ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎﯾﺶ از رﺑﺎتﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮓﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﭘﻠﯿﺲ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن زﯾﺎدی دارد و اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ

ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺎدی درﺑﺎره آن ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎتﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای آدمرﺑﺎﯾﯽ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﻧﮑﺲ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دو آدمرﺑﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻟﻮﻟﻪﮐﺶ ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن آن را ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﮔﺮوﮔﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮار از دﺳﺖ ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﻠﯿﺲ را ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮﻫﺎ ﻫﻨﻮز
داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎناﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﯾﮏ ﺳﮓ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم  Digidogرا ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ رﺑﺎت
دارای ﭼﺮاغ و دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﺟﺎزه ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﻣﯽدﻫﺪ .اداره ﭘﻠﯿﺲ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﺑﺎت آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺣﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ از

ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻧﺪارد.

در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻮق ،ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ »دﯾﺠﯽداگ« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه و
ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮﻫﺎ آنﺟﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮران ﺣﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻼشاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن را ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و  ۲۰۰۰دﻻر ﭘﻮل ﻧﻘﺪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮده و ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺑﺎ آﻫﻦ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮﮐﻨﻨﺪهای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺤﺚ درﺑﺎره
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را داغ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﻣﻮﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ» ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرﯾﺎ اوﮐﺎﺳﯿﻮ-ﮐﻮرﺗﺰ« ،در

ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد دﯾﺠﯽداگ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻪای ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد.

»ﺟﻦ اﺳﺘﻨﻠﯽ« ،ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ارﺷﺪ »اﺗﺤﺎدﯾﻪ آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ« ،ﮔﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﻪ
َ
ﺟﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺮ ﻫﮏ ،ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و
ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﻋﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی رﺑﺎتﻫﺎ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﻠﺤﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ وﺟﻮد دارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎر آنﻫﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﻢِ .
»ﮐﯿﺖ ﺗﯿﻠﻮر« ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﮔﺮوه  SWATﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و
ﻫﻢاﮐﻨﻮن در »ﮐﺎﻟﺞ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺎن ِﺟﯽ« ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ از راه دور در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﯿﻠﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﭘﻠﯿﺲ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری واﺿﺢ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﺪف آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم آن ﻫﻢ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﻗﻮع
درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻠﮏ اﺳﺖ«.

اداره ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ اداره ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آن از ﺳﮓﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ رﺑﺎتﻫﺎ ﻫﻤﺎن رﺑﺎت  Spotﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ »ﺑﻮﺳﺘﻮن داﯾﻨﺎﻣﯿﮑﺲ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﭘﺎرﺳﺎل راﻫﯽ ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﻢ اﯾﻦ رﺑﺎت را دﯾﺠﯽداگ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ
رﺑﺎتﻫﺎ آن ﻗﺪر ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎتﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ رﺑﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ را در ﺷﻬﺮ »داﻻس« از ﭘﺎ
درﺑﯿﺎورد .در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﺮدی در ﺷﻬﺮ »ﺳﻦ ﺧﻮزه« ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از روی ﯾﮏ ﭘﻞ ﭘﺎﻦ ﺑﭙﺮد ،وﻟﯽ
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ رﺑﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﭘﯿﺘﺰاﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ وی
را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رﺑﺎتﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﺴﻠﺤﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد را درون اﺗﺎﻗﯽ در
ﯾﮏ ﻫﺘﻞ در ﺷﻬﺮ »آﻟﺒﺎﮐﺮﮐﯽ« ﺣﺒﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

