــرز ک A1 در م
ــه  ــه اولی ــد. نمون ــه ســمت کــره شــمالی نشــانه رفته ان را ب
ــه طــور  ــه مسلســل ســنگین، ب ایــن روبات هــای مجهــز ب
ــال  ــره در س ــگاه ک ــونگ و دانش ــط سامس ــترک توس مش
2006 ســاخته شــد. SGR-A1 بــه سیســتم های پیشــرفته 
و پیچیــده تشــخیص الگــو و تشــخیص اشــیا مجهــز اســت 
ــا  ــه ب ــه در مواجه ــده ک ــزی ش ــه ای برنامه ری ــه گون و ب
ــش  ــدی را پخ ــی بلن ــار صوت ــدا اخط ــناس، ابت ــرد ناش ف
ــن  ــی بی ــر نظام ــه غی ــا در منطق ــن روبات ه ــد. ای می کن
ــانی  ــر انس ــد ه ــده اند و می توانن ــتقر ش ــره مس ــرز دو ک م
کــه بــه آن هــا نزدیــک شــود را هــدف بگیرنــد. اگــر فــرد 
رمــز عبــور را در اختیــار نداشــته باشــد، روبــات آژیــر خطــر 
ــدد.  ــار می بن ــه رگب ــدف را ب ــا ه ــدا درآورده ی ــه ص را ب
ــرد  ــتقالل عملک ــار و اس ــطح اختی ــه س ــت ک ــی اس طبیع
ــه فــرد مقابلــش، نگرانی هــای  SGR-A1 بــرای شــلیک ب
ــی  ــره جنوب ــات ک ــه وجــود آورده اســت. مقام ــادی را ب زی
انســان  دخالــت  بــدون  نمی توانــد  روبــات  می گوینــد 
ــن گــزارش در  ــد، اگرچــه چندی ــدازی نمای ــه تیران ــدام ب اق
رســانه ها ایــن ادعــا را نقــض می کننــد و می گوینــد 
ــز دارد  ــار نی ــت خودمخت ــرای فعالی ــه ای ب ــتم گزین سیس
و در صــورت فعال ســازی آن، بــدون نیــاز بــه اجــازه 
کــه  اســت  جالــب  کنــد.  شــلیک  می توانــد  انســان 
ــات آنتاگونیســت فیلــم  ــه روب SGR-A1 شــباهت نســبی ب
روبــوکاپ یعنــی ED-209 دارد. بعیــد اســت بــه ایــن 
ــم.  ــا ببینی ــتقل در خیابان ه ــلح مس ــات مس ــا روب زودی ه
ــی  ــه حساس ــوش در منطق ــای زره پ ــته روبات ه ــن دس ای
همچــون مــرز بیــن دو کــره کامــاًل بــه کار می آینــد، امــا 
ــان  ــاهد حضورش ــا ش ــن زودی ه ــه ای ــه ب ــت ک ــد اس بعی
راه درازی  هنــوز  باشــیم.  شــهرمان  خیابان هــای  در 
داریــم،  پیــش رو  مســلح  روبوکاپ هــای  مشــاهده  تــا 
ــذف  ــه ح ــتقالل را از معادل ــاری و اس ــر خودمخت ــا اگ ام
ــال 2012  ــد. در س ــر می کن ــاًل تغیی ــرایط کام ــم، ش کنی
ــان  ــی از محقق ــکا تیم ــش آمری ــان ارت ــی از فرمانده یک
دانشــگاه بین المللــی فلوریــدا )FIU( را گــرد هــم آورد 
ــتم  ــن سیس ــازند. ای ــک« را بس ــه روباتی ــا سیســتمی »تل ت
ــا  ــمی ی ــی جس ــه ناتوان ــه ب ــی ک ــران پلیس ــد افس می توان
معلولیــت دچــار شــده اند را دوبــاره بــه ســر کار بازگردانــد. 
Patrol-  در ایــن تکنولــوژی »آواتــار« -ماننــد موســوم بــه

ــت  ــیند، هدس ــاق کارش می نش ــس در ات ــر پلی Bot، افس
ــذارد و  ــم می گ ــه چش ــازی را ب ــت مج ــوص واقعی مخص
ــرد.  ــار می گی ــل در اختی ــور کام ــه ط ــات را ب ــرل روب کنت
ــادی  ــان زی ــه زم ــذاب اســت و اگرچ ــده بســیار ج ــن ای ای
ــم پژوهشــگران  ــا تی ــده، ام ــی مان ــش باق ــق کامل ــا تحق ت
دانشــگاه FIU توانســته اند نمونــه اولیــه آن را بســازند. 
 Lost in« ــم ــبیه فیل ــی ش ــتر روبات ــای کار بیش ــا اینج ت
Space« را می بینیــم، تــا یــک پلیــس آهنــی همــه کاره. 
ــر  ــرض خط ــس از مع ــتن پلی ــه داش ــال دور نگ ــن ح ــا ای ب
و حفــظ کنتــرل روبــات در دســتان انســان، می توانــد 
ــن  ــم در ای ــه مه ــه نکت ــد. البت ــده باش ــیار امیدوار کنن بس
روبات هاســت.  کنترلــی  سیســتم های  امنیــت  بحــث، 

علم روباتیک و هوش مصنوعی )AI( تحول در تمامی حوزه های مرتبط با انسان را نوید می دهند و نیرو های پلیس نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ نه فقط در آزمایشگاه های تحقیقاتی و اتاق های 
بازجویی، بلکه در خط مقدم و حیطه اعمال قانون هم می توان از این پلیس های هوشمند استفاده کرد. از آنجا که هر روز به حضور روبات های پلیس در خیابان ها نزدیک تر می شویم، بهتر است 
نگاهی به وضعیت کنونی این فناوری و سمت و سوی آینده بیندازیم تا ببینیم آیا قراردادن اسلحه در دست روبات ها با عقل جور در می آید یا نه. البته باید گفت که ماه گذشته اولین افسر روباتیک به 
نیروی پلیس شهر دبی ملحق شده است و البته کارکرد های این روبات محدود خواهند بود اما کشور امارات اعالم کرده است که در آینده برنامه های بزرگی برای این روبات دارد. این کشور اعالم 
کرده که تا سال 2030 میالدی، حدود 25 درصد از نیرو های به خدمت گرفته در ادارات پلیس آن را روبات ها تشکیل خواهند داد که البته تا آن زمان کارایی کامل را پیدا کرده اند و می توانند به تعقیب 
متخلفان پرداخته و آن ها را دستگیر کنند. سی سال قبل در فیلم علمی-تخیلی »پلیس آهنی« یا همان روبوکاپ، صحنه ای به یاد ماندنی را تماشا کردیم که در آن شرکتی بزرگ از روبات پلیس خود 
با نام ED-209 رونمایی کرد و آن را »آینده اعمال قانون« خواند. البته نخستین نمایش قابلیت های ED-209 چندان خوب پیش نرفت و روبات با تشخیص اشتباه، فاجعه ای را رقم زد. اینجا بود 
که همگان فهمیدند روبات پلیس با سالح های مرگبار، ایده چندان خوبی نیست اما بدیهی است که بشر ابتدا آن چه در ذهنش می گذرد را در فیلم های علمی- تخیلی به نمایش در می آورد و سال ها 
بعد آن ایده ها را به مرحله عمل نزدیک می کند. پس از گذشت 30 سال زمان آن فرا رسیده است که ما در واقعیت پلیس آهنی داشته باشیم و گویا اولین کشوری که ریسک تجربه کار کردن با این 
روبات ها را در نیروی پلیس خود پذیرفته، کشور امارات است، البته کشور هایی نظیر چین، کره جنوبی و کنگو هم تجربه هایی را از کار کردن با این نوع از روبات ها داشته اند. در موضوع ویژه این 
هفته به این مقوله خواهیم پرداخت و به بررسی حضور روبات ها در نیرو های پلیس خواهیم پرداخت. کشور های چین و امارات در این زمینه پیشتاز هستند و تمایل بیشتری از خود نشان داده اند تا 

از پلیس های هوشمند استفاده کنند.
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