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آینـده ای نزدیک با
پلیس هـــــــای آهنی

قطعــًا وجــود روبات هــای مســلح در خیابان هــا بــدون 
ــای  ــا وجــود هکر ه ــی ب ــن مالحظــات امنیت در نظــر گرفت
پــی  در  اســفباری  نتایــج  امــروزی، می توانــد  متبحــر 
ــس  ــای پلی ــده نیرو ه ــال، آین ــر ح ــه ه ــد. ب ــته باش داش
نیــز همچــون دیگــر حوزه هــای زندگــی و کار انســان، تــا 
ــد  ــوژی خواه ــرفت های تکنول ــرو پیش ــادی در گ ــد زی ح
بــود، امــا ایــن بخــش کمــی حســاس تر از بقیــه بــه نظــر 
ــه  ــد کارخان ــط تولی ــات در خ ــک روب ــزش ی ــد. لغ می رس
ــتباه  ــری اش ــا تصمیم گی ــت، ام ــده نیس ــدان نگران کنن چن
ــام  ــان تم ــان انس ــت ج ــه قیم ــد ب ــا می توان روبوکاپ ه
ــه بررســی مــوردی پلیــس روباتــی کــه  شــود. در ادامــه ب

ــت. ــم پرداخ ــت خواهی ــده اس ــال ش ــارات فع در ام

پلیس آهنی در دبی
ــارات جزو کشــور هایی  ــم کشــور ام ــه گفتی همــان طــور ک
ــای  ــتفاده از روبات ه ــه اس ــیاری ب ــه بس ــه عالق ــت ک اس
پلیــس نشــان داده اســت. نخســتین گام مقامــات شــهری 
 Dubai دبــی بــرای عملیاتی ســازی ایــن طــرح نیــز
واحــدی  اصــل  در  کــه  دارد  نــام   Police Robot
ــت؛  ــده اس ــت ش ــته وارد خدم ــاه گذش ــت و از م مجزاس
ــه  ــه اولی ــن نمون ــای REEM )بزرگتری ــان نم ــات انس روب
روبــات انســان نمــای ســاخته شــده در اســپانیا( کــه قــرار 
ــی مســتقر شــود و شــهروندان  ــس دب اســت در ادارات پلی
ــه آن  ــت را ب ــرم و جنای ــود از ج ــات خ ــد گزارش می توانن
تحویــل دهنــد تــا در ادامــه تحقیــق و تفحــص نیرو هــای 
ــات  ــن روب ــه ای ــود. البت ــاز ش ــا آغ ــای آن ه ــانی بر مبن انس
ــن  ــکار مظنونی ــا ش ــان ی ــتگیری انس ــه دس ــادر ب ــال ق فع
ــیدن  ــا رس ــه ت ــرده ک ــالم ک ــی اع ــس دب ــا پلی ــت ام نیس
بــه ایــن نقطــه از پیشــرفت تــالش می کنــد. ایــن روبــات 
ــه  ــاخته ک ــام PAL Robotics س ــه ن ــرکتی ب ــم ش را ه
ــت  ــی اش در اسپانیاس ــر اصل ــد مق ــه ش ــه گفت ــق آنچ طب
ــی  ــالدی از آن رونمای ــال 2011 می ــار در س ــتین ب و نخس
ــرم و  ــد کیلوگ ــدودا ص ــد. وزن REEM ح ــل آم ــه عم ب
ــده  ــی ش ــش طراح ــازو برای ــت. دو ب ــر اس ــدش 1.67مت ق
ــه  ــه گفت ــور ک ــده و آن ط ــوار ش ــرخ س و کل آن روی چ
می شــود می توانــد بــه 9 زبــان صحبــت کنــد. طبــق 
ــاق پذیــری باالیــی  ــات انطب ادعــای ســازندگان، ایــن روب
ــش  ــرات مطلوب ــد تغیی ــتفاده کننده می توان ــاد اس دارد و نه
ــر  ــد ناص ــرتیپ خال ــه س ــه گفت ــد. ب ــاده کن را روی آن پی
هوشــمند  ســرویس های  واحــد  کل  مدیــر  الرزوقــی، 
پلیــس دبــی و فــردی کــه مســئولیت ایــن پــروژه را 
ــی  ــت نوع ــرار اس ــث ق ــورد بح ــات م ــده دارد: روب بر عه
ــه  ــی ارائ ــاکن دب ــهروندان س ــه ش ــی را ب ــت تعامل خدم
نمایــد. شــهروندان هــم می تواننــد پرســش های خــود 
آن  بــه  را  جریمه هایشــان  یــا  بپرســند  روبــات  از  را 
ــف  ــه طی ــی ب ــن، دسترس ــالوه بر ای ــد. ع ــت نماین پرداخ
ــای  ــق نرم افزار ه ــس از طری ــات پلی ــترده ای از اطالع گس
ــر  ــردم میس ــرای م ــز ب ــه آن نی ــعه یافت ــی توس اختصاص
ــخیص  ــوژی تش ــت تکنول ــت دق ــی اس ــد. گفتن ــد ش خواه
ــوان  ــد عن ــا 80 درص ــر ب ــا براب ــات تنه ــن روب ــره ای چه
ــده ای  ــد زن ــد فی ــی آن قادرن ــا چشــم های دوربین شــده ام
ــا  ــد ت ــال نماین ــی ارس ــرل و فرمانده ــز کنت ــرای مرک را ب
ــود.  ــام ش ــا انج ــط آن نیرو ه ــر توس ــای دقیق ت تحلیل ه
ــروع  ــش از ش ــک دوره آزمای ــد از ی ــه بع ــده ک ــه ش گفت
بــه فعالیــت ایــن روبــات، شــمار بیشــتری از آن وارد 
تیم هــای پلیــس دبــی خواهنــد شــد. در ابتــدای امــر 
ــا در جاذبه هــای گردشــگری شــهر  ــات صرف ــا ایــن روب ام
ــه  ــود و ب ــه می ش ــت گرفت ــه خدم ــد آن ب ــز خری و مراک
تدریــج نیــز مســئولیت های بیشــتری در ادارات پلیــس 

ــردد. ــول می گ ــا مح ــه آن ه ب

پیشرفت و  پیشرفت 
ــق  ــد تحقی ــی می گوی ــه عبدالرزاق ــور ک ــدی، آن ط گام بع
ــا یــک روبــات تمامــا عملیاتــی ســاخته  و توســعه اســت ت
ــس  ــر پلی ــک افس ــای ی ــه ج ــت از آن ب ــود و در نهای ش
ــود  ــئول خ ــام مس ــن مق ــه ای ــردد. البت ــتفاده گ ــی اس واقع
ــان  ــی همچن ــاظ تکنولوژیک ــه لح ــه ب ــت ک ــرف اس معت

چالش هایــی بــرای عملیاتی ســازی ایــن طــرح پیــش 
روی نیــروی پلیــس دبــی قــرار دارد و بــرای نمونــه 
نیــاز اســت کــه چابکــی بیشــتری  بــه روبات هایــی 
داشــته باشــند و بتواننــد درســت ماننــد یــک انســان 
را دســتگیر کننــد و ســالح حمــل  بدونــد، مجرمــان 
ــا  ــان منتظــر هســتیم ت ــا همچن ــرد: م ــه ک ــد. او اضاف کنن
ــد و در  ــدا کنن ــت پی ــدف دس ــن ه ــه ای ــدگان ب تولید کنن
ــا آن هــا آغــاز  ــز همــکاری نزدیکــی را ب همیــن راســتا نی
ــن  ــرای ای ــات سیســتمی ب ــه ملزوم ــی کلی ــم و حت کرده ای
منظــور را برایشــان فراهــم کرده ایــم. جــدای از ایــن 
ــن  ــه ای ــرم ب ــی دلگ ــت الرزوق ــن اس ــا، ممک ــئله ام مس
ــود را  ــر خ ــه مدنظ ــعه یافت ــای توس ــه روبات ه ــد ک باش
ــه، در چیــن، روبــات  ــد. بــرای نمون در جــای دیگــری بیاب
گزینه هــا  ایــن  از  یکــی  می توانــد   E-Patrol کالنتــر 
عمومــی  محیط هــای  در  اســتفاده  بــرای  کــه  باشــد 
ــم در  ــر گفتی ــه قبل ت ــور ک ــان ط ــده و هم ــی ش طراح
ــی  ــات محل ــاس گزارش ــد. براس ــه ش ــه 2017 عرض فوری
منتشــر شــده در ایــن رابطــه، ایــن روبــات می توانــد 
ــد  ــک کن ــس چ ــف پلی ــای مختل ــا پایگاه ه ــا را ب چهره ه
ــی را  ــت تعقیب ــخص تح ــه ش ــوان نمون ــه عن ــی ب و وقت
ــر  ــس س ــای پلی ــه نیرو ه ــی ک ــا زمان ــرد ت ــایی ک شناس

ــود. ــد نم ــال خواه ــند وی را دنب برس

نمونــه اولیه در Expo 2020 دبی
امــا اگــر بــاور داریــد کــه یــک افســر روباتیــک کاربــردی و 
ــتاره ســهیل اســت در آســمان  ــد س ــف مانن ــن حری ــه ف هم
 Dubai Expo 2020 بایــد بگوییــم که چیــزی تــا برگــزاری
باقــی نمانــده و مقامــات ایــن شــهر امیدوارنــد کــه در جریــان 
ایــن رویــداد دســت کم نمونــه ای اولیــه از چنیــن محصولــی 
ــات  ــد پروفســور اخالقی ــن وینفیل ــد. آل ــش بگذارن ــه نمای را ب
این بــاره  West of England در  روباتیــک در دانشــگاه 
ــود  ــاره وج ــی در این ب ــی بزرگ ــکالت اخالق ــد: مش می گوی
ــان  ــه مجرم ــد ک ــات بخواهی ــک روب ــر از ی ــال اگ ــد. مث دارن
ــید  ــن باش ــد مطمئ ــور می توانی ــگاه چط ــد، آن ــف نمای را توقی
ــی  ــاخت روبات ــد؟ س ــیبی نمی زن ــردم آس ــه م ــات ب ــه روب ک
ــرم  ــا ج ــط ب ــناریو های مرتب ــل در س ــی کام ــا ایمن ــه ب ک
مداخلــه کنــد، کاری بــه شــدت دشــوار اســت. حــال فــرض 
ــی مرتکــب خطــا شــود، آنوقــت  ــد کــه در نهایــت روبات کنی
چطــور؟ در جــوالی ســال 2016 میــالدی یــک روبــات تخــم 
مرغــی کــه بــرای تامیــن امنیــت مرکــز خریــدی در کالیفرنیــا 
طراحــی شــده بــود بــا یــک خردســال برخــورد کــرد و از روی 
ــار برخــی جراحــات ســطحی  ــودک دچ ــه ک آن رد شــد. البت
شــد امــا اعتمــاد بــه آن روبــات از میــان رفــت و باعــث شــد 
ــه  کــه وجهــه شــرکت ســازنده اش یعنــی Knightscope ب
شــدت تخریــب شــود. البتــه وقتــی انســان مرتکــب خطایــی 
ــرد  ــده می گی ــود را بر عه ــای خ ــئولیت کار ه ــود مس می ش
ــن  ــود دارد ای ــا وج ــا روبات ه ــه ب ــه در رابط ــا مشــکلی ک ام
ــدارد.  ــت ن ــا صح ــورد آن ه ــزی در م ــن چی ــه چنی ــت ک اس
چطــور می خواهیــد روبات هــا را تنبیــه کنیــد؟ چطــور آن هــا 
را در دادگاه محاکمــه خواهیــد کــرد؟ شــما نمی توانیــد! 
Ro- ــی ــرکت حقوق ــل ش ــوت، مدیرعام ــت ف ــی الی  کریس

bot Lawyer LISA و از چهره هــای پیــش رو در زمینــه 
ــی را مشــکالت  ــئولیت نیابت ــی مس ــی روبات مناقشــات حقوق
ــاره  ــد و در این ب ــاره می دان ــم در این ب ــدی و مه ــیار ج بس
ــراد  ــگاه اف ــود آن ــا ش ــب خط ــی مرتک ــر روبات ــد: اگ می گوی
ــده  ــه از تولید کنن ــد ک ــرار می گیرن ــورد ســرزنش ق ــادی م زی
ــامل  ــور آن را ش ــک و اپرات ــس، مال ــه نوی ــا برنام ــه ت گرفت
ــد.  ــده دارن ــئولیتی را بر عه ــراد مس ــن اف ــه ای ــود و هم می ش
ــت  ــه ای ضمان ــا شــرکت های بیم ــه می نویســد: آی او در ادام
ــدم  ــن معتق ــد؟ م ــل ســناریو ها را بر عهــده می گیرن ــن قبی ای
کــه همزمــان بــا رشــد روبات هــا و هــوش مصنوعــی 
ــن  ــا تعیی ــرای آن ه ــز ب ــی نی ــن مدون ــه قوانی ضروریســت ک
ــکاری  ــی، راه ــه و گام ــر مرحل ــه در ه ــوی ک ــه نح ــود ب ش
ــرار داشــته باشــد. در  ــر ق ــان ام ــش روی متولی مشــخص پی
ــتر  ــده بیش ــان ها در آین ــه انس ــت ک ــد گف ــورت بای ــر ص ه
ــان پذیــری  ــد کــرد و هرچــه اطمین ــاور خواهن روبات هــا را ب
ــد در ســطوح  ــگاه انســان می توان ــه آن هــا بیشــتر شــود آن ب
باالتــری بــا آن هــا تعامــل داشــته باشــد و ایــن اعتمــاد آنقــدر 
ــد  ــاور می کن ــا را ب ــان روبات ه ــه انس ــد ک ــد ش ــاد خواه زی

امــا انســان را خیــر.

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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