ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ دﻫﻪ  ۲۰۳۰اﺣﺘﻤﺎﻻ
از رﺑﺎتﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ دو دﻫﻪ آﯾﻨﺪه رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻬﻤﯽ از
ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﺎی آنﻫﺎ ﻫﻤﺮدﯾﻒ ﺳﺮﺑﺎزان در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم
ﯾﺎ ﻋﻘﺐﺗﺮ از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻨﺮال »ﻧﯿﮏ ﮐﺎرﺗﺮ« رﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۹ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از
ارﺗﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را رﺑﺎتﻫﺎی ﺧﻮدران ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل از را دور ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .وی اﻓﺰود ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در آن زﻣﺎن  ۱۲۰ﻫﺰار ﻧﯿﺮو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﺎی آنﻫﺎ را رﺑﺎتﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ »ﮔﺎردﯾﻦ« ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۷۳ﻫﺰار ﻋﻀﻮ دارد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ  ۸۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و رﺑﺎتﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺧﻼء ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درﮔﯿﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل از را دور ﻣﺴﻠﺢ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .وزارت دﻓﺎع ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻠﺤﻪ آنﻫﺎ را ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﭘﻬﭙﺎد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  i9اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﻮﺗﻮر داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺷﺎﺗﮕﺎن را دارد .اﯾﻦ
ﭘﻬﭙﺎد ﮐﻪ از راه دور ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﻠﻮغ ﺷﻬﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻣﺎر ﺗﻼف در آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺳﻼح اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت دﻓﺎع ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺷﺪه ﮐﻪ
ً
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻗﺼﺪ دارد در آﯾﻨﺪه ﭘﻬﭙﺎد  i9را ارﺗﻘﺎ داده و ﺑﻪ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی
دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ آنﻫﺎ در آﺳﻤﺎن را ﺑﺪﻫﺪ و از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺷﺎﺗﮕﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ و راﮐﺖ اﻧﺪاز ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

