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Abstract
Artificial intelligence in today's world of technology, by proving its efficiency and
capabilities, has been able to create the fourth revolution and, like a huge and powerful
wave, has covered all areas of human life and has helped or replaced many jobs. One
of the areas of application of artificial intelligence in criminal investigations is to detect
crime, identify the accused, prove the crime and identify the victim. This will help
improve and expedite the performance of the police, increase the accuracy of criminal
investigations, and play an effective role in preventing crime and high-risk behaviours
in society. It will also play an effective role in implementing preventive justice and
creating security in the community, and improving judicial decisions to grant arbitrary
institutions. This article presents and analyzes the capabilities and capacities of
artificial intelligence in criminal investigations and similar examples used worldwide
to prove the necessity of using artificial intelligence in criminal investigations and the
necessary actions and planning by policymakers and Governments in this area. The
main topics discussed include the performance of artificial intelligence in crime
detection and prediction, the risk capacity of criminals and the ability to apply arbitrary
institutions and the introduction of artificial intelligence programs implemented
worldwide in the field of criminal investigation.
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تأثیر هوش مصنوعی در کیفیت تحقیقات جنایی
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تحقیقات جنایی

کارشده در جهان ارائه و تحلیل شده است تا ضرورت بهکارگیری هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی به اثبات رسد و
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ارفاقی و معرفی برنامههای هوش مصنوعی پیادهشده در حوزۀ تحقیقات جنایی در جهان است.

پیشگیری
*نویسندۀ مسئول

رایانامهmhrnshabouzari@ut.ac.ir :

نحوۀ استناددهی:
ابوذری ،مهرنوش ( .)1401تأثیر هوش مصنوعی در کیفیت تحقیقات جنایی .حقوق فناوریهای نوین.13-1 ،)6(3 ،
ناشر :دانشگاه علم و فرهنگ

https://www.usc.ac.ir

شاپای الكترونیكی2783-3836 :

2

دوفصلنامۀ علمی حقوق فناوریهای نوین ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1401

مقدمه
هوش مصنوعی به سیستمهایی گفته میشود که میتواند واکنشهایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی ازجمله درک شرایط پیچیده ،شبیهسازی
فرایندهای تفكری و شیوههای استداللی انسانی و پاسخ موفق به آنها ،یادگیری و توانایی کسب دانش و استدالل برای حل مسائل را داشته باشد.
به تعبیری ،هوش مصنوعی به هوشی گفته میشود که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان میدهد.

2

3

هوش مصنوعی شاخهای از علم کامپیوتر است که ملزومات محاسباتی اعمالی همچون ادراک 1،استدالل و یادگیری را بررسی میکند

و سیستمی برای انجام چنین اعمالی ارائه میدهد .سیستمهای هوش مصنوعی بر روی دادههایی کار میکنند که دنیای امروزی در آن غرق شده
است و با دادهکاوی و تحلیل آنها به تصمیمی جامع دست مییابد.
بحث اصلی در این مقاله بررسی قابلیتها و کارآمدی هوش مصنوعی در عملكرد بهتر تحقیقات جنایی و کیفیت بهتر آن است .درواقع،
در جهان پیچیده و پرتراکم امروزی از حیث جمعیت ،جرایم و آسیبهای اجتماعی و اطالعات و دادهها ،امكان تسلط بر آن برای تجز یهوتحلیل
و رسیدن به نتیجهگیری مطلوب با روشهای سنتی و اتكا بر عقل و تجربۀ انسانی میسر نیست و امروزه بشر نیاز به موجودیتی فراتر از قابلیتهای
خود را در عرصههای مختلف اذعان میدارد.
تحقیقات جنایی از علومی است که با دادههای معلوم و مجهول فراوانی سروکار دارد و همچون معمایی برای کارگزاران این حوزه دارای
پیچیدگیها و دشواریهای بسیاری است؛ موضوعی که حساسیت و نگرانی جامعه و فشار برای تصمیمگیری در سریعترین زمان ممكن نیز بر
دشواری آن میافزاید؛ حوزهای که کوچکترین اشتباه نیز گاه صدمات و آسیبهای جبرانناپذیری را در پی دارد .تحقیقات جنایی عبارت است
از فرایند کشف ،جمعآوری ،آمادهسازی ،شناسایی و ارائۀ مدارک برای تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده است و مجرم کیست و ارائه و التزام به
راهكارهای پیشگیری از جرایم .این فرایند با نیروی ماشینی ،فارغ از دغدغه و محدودیت و مشكالت فكری و روحی و عاطفی و شخصی انسانی،
ً
قطعا بهتر صورت خواهد پذیرفت .در تحقیقات جنایی استفاده از استدالل استقرایی مستلزم آزمایش و بررسی دالیل جرم و مندرجات پرونده و
بهرهجستن از این اطالعات بهعنوان پایه و اساس استنتاجات منطقی درخصوص شیوۀ ارتكاب جرم است .در استدالل استقرایی ،ابتدا مأمور
تحقیق توضیحاتی درخصوص جرم تنظیم و سپس آن را با اطالعات موجود در این زمینه مقایسه میکند که این مراحل با تحلیلهای سیستمهای
هوش مصنوعی از طریق یادگیری ماشین ،یادگیری عمیق ،پردازش زبان طبیعی و ...بهخوبی انجامشدنی است.
بنابراین ،ظهور هوش مصنوعی ،که در علوم مختلف کارآمدی خود را به اثبات رسانده و موجب شگفتی اهل فن در آن حوزه شده و تحوالت
جدی ایجاد کرده است ،در تحقیقات جنایی نیز استقبال شده است؛ بهخصوص که به علت وجود پیشینۀ آمار جنایی و استفاده از نرمافزارهای
نقشۀ جغرافیایی و درک کارآمدی آنها ،درک صحیحی از کارآمدی بیشتر این ابزارها با حضور هوش مصنوعی و هوشمندی سیستمهای حاصل
از آن وجود داشته است .یكی از حوزههای کاربردی هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی از مرحلۀ تحقیق و دستگیری تا صالحیتسنجی برای
اعمال و اجرای نهادهای ارفاقی و مراقبتهای پس از خروج از زندان است که در این مقاله به آن پرداخته میشود.
پرسش این است که آیا هوش مصنوعی در کارآمدی بهتر تحقیقات جنایی مؤثر و حتی ضروری است یا خیر .نگارنده باور دارد که استفاده
از هوش مصنوعی باعث تغییر در قواعد و نحوۀ تحقیقات و حرکت به سمت دنیایی دیگر خواهد شد .دنیایی که شاید توأم با کنترل و نظارت بیشتر
باشد ،اما امنتر و نزدیکتر به رؤ یای جامعۀ عاری از جرم خواهد بود .دستاوردی که هوش مصنوعی در این حوزه در اختیار کارگزاران تحقیقات
جنایی قرار میدهد عملكرد آنها را در گمانهزنی آسیبهای اجتماعی و بزهكاری ،برنامهریزی شهری و ایجاد عامل بازدارندۀ جدی در بزهكاری
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و در حقیقت ،خفهکردن جرم در نطفه کارآمدتر و عینیتر خواهد کرد که در کاهش خطای انسانی و محافظت از جان افراد بیگناه و در معرض
خطر مؤثر خواهد بود .ازاینرو ،کاربردها و کارآمدی هوش مصنوعی در مراحل تحقیقات جنایی در این مقاله بررسی و تبیین شده است.

هوش مصنوعی در تحقیقات مربوط به صحنه و دالیل جرم
بهنظر میرسد هدف تحقیقات جنایی کشف جرایم و یافتن مجرم است .دستیابی به این هدف در عمل ساده نیست و تشخیص اینکه آیا جرمی
صورت گرفته است ،کسب اطالعات و مدارک برای شناسایی فرد مسئول ،بازداشت مظنون ،کنترل بزهكاری ،پیشبینی رفتار مجرمین و ...بهقدری
ً
دشوار و مهم است که معموال نیروی انسانی در آن دچار اشتباه میشود .هم سرعت و هم دقت در این امور بسیار مهم و حیاتی است.
تحقیقات جنایی در دو بعد فن تحقیقات جنایی در کشف و شناسایی جرم تا بعد کارشناسی و پلیس علمی برای انجام تحقیقات و احراز
و اثبات جرم ،و شناسایی مجرمین و ادلۀ اثبات است (شیری ،1397 ،ص  )115که با توجه به قابلیتهای هوش مصنوعی در دادهکاوی ،یادگیری
ماشین ،یادگیری عمیق و حتی رباتیک میتواند دادههای تمامی پروندهها ،جرایم و مجرمان را واکاوی و تحلیل کند ،دادههای ورودی دوربینها
و سیستمهای کنترلی و نظارتی را تحلیل و طبقهبندی کند ،زمینههای خطر و احتمال جرم و رفتار مظنونان و مجرمان را شناسایی نماید و از طریق
رباتهای پلیس در عملیات مسلحانه و خطرناک و تروریستی شرکت کند تا عملیات را متوقف و مجرمان را دستگیر یا معدوم کند.
مأموران تحقیق جنایی میتوانند برای تشخیص مجموعۀ مشكالت بهجای حوادث مجزا از تحلیل دادهها بهره برند .زمانیکه مشكالت
موردنظر شناسایی شد ،ادارات پلیس میتوانند رو یكردهای ثانو یه را برای کاهش یا حذف وقوع جرایم خاص بهکار گیرند.
امروزه ،ابزارهای پیشبینی پلیس بر مبنای کالندادهها یکگام تكاملی دیگر رو به جلو برداشته است .نخست اینکه پیشرفت در هوش
مصنوعی نو یدبخش درک مقدار زیادی از دادهها و استخراج معنا از مجموعۀ دادههای پراکنده است .دوم اینکه ،این ابزارها نمایانگر تغییر از یک
سامانۀ پشتیبانی تصمیم به یک تصمیمگیرندۀ اصلی است .سوم اینکه ،هدف این ابزارها نظمبخشی به جامعه است ،نه فقط مبارزه با جرم.
با پیشرفت و هوشمندشدن این ابزارها ،مدلهای هوش مصنوعی بر روی اطالعاتی کار میکنند که از دوربینهای مداربسته و سوابق
دستگاههای هوشمند بهدست میآید .هرگاه افسران پلیس به ردیابی مجرمان نیاز داشته باشند ،ترجیح میدهند از هوش مصنوعی مانند دستیار
برای نظارت دقیق بر حرکات استفاده کنند .سیستم تشخیص چهره به درک آخرین مكان هر قربانی و همچنین تشخیص رفتار مجرم یا رباینده
کمک میکند.
امروزه ،با کمک سیستمهای هوش مصنوعی ،در بسیاری موارد پلیس از برنامههای پیشبینی جرم استفاده میکند که اطالعات بزهكاری
ً
گذشتۀ فرد را پردازش میکند و پیشبینی میکند که معموال کجا و چگونه ممكن است جرم بعدی فرد اتفاق بیفتد.
هوش مصنوعی ،عالوهبر اینکه در بایگانی اطالعات و تحلیل آماری بهکار میرود ،بهطور فزایندهای در تحقیقات جنایی برای تحلیل و
تصمیمگیری و پردازش اهمیت یافته است که باعث دسترسی سریع و کارآمد به اطالعات موجود ازجمله سوابق اثر انگشت ،آزمایشهای دی
ان ای ،شناسایی چهرۀ مظنونان ،ذخیرۀ اطالعات و انتقال آنها و تحلیل دادهها در الگوریتمها شده است (بنت و هس ،1385 ،ص .)65
هوش مصنوعی با دستیابی به مقدار زیادی از دادهها و اطالعات از هر شهروند (بر اساس اطالعات دریافتی از سامانههای هو یتی،
شخصیتی ،سوابق کیفری ،ثبتی و دستیابی به تحلیلهای دریافتی از تصاو یر فرد در شهر ،در زندگی روزمره و سبک زندگی وی و همچنین با
دسترسی به تلفنهای هوشمند) به پیشبینیها و شناساییهای عینی و نزدیک به واقع رسیده است که اکنون میتواند با این پیشبینیها اهداف
احتمالی مداخلۀ پلیس را شناسایی و از جرم جلوگیری کند.
ً
همچنین ،از این پیشبینیها برای برنامهریزی گشتهای پلیس (مبتنی بر مكان) و شناسایی افرادی که احتماال قربانی یا مرتكب جرم
میشوند (مبتنی بر شخص) استفاده میشود که به تحقق سیاستهای کاهش جرم و خشونت میانجامد (.)Purcell & Zaia, 2020, p.520
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پلیس با برنامههای هوش مصنوعی میتواند مناطق جرمخیز و رفتارهای احتمالی افراد پرخطر و مجرمان سابقهدار را آسانتر رصد و نظارت
کند .فرایند کشف مجرمان و عملیات تعقیب ،نظارت و رصد پلیس و گشتزنی بهطور سنتی بسیار زمانبر ،خستهکننده ،پرهزینه و گاه ناکارآمد
بوده است و بهخصوص با رشد و توسعۀ کالنشهرها و گسترش جرایم آپارتمانی و سایبری که جمعآوری داده و تحلیل آنها بهطور سنتی امكانپذیر
نیست ،با سیستمهای هوش مصنوعی و نرمافزارهای طراحیشده در این حوزه بهخوبی انجامپذیر خواهد بود.
فناوریهای هوش مصنوعی در تأمین ایمنی و امنیت عمومی کاربرد دارد ،ازجمله دوربینهای نظارتی ،پهپادها و برنامههای پیشبینانۀ
مربوط به پلیس که هنجارهای حاکی از جرایم احتمالی را شناسایی میکند.
پلیس میتواند از ابزار هوش مصنوعی برای نفوذ عمیق در مرحلۀ عملیات مقدماتی جرم که هنوز ارتكاب نیافته و همچنین بررسی دقیق
جرایم ارتكابیافته بهره ببرد .با توجه به اقدامات پیشگیرانۀ پیشین ،ابزار خودکارسازی برای کشف تبانیکنندگان جرایمی که هنوز مرتكب جرم
نشدهاند از طریق دادههای زیادی کشف میشود .ازاینرو ،بین ابزار تمرکز بر افراد «خطرناک» («فهرستهای داغ» یعنی فهرستهای تولیدشده
توسط الگوریتم که افرادی را شناسایی میکند که احتمال ارتكاب جرم آنها بیشتر است) و ابزار تمرکز بر مكانهای پرخطر («پلیس نقطۀ داغ»)
تمایز ایجاد میشود .با توجه به کاربردهای ثانو یه و بعدی ابزار خودکارسازی ،داستانهای موفقیت بسیاری در مبارزه با قاچاق انسان وجود داشته

است .در اروپا ،اینترپل برای مقابله با کودکآزاری جنسی پایگاه بینالمللی دادۀ تصو یری بهرهکشی جنسی از کودکان 1را مدیریت میکند .این
ً
پایگاه داده میتواند شناسایی مرتكبان و بزهدیدگان را با تجز یهوتحلیل مثال مبلمان و سایر وسایل پیشپاافتاده در پس زمینۀ تصاو یر توهینآمیز ـ
ً
مثال مطابقت فرشها ،پردهها ،مبلمان و لوازم اتاق ـ یا سروصدای پسزمینۀ قابلشناسایی در و یدئو تسهیل کند .رباتهای گفتوگو یی
(چتبات) 2که بهعنوان افراد واقعی عمل میکنند ،پیشرفت دیگری در مبارزه با «گردشگری جنسی» از طریق وبکم هستند .در اروپا ،سازمان

حقوق کودکان هلندی تر دز هومز 3نخستین سازمان مردمنهادی بود که با استفاده از یک شخصیت مجازی به نام سو ییتی 4با گردشگری جنسی

کودکان از طریق وبکم مبارزه کرد .آواتار سو ییتی که خود را یک دختر دهسالۀ فیلیپینی نشان میداد برای شناسایی مجرمان در اتاقهای گفتگو
(چت رومها) و انجمنهای برخط استفاده میشد و از سوی یک عامل سازمان اداره میشد .هدف جمعآوری اطالعات دربارۀ افرادی بود که با
سو ییتی تماس گرفته و خواستار رابطۀ جنسی از طریق وبکم بودند .افزون بر این ،تر دز هومز شروع به مهندسی یک سامانۀ هوش مصنوعی کرد
که میتواند بدون دخالت انسان سو ییتی را به تصو یر بكشد تا نهتنها مرتكبان مزمن را شناسایی کند ،بلكه مجرمانی را که برای نخستینبار مرتكب
جرم میشوند از این کار باز دارد (.)Završnik, 2020, p.573
پلیس پیشبینی در موارد دیگر نیز کاربرد دارد .طی بمبگذاریهای پیدرپی بوستون در سال  ،2013این شهر به دوربینهای آزمایشی
نظارت و پیشبینی مجهز شد .زیرساخت هوش مصنوعی سایت در شهرهای شیكاگو و واشنگتن بر اساس تصاو یر دوربینهای نظارتی شروع به
آموزش «رفتار عادی» کرد (مانند راهرفتن طبیعی در خیابان) .بر این اساس ،رفتار غیرطبیعی که به جرایم وابسته است نیز آموزش داده شد؛ مانند
حرکات غیرمعمول آهسته یا حرکات با سراسیمگی که ممكن است نشانگر نوعی ناهنجاری در رفتار عادی باشد .پس از آن ،این زیرساخت
میتواند بر اساس تصاو یر دوربینهای نظارت رفتار غیرعادی را تشخیص دهد و نتیجه را به مسئوالن ارسال کند .بدیهی است که این سیستم
باعث نگرانیهای امنیتی شده است ،اما حامیان استدالل میکنند که با این روش میتوان پیش از جرم جلوی آسیب را گرفت و این کار بهتر از
ایجاد ایستهای بازرسی است.
همچنین ،نرمافزارهای تشخیص رفتارهای احتمالی جنایی ،بهعنوان نظارت تصو یری هوشمند ،با نصب دوربین در خیابانها و میدانها ،با
ً
اسكن رفتار افراد و پردازش خودکار و هشداردادن صورت میگیرد ،بیآنکه پلیس مجبور باشد دائما تصاو یر را بازبینی کند و فقط هشدارها
بررسی میشود که چهبسا نقش کنترلی و پیشگیرانۀ مؤثری ایفا کند.
)1. International Child Sexual Exploitation Image Database (ICSE DB
2. Chatbot
3. Terre des Hommes
4. Sweetie
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الگوریتم پیشبینی جرم به پلیس اجازه میدهد که پیش از انجام جرم مداخله کند .سیستمهای تشخیص چهره برای شناسایی مجرمان
سابقهدار و محكومان و مجرمان متواری که با تغییر چهره در جامعه حضور مییابند یا درحال ورود به کشور یا خروج از آناند نیز بسیار کارآمد
خواهد بود .پیشرفتهای اخیر در الگوریتمهای تشخیص چهره باعث شده است که بتوان از تصاو یر مبهم تصو یر قابل تشخیص استخراج کرد.
همچنین آژانس امنیت ملی امریكا اعالم کرده است که ،با فناوری تبدیل گفتار به متن ،محتوای صوتی تماسهای تلفنی را برای تحقیق بیشتر به
متن تبدیل میکند ( .)Froomkin, 2015, p.7پلیس بهو یژه به استفاده از هوش مصنوعی در نظارت پیشبینانه عالقهمند است .البته اینکه چرا
پلیس فقط پس از ارتكاب جرم باید وارد صحنه شود ،پرسش و دغدغهای در کارآمدی پلیس است .نتایج تجز یهوتحلیل شرکت امریكایی پردپول
بر مجموعهای از دادههای مكانی و زمانی ارتكاب جرم نشان داده است که ارتكاب جرم طی سیزده ساعت آینده در محدودههایی قابل پیشبینی
است .مطالعۀ منتشرشدۀ این شرکت در اکتبر  2015نشان داد که این الگوریتم قادر به پیشبینی  4/7درصد از جنایتها در لسآنجلس در مقایسه
با  1/2درصد تحلیلگران باتجربه بوده است .بررسیها نشان داده است که با این پیشبینی استقرار پلیس در برخی محدودهها کاهش خواهد یافت
و باعث صرفهجو یی حدود 9میلیون دالر در سال خواهد شد (.)Mohler et al., 2015, p.1410
بنابراین ،استفاده از هوش مصنوعی در سیستمهای پلیسی و کنترل شهری در پیشگیری از جرم و حمایت از نظم عمومی مؤثر خواهد بود.
گرچه این کار دغدغۀ نقض حریم خصوصی و مسائل حقوق بشری را در پی خواهد داشت ( ،)McGregor et al., 2019, p.160قابلیتها و
کارآمدی کاربرد هوش مصنوعی و ایجاد قواعد بهمنظور لزوم حفظ دادهها این دغدغه را مرتفع میسازد.
ازاینرو ،الگوریتمهای هوش مصنوعی پلیس میتوانند احتمال وقوع جرم در مكان و زمان خاص جغرافیایی را با دقتی بسیار بر اساس
الگوهای قبلی رفتارها پیشبینی کنند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره میشود:
نرمافزارها و سیستمهای تحقیق جغرافیایی از فنون معمول ترسیم جرم استفادۀ متفاوتی میکنند و با استفاده از محل وقوع جرایم سابق و
الگوریتمهای پیچیدۀ ریاضی ،احتمال محل سكونت مجرم را در مكانی خاص تخمین میزنند .برخی نرمافزارها سیستم هشدار و نمایشگر

جغرافیایی دارند که برای اعالم جرم ،موقعیت مكانی بزهدیده و وضعیت خطر بهکار میآیند .مانند اکسپرتکراپ 1که نرمافزاری برای تربیت افسران
پلیس در تخصیص نیروها در مناطق مختلف بر اساس درجۀ جرمخیزی و احتمال خطر ارزیابیشده توسط سیستم با هدف پیشگیری از جرم
است (.)Furtado & Vasconcelos, 2007, p.57

نرمافزارهای جغرافیایی به افسران پلیس در مبارزه با آزارهای خیابانی علیه زنان نیز یاری میرساند؛ مثل پروتوبادی 2در بنگالدش که زنان

با فشردن یک دکمه میتوانند زنگ هشداری برای درخواست کمک به پلیس بفرستند و پلیس را از وقوع آزار خیابانی و محل جغرافیایی خود مطلع
کنند (.)Ahmed, 2014, p. 2698

کچ 3نرمافزاری مبتنی بر بانک داده است که اطالعات مربوط به قتل و آزارهای جنسی را با استفاده از آمار موجود در سایتها و ادارات

پلیس و محاکم جمعآوری و طبقهبندی میکند و بر مبنای ایجاد نقشۀ جغرافیایی و احتماالت مربوط تحلیل میکند که در سال  2006طراحی
شد و پلیس آن را بهکار گرفت.
در استرالیا ،در برخی پروندههای حقوقی خانواده از این قبیل نرمافزارها برای ایجاد یک بانک دادۀ کامل بهعنوان سیستم مظنونیاب در
ً
پروندههایی که متهم آن از جانب شاکی معرفی و شناسایی نشده است استفاده میشود که شامل افراد خطرناک یا اخیرا دستگیرشده و افراد
ً
سابقهدار است .برنامۀ کامپیوتری گرافیكی دیگری 4در شناسایی افراد غایب و مفقود بهکار میرود که پیشبینی میکند یک فرد مثال بعد از پنج
سال چه چهره و ظاهری خواهد داشت تا شناسایی این افراد را ممكن کند .برنامۀ دیگری که وقوع خودکشی در زندانیان را بررسی و ارزیابی میکند
با توجه به حسگرهای موجود در سقف یا دیوارها و طبیعت عالیم حیاتی زندانی را مخابره میکند .در امریكا متخصصان حقوق از ابزارهای
1. Expertcrop
2. Protobadi
3. CATCH
4. Age Progression Software
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مربوط به دسترسی به رو یه بهرۀ زیادی میگیرند .کیس مپ 1نرمافزاری در سازماندهی ادله و مدارک است که توسط شرکت امریكایی کیس
3

سافت 2تهیه شده است.
برنامۀ پر ُپل 4برای ایجاد الگوی پیشبینی از دادههای سالها بزهكاری و ترسیم الگوی بزهكاری آنها استفاده کرده و الگوریتمهای پیشبینی
آن بهدست آمده است که از دادۀ جرم برای پیشبینی زمان و مكان جرم بعدی استفاده و مانند برنامههای پیشبینی هوا عمل میکند.

یكی دیگر از الگوریتمهای پیشبینی کامپاستیت 5است که در پاسخ به نگرانی از افزایش جرایم در نیو یورک و ارائۀ آمار اف بی آی استفاده

شد (.)Weisburd et al., 2006, p.290

برنامۀ آر تی ام 6نمونهای دیگر در برنامههای پیشبینی پلیس است که بسیاری از معامالت قاچاق را ردگیری و جلوگیری کرده است .این

سیستم با تحلیل دادهها مخاطرات را پیشبینی میکند و پیشنهاد میدهد تا جرم دوباره در آن مكان اتفاق نیفتد.

در اوایل سال  2020سرو یس پلیس ادمونتون 7برنامهای به نام «تسهیلگر اجتماعی» 8را راهاندازی کرد که از هوش مصنوعی و یادگیری

ماشین برای پیشبینی جرم ،بهبود امنیت عمومی و شناسایی ریشه و علل رفتاری افراد با تمرکز بر چالشهای اجتماعی مانند جرم ،اعتیاد،
بیخانمانی و بهداشت روانی استفاده میکند .این فناوریهای پیشبینیشده با امكانات دیگری ازجمله نرمافزارهای بیومتریک برای اهداف

تحقیقاتی همراه است و بهنوعی به مرحلۀ پیش از جرم 9رسیده است ،ازاینرو امكان مداخله پیش از جرم و اجرای مباحث عدالت پیشگیرانه بر

اساس درجۀ شفافیت و اعتمادپذیری هوش مصنوعی وجود خواهد داشت (.)Ramsat & Pratap, 2020, p.523

هوش مصنوعی در مرحلۀ دستگیری و بازجو یی مظنونان

ً
روشهای سنتی تحقیقات جنایی برای دستگیری مرتكبان جرم و شناسایی ادلۀ آن عمدتا از طریق جمعآوری آثار فیز یكی صحنۀ جرم انجام
ً
میپذیرفت تا مقام تحقیق با کنار هم گذاشتن مدارک بهدستآمده به حل معمای جنایی دست یابد که معموال با اشتباه و دشواریهای بسیاری
نیز همراه بوده است .اما امروزه دستاوردهای علمی حاصل از هوش مصنوعی در این زمینه بسیار راهگشا و دقیق است.
بهنظر میرسد بسیاری از این اقدامات مانند ثبت و ارزیابی اظهارات و دالیل و مدارک و حفظ محرمانگی و گزارش آن به مقام مافوق و
دادستان و تنظیم و ابالغ احضاریه را سیستمهای هوش مصنوعی بهخوبی انجام دهند .همچنین ،در سیستمهای هوشمند امكان ارزیابی صحت
و سقم اظهارات شاکی ،شهود و متهم بهخوبی فراهم است تا حرکات ناخودآگاه ،واکنشهای رفتاری و چشم و شخصیت را تحلیل و صحت
شكایت شاکی یا دفاع متهم را ارزیابی کند و بهنوعی به پلیس و ضابطان در حقیقتیابی کمک مؤثری کند ،بیآنکه به گرفتن اظهارات با زور یا
شكنجه یا مظنونشدن بیدلیل به بیگناه یا رهاسازی مجرم خطرناک و باهوش نیاز شود.
امروزه برنامههای نرمافزاری درحال اجرا هستند که احتمال صحت ادله و اظهارات شهود را ارزیابی میکنند .در شرکتهای حقوقی نیز
ً
نرمافزارهایی بهکار میرود که مبتنی بر برنامههای هوش مصنوعی پیشبینی میکند که قاضی پرونده احتماال چطور رأی خواهد داد و احتمال
تراضی و توافق در پرونده چقدر است.
فنون هوش مصنوعی در تحلیل گفتار به مصاحبهکنندهها ،بازجوها و نگهبانان در شناسایی رفتارهای فریبنده و مجرمانه کمک میکند.
همزمان با پیشرفت سامانههای هوش مصنوعی ،کارهایی که سامانههای دیجیتالی میتوانند انجام دهند گستردهتر میشود .هوش مصنوعی
1. CaseMap
2. Case-soft
3. www.casesoft.com
4. PrePol
5. Compstat
)6. Risk-Terrain Modeling (RTM
7. Edmonton Police service
8. Community Solutions Accelerator
9. Pre-crime
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ً
قابلیت انجامدادن خدماتی حرفهای را خواهد داشت که سابقا ماشینها نداشتند .البته نگرانی افراد دربارۀ به حاشیه رفتن نیروی انسانی منتفی
ً
است ،زیرا احتماال هوش مصنوعی جایگز ین وظایف خواهد شد ،نه شغلها.
همچنین ،نرمافزارهای تشخیص چهره در بررسی اصالت هو یت رأیدهندگان (برای کاهش تقلبهای انتخاباتی) در اسناد رسمی و طرفین
معامله و ،...در گذرنامه و بررسی ورود و خروج اتباع و بیگانگان در کشور ،شناسایی مجرمان و محكومان متواری ،ازدواج ،احراز رابطۀ فرزندی
(بر اساس مشابهتهای چهره) ،وضعیت روانی افراد در هنگام صحبت و اقرار و شهادت ،فعالیتهای سایبری در خدمات غیرحضوری قضایی
یا دولتی و ...بسیار مؤثر و راهگشا خواهند بود.
امروزه برخی نرمافزارها در کنترل و شناسایی جرایم و تعقیب مجرمان در فضای مجازی کارآمدند و میتوانند شبكههای تروریستی مانند
فعالیتهای گروههای داعشی را کشف و تجز یهوتحلیل و اهداف احتمالی مجرمان و مظنونان را پیشبینی کنند.
بنابراین ،در مرحلۀ بازجو یی مظنونان و استناد به ادله ،ادلۀ دیجیتال مانند صدای ضبطشده یا فیلمها مبنا در تحلیل قرار میگیرند که
کارآمدی خود را دارد ،گرچه در عین مزایایی که امروزه و در دنیای تحوالت دیجیتال برای آن میتوان متصور دانست ابهاماتی جدی در استنادپذیری
آنها بهخصوص با فناوری جعل هو یت و دیپ فیکها 1مطرح است که باید این موضوع را درنظر داشت و در قطعیت استناد به این ادله با احتیاط
اقدام کرد.
نرمافزار پیشبینی پلیس میتواند مجرمان احتمالی و مظنونان را شناسایی و تحت نظر قرار دهد .مشهورترین مثال آن مربوط به فهرست

موضوعات راهبردی شیكاگو 2است و به افراد نمرهای تعلق میگیرد که نشاندهندۀ احتمال ابتالی فرد به خشونت اسلحه بهعنوان قربانی یا مجرم

است .بر اساس پارامترهایی مثل تعداد دفعاتی که یک فرد در اثر شلیک آسیب دیده است ،تعداد دستگیریهای قبلی بهو یژه در جرایم خشن،
استفادۀ غیرقانونی از سالح یا مواد مخدر ،روند فرد در فعالیتهای مجرمانه ،وابستگی به باند و سن در آخرین دستگیری فردی که تحت نظر
پلیس یا اقدامات پیشگیرانه و اجتماعی قرار میگیرد ،این نرمافزار به تحلیل و ارزیابی و نتیجهگیری و تصمیمگیری میپردازد.
امروزه یكی از دستاوردهای هوش مصنوعی استفاده از نرمافزارهای مبتنی بر تحلیل دادههای بیومتریک است که میتواند در هر لحظه افراد
را از شكل و نحوۀ حرکتشان تا حدود حتی پنجاه متر دورتر یا در فیلمهای ضبطشده در دوربینهای نظارت تصو یری شناسایی کند .بیومتریک
تشخیص خودکار افراد بر اساس و یژگیهای رفتاری و بیولوژ یكی آنها مانند اثر انگشت ،اثر کف دست ،عنبیه ،قرنیۀ چشم ،عروق کف دست،
صدا ،خطوط چهره و ...است .این سیستمها ابتدا با ماژول حسگر هوشمند دادههای موردانتظار را دریافت میکنند ،سپس دادههای خام را
استخراج و پردازش میکنند و نتایج آنها بهعنوان اطالعات بیوگرافی در پایگاه داده ذخیره میشود.
سیستم بیومتریک ابزاری مناسب برای محدودکردن فهرست مظنونان پلیس است و نقش مهمی در مدیریت هو یت افراد در جامعه ایفا
میکند .درواقع ،کاربرد بیومتریک در تحقیقات جنایی تحولی ایجاد کرده است و میتواند مبنای شناخت و دستگیری مجرمان باشد و بهنوعی
جانشین یا مكمل اقدامات پلیس علمی و پزشكی قانونی در بسیاری موارد بهشمار رود ( .)Kumar, 2021, p. 78ازاینرو گسترش تنوع
فعالیتهای مجرمانه و پیشرفت در فناوری بیومتریک به این معنی است که بیومتریک در آینده تأثیری چشمگیر در کشف جرم خواهد داشت
(.)Saini & Kapoor, 2016, p. 6
درواقع ،استفاده از تحلیل دادههای بیومتریک یک راه جامع برای کشف جرایم و دستگیری مظنونان و مجرمان خواهد بود .سیستم بیومتریک
دستگاه تشخیص الگو است که دادههای فیز یكی یا رفتاری فرد را بهدست میآورد و مجموعهای از و یژگیهای برجسته را از دادهها استخراج
میکند .این مجموعه و یژگیها را با مجموعه و یژگیهای ذخیرهشده در پایگاه داده مقایسه میکند و نتیجۀ مقایسه را ارائه میدهد.

 .1دیپ فیک یک فن نرمافزاری مبتنی بر هوش مصنوعی است که ترکیبی از یادگیری عمیق و جعل است و در محتوای صوتی و تصویری دست میبرد و آن را به دلخواه دگرگون میسازد .بنابراین
نتیجۀ نهایی که بهدست میآید متفاوت با حقیقت خواهد بود.
)2. Chicago's Strategic Subject List (S.S.L
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یک نمونه از این سیستمها نرمافزار واتریكس در چین است که ادعای دقت حدود  96درصد را دارد و میتواند افراد را حتی با چهرۀ
پوشیدهشده ،بر اساس الگوی راهرفتن ،شناسایی کند که در تحقیقات جنایی مانند ردیابی مظنونان در صحنههای جرم بهکار میرود
(.)Nagwanshi, 2022, p.5
از دیگر دستاوردها در دستگیری و بازجو یی مظنونان ،استفاده از فناوریهای تصو یربرداری از مغز و تحلیل دادههای آن مبتنی بر
ً
اف ام آر آی 1است .این فناوری امروزه تا جایی پیشرفت کرده است که مثال میتواند بر اساس فعالیت عصبی استنباط کند که شخص چه شیئی
را دزدیده است .این فناوری روشی پیشنهادشده برای تشخیص تقصیر و مجرمیت فرد است .اف ام آر آی تغییراتی را در جریان خون تشخیص
میدهد که تعیین میکند کدام بخش از مغز فعال است و همچنین دروغ یا صحت اظهارات فرد (متهم یا شاکی یا شاهد) نیز از این طریق
قابلارزیابی است؛ زیرا طبق تحلیلها و آزمایشهای صورتگرفته در این سیستم ،وقتی فرد دروغ میگو ید فعالیت بخشی از مغزش تغییر میکند.
ادعا میشود که نتایج این سیستمها حدود  70تا  90درصد به دقت و صحت نزدیک است .در پژوهشی ،سوژهای نزد فرد مظنون به جرمی که در
معرض اف ام آر آی قرار میگیرد اسكن میشود که باید به آن نگاه کند (مربوط به صحنۀ جرم)؛ اگر تصو یر آشنا باشد ،مغز وی به روش خاصی
روشن میشود که این در تحلیل اظهارات وی مؤثر خواهد بود.
با وجود ایرادات جدی به این سیستمها در امكان خطا و نقض حریم خصوصی ،اف ام آر آی نسبت به شهادت شاهدان عینی که بهطور
مشهود خطاپذیر است برتری دارد (.)Lewis, 2013
دستاورد دیگر هوش مصنوعی در شناسایی و دستگیری متهمان و ارزیابی اظهارات آنها در سیستمهای دروغسنج است .درواقع ،در جامعۀ
پیچیده و مدرن امروزی تشخیص دروغ تأثیر مهمی در فعالیتهای مختلف ازجمله تحقیقات جنایی مجریان قانون دارد .دروغ را به سه روش
میتوان تشخیص داد :با اندازهگیری پاسخهای فیز یولوژ یكی افراد ،تجز یهوتحلیل محتوای گفتار آنها ،مشاهدۀ رفتار .کارگزاران تحقیقات جنایی
ً
معموال برای تشخیص دروغ آموزش میبینند ،اما ثابت شده است که توانایی آنها در تمایز بین دروغگو و راستگو اغلب نادقیق است .روشهای
سنتی برای تشخیص دروغ شامل استفاده از دستگاههای متعدد مانند پلی گراف ،اندازهگیری عرق و تعداد تنفس ،حسگر ضربان قلب و پایش
فشار خون بوده است که ایرادات و دشواریهایی داشت و در نهایت ،برای انجام بازجو یی و تفسیر نتایح وجود مصاحبهگر انسانی باتجربه ضروری
بود .ضریب خطا نیز در آن قابل اعتنا بود و افراد حرفهای و باهوش میتوانستند سیستم را فریب دهند .امروزه ،با توسعۀ هوش مصنوعی و علوم
شناختی ،یافتههای جدیدی وجود دارد که نشان میدهد شاخصهای عینیتری مانند حرکات چشم و گفتار را میتوان با رفتار دروغ مرتبط دانست
( .)Vrij & Mann, 2006, p.1فصاحت در زمان صحبت ،زمان پاسخگو یی به سؤال ،تعداد پلکزدن ،متوسط قطر مردمک ،بیشترین و کمترین
قطر مردمک ،تحلیل حرکات صورت مانند گشادشدن مردمکها ،و یژگیهای گفتاری و روانی ،نحوۀ بیان و گفتار مثل اینکه گفتن دروغ زمان
بیشتری برای فكرکردن نیاز دارد و حرکات دست در هنگام دروغگفتن که همگی متغیرهای فیزیولوژ یكی و ناخودآگاه مرتبط با فریب در بدن است،
راه تشخیص دروغ است که از طریق فناوریهای جدید در زمینۀ هوش مصنوعی و رباتیک اجتماعی محقق شده است .در این راستا ،محققان
یک ربات انساننما در مقام بازجو یی معرفی نمودهاند که با یادگیری ماشینی به الگوی عمیق شناختی دست مییابد و با تحلیل رفتار و گفتار
شخص موردبازجو یی میتواند به تشخیص دروغ برسد .درواقع ،الگوریتم یادگیری ماشین را میتوان بر روی دادههای تجربی برای ساخت یک
آشكارساز دروغ آموزش و توسعه داد ( .)Gonzalez-Billandon, 2019, pp.10-13مجموع این سیستمها دستاوردهای هوش مصنوعی در
دستگیری و بازجوئی مظنونان و تأثیرات مطلوب آن در کیفیت تحقیقات جنایی بوده است.

)1. Functional Magnetic Resonance Imaging (FMRI
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ابوذری  /تأثیر هوش مصنوعی در کیفیت تحقیقات جنایی

هوش مصنوعی در مبارزه با بزهكاری و نظارت بر اجرای تصمیمات قضایی
دادگاهها افراد را مسئول اعمال خود میدانند .زمانیکه قضات تصمیمات بیطرفانۀ خود را در محاکمهای عادالنه ارائه میدهند ،عدالت اجرا شده
است .بااینحال ،در عصر دادههای کالن ،تصور ما از عدالت نیاز به تعریف مجدد دارد تا از ایدۀ اختیار انسانی محافظت کند :آزادی به این معنا
است که انسانها بتوانند اعمال خود را انتخاب کنند .این ایدۀ سادهای است که بر اساس آن افراد باید مسئول رفتار خود باشند ،نه تمایالت خود.
قبل از دادههای کالن ،این تعریف اولیۀ آزادی بدیهی بود ،تا حدی که نیازی به بیان و تفصیل آن نبود .این همان شیوهای است که سیستم حقوقی
ما بر اساس آن عمل میکند :ما افراد را با ارزیابی آنچه انجام دادهاند مسئول اعمالشان میدانیم .در مقابل ،با در اختیار داشتن دادههای کالن،
میتوانیم اعمال انسان را با دقت زیاد پیشبینی کنیم .این موضوع ما را وسوسه میکند تا افراد را بر اساس پیشبینیهای خود قضاوت و کنترل
کنیم نه بر اساس کاری که انجام دادهاند.
یكی از مهمترین مبانی در کنترل یک امر داشتن داده و اطالعات کافی از آن و تسلط بر آن است .در کنترل بزهكاری نیز ،هرچه دادههای
حوزۀ بزهكاری در سطح خرد و کالن بیشتر باشد ،امكان تحلیل و تسلط بر آنها افزون خواهد بود .ازاینرو ،بانکهای اطالعاتی جامع شهروندان
و سیستمهای هوشمند برای پردازش تصو یر ،تطبیق خودکار اثر انگشت ،دادههای اشخاص تحتتعقیب و آزاد بهطور مشروط و غیره در کنترل
بزهكاری بسیار کارآمد خواهد بود .این اقدامات ،در نهایت جامعه را با کاهش گستردۀ جرم و آسیبهای اجتماعی مواجه خواهد کرد که بار
مالی تحمیلشده بر جوامع در برنامههای کنترل بزهكاری نیز کاسته خواهد شد.
پیشرفتهای فناوری حتی کوچکترین واحدهای پلیس را نیز قادر ساخته است تا از روشهای تحلیل جرایم استفاده کنند .نقشههای
دیجیتال به مأموران گشت کمک میکند تا انعطافپذیری و پو یایی بیشتری در گشت خود داشته باشند ،الگوهای حادثه را تعیین کنند ،موقعیت
افرادی را که با قید ضمانت آزادند شناسایی کنند ،محل بازداشتهای مربوط به مواد اعتیادآور یا مكانهای جرمخیز را ترسیم و مناطق پرخطر را
مشخص کنند.
هوش مصنوعی درخصوص تصمیمگیری مجازات و عوامل تأثیرگذار آن نیز بسیار کارآمد خواهد بود .عوامل تخفیفدهنده مانند وضعیت
خاص بزهكار و سن بزهكار یا عوامل تشدیدکنندۀ مجازات مانند تكرار جرم و اعمال خشونت بهخوبی در این سیستمها قابل اعمال و اجرا است
و حكم نهایی دادهشده برای هر مورد عوامل مجازات ،ورودیهای سیستم است و تعیین مجازات خروجی آن است
نرمافزار ارزیابی خطر دربارۀ اینکه آیا مجرم با آزادی مشروط از زندان آزاد شود یا خیر به پلیس کمک میکند .نرمافزاری مانند پروفایل

مدیریت مجرمان اصالحی برای مجازاتهای جایگز ین 1نمونهای از این کاربرد است .هوش مصنوعی با پیشبینی رفتار مرتكبان بهمنظور اعمال
نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط و تعلیق بسیار کارآمد خواهد بود .همچنین در قرارهای تأمین کیفری که بر اساس درجۀ خطرناکی متهم و
تضمین حضور وی در دادرسی است کاربرد خواهد داشت.

اینکه مجرم در اثر اعمال قواعد دادرسی و محاکمه و اجرای کیفر اصالح یا نادم یا منصرف از بزه پیشین و آتی خود شده باشد ،دغدغهای
برای اصحاب حقوق جزا و کارگزاران علوم جنایی است و همواره در این خصوص دیدگاهها و پیشنهادهایی مطرح شده است .نگارنده با توجه به
قابلیتهای اثباتشده و بهکار گرفتهشدۀ هوش مصنوعی در حوزههای مختلف ازجمله تحقیقات جنایی قائل به کارآمدی آن در این حوزه ازجمله
پیشبینی و تحلیل رفتار مجرمان است.
امروزه نمونههایی از این کاربرد در عمل مشاهده میشود .آزادیهای مشروط در بیش از نیمی از کشورهای ایاالت متحده بر پایۀ
پیشبینیهای انجامشده از تجز یهوتحلیل دادهها صورت میگیرد تا بهمنزلۀ عاملی در تصمیمگیری برای آزادسازی کسی از زندان یا نگهداشتن او
در زندان بهکار رود .در مكانهای بسیاری در حوزههای ایاالت متحدۀ امریكا پلیس پیشبینی راه انداختهاند :از تجز یهوتحلیل دادههای کالن
بهمنظور انتخاب خیابانها ،گروهها و افراد برای بررسی موشكافانه و دقیق استفاده میکنند ،زیرا یک الگوریتم این مكانها و افراد را عواملی با
)1. Correctional Offemder Management Profiling For Alternative Sanctions ( COMPAS
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احتمال باال برای وقوع جرم و جنایت نشان میدهد .در شهر ممفیس ،تنسی ،برنامهای به نام بلوکراش( 1برای کاهش جرم و جنایت با استفاده
ً
ازتاریخچۀ آماری) به افسران پلیس اطالعات نسبتا دقیقی دربارۀ محل (در حد چندین بلوک) و زمان (چند ساعت در طول یک روز خاص از
هفته) وقوع جرم ارائه میدهد .این سیستم ظاهرا به قانون کمک میکند ،از میان منابع محدود و کمیاب ،بهترین هدفگذاری را انجام دهد .از
زمان آغاز این سیستم در سال  2006عمدۀ جنایات خانگی و جرایم خشونتآمیز به یکچهارم کاهش یافته است که نشانگر تأثیرگذاری آن
ً
است ،گرچه عمال علتشناسی نمیکند (مایرشونبرگر و کوکییر ،1399 ،ص .)186
همچنین ،برنامۀ ارزیابی ریسک بر اساس سوابق قبلی و فعلی هر فرد ،الگوی تصمیمگیری را یاد میگیرد که با مجرمان با ریسک باال با
احتیاط مناسب و بیشتر و با مجرمان با ریسک کمتر با مالیمت بیشتر رفتار شود (.)Elrod, 2020, p.1090
در آلمان ،محققان مؤسسۀ « روشهای پیشبینی مبتنی بر الگو» الگوریتمی برای پیشبینی سرقت از طریق مفهوم «تكرار نزدیک» ابداع
کردهاند .این مفهوم میگو ید در منطقهای که در آن سرقت اتفاق میافتد ،انتظار میرود در زمانی کوتاه دوباره سرقت تكرار شود .الگوریتم مزبور
دزدیها را در شعاع 250متری در پنجرۀ زمانی 24ساعته طی  7روز پیشبینی میکند .این مؤسسه ادعا میکند که در  18ماه از زمان اجرای آن
در شهرهای موردآزمایش دستگیری سارقان (با توجه به گشت پلیس) دو برابر شده و تعداد سرقتها تا  30درصد کاهش یافته است ( Baraniuk,

.)2015
چنین رو یكردهایی سؤاالت اخالقی را مطرح میکنند .برای مثال ،اگر الگوریتمها نشان میدهند که جرم در مناطق پرجمعیت گروههای
خاص قومی بیشتر است ،آیا پلیس گشت زنیهای بیشتری انجام میدهد؟ آیا این شكل جدیدی از تبعیض نژادی است؟ انتظار میرود این
دغدغهها جایگاه و پاسخ مناسب خود را داشته باشد ( .)Butke & Sheridan, 2010, p.128البته این الگوریتمهای پیشبینی در جرایم
احتمالی و بازداشتن مجرمان احتمالی نباید به مجازات آنها منجر شود ،زیرا مجازات بابت رفتار واقع نشده است و احتمال خالف عدالت و
ً
نفی اصول حقوق کیفری در آن میرود ،که باید گفت اختیار دولتها صرفا بر اساس الگوریتمهای پیشبینی در ممانعت از وقوع جرایم احتمالی
و راهكارهای پلیسی در این حیطه خواهد بود .برای مثال ،جلوگیری از حمل سالح برای پیشگیری از وقوع جنایت مختلف در جامعه است که
گرچه موجب محدودشدن آزادی افراد میشود ،اما هز ینهای است که برای تأمین امنیت و آسایش در جامعه پرداخته میشود.

نتیجهگیری
امروزه ،بهعلت پیچیدگی جوامع و گسترش شهرنشینی و بالطبع افزایش جرم در جامعه ،ضرورت جلوگیری و پیشگیری از ارتكاب اعمال مجرمانه
بر همگان روشن شده است .استفاده از دستاوردهای علمی و بهکارگیری آخرین تحوالت و پیشرفتهای فنی در مبارزه با جرم و اعمال صحیح
آنها در راستای تعقیب و کشف جرایم از ضروریات دستگاههای قضایی و انتظامی هر کشور بهشمار میرود.
هوش مصنوعی فناوری و جهشی در یافتههای بشری برای کاهش مشكالت و مشغلههای زندگی و شغل انسان مدرن است که میتواند
بهمنزلۀ دستیار یا جانشین خلف انسان در بسیاری از وظایف و مشاغل سخت ،پرخطر ،تكراری یا دقیق عمل کند و زندگی مدرن را برای انسانها
آسانتر سازد .کارآمدی هوش مصنوعی در بسیاری از عرصههای مهندسی اثبات و پذیرفته شده است و تردیدها در قابلیت آن برای علوم انسانی
بوده است که امروزه این تردیدها در حال کمرنگشدن است.
در تحقیقات جنایی ،کاربرد هوش مصنوعی برای تصمیم سریع و درست و بهموقع ،تشخیص درست مظنونان و اقدام مناسب ،همچنین
پیشبینی خطرها و احتماالت ارتكاب جرم بسیار مؤثر خواهد بود .بنابراین ،تحقیقات جنایی مدرن میتواند نهتنها بر کشف جرم و پیگرد قانونی
افراد بلكه بر پیشگیری از جرم و حتی پیشبینی آن نیز تمرکز کند که در این مقاله به نمونههای مشابه آن در کشورهای مختلف پرداخته شده است
تا بتوان مواردی از آن را در ایران پیادهسازی و اجرا کرد که موجب بهکارگیری روشهایی برای ارتقای امنیت و مبارزه با جرم خواهد شد .بنابراین،
1. Blue CRUSH
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هوش مصنوعی با فرمولبندی شواهد منطقی ،بازسازی سهبعدی صحنههای جرم ،مدیریت مؤثر شواهد و تجز یهوتحلیل آنها برای رسیدن به
نتایج منطقی در مراحل مختلف به کارشناسان و بازرسان در تحقیقات جنایی کمک میکند.
البته ،گرچه هوش مصنوعی موج چهارم فناوری و اجتنابناپذیر است ،بهنظر میرسد پیش از آنکه نمونههای خارجی بهصورتی ناخواسته
و کنترلنشده وارد عملكرد پلیس و تحقیقات جنایی کشور شود ،مسئوالن باید ضوابط قانونی و بسترهای حقوقی آن را فراهم و پیشبینی کنند و
متخصصان داخلی این حوزه بدان ورود کنند تا در عمل فقط از ظرفیتهای مثبت آن بهره گیرند ،بی آنکه بیم ارائۀ محافظتنشدۀ دادههای کالن
به بسترهای شبكۀ جهانی اینترنت و صاحبان آن رود.
نگارنده باور دارد که بهکارگیری هوش مصنوعی باعث تغییر در قواعد و نحوۀ تحقیقات جنایی و حرکت به سمت دنیایی دیگر ،دنیایی
امنتر ،البته به بهای کنترل و نظارت بیشتر خواهد بود که کارآمدی و عملكرد بهتر پلیس در نظارت بر جامعه ،گمانهزنی بزهكاری و آسیبهای
اجتماعی بهمنظور برنامهریزی شهری در ایجاد عامل بازدارندۀ جدی در بزهكاری و خفهکردن جرم در نطفه را در پی خواهد داشت.
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