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ساحلي انجام وظيفه كنند. اين كشتي ها به عنوان كشتي مادر قادرند 
انواع مختلف سيستم ها از هليكوپترهاي بدون سرنشين «فاير اسكات» 
(Fire Scout) گرفته تا قايق هاي موتوري نگهبان رباتيك را اداره كنند 
و اگر در بخش زيردريايي به خدمت مشغول باشند مي توانند ابزارهاي 
اتوماتيك زيردريايي را مهار كنند و از عهدة كار جستجوي مين ها يا 
هدايت مأموريت هاي مراقبت از خطوط ساحلي نيز برآيند. و اگر در 
نيروي هوايي باشند مي توانند بدون  ترك محل خدمت، هواپيماهاي 
بدون سرنشين شكارچي و شاهين جهاني را بر فراز آسمان آسياي مركزي 

به پرواز درآورند!
ربات هاي جنگي آينده

نسل هاي بعدي ربات ها، نمايانگر سه تغيير مهم در شيوة هدايت جنگ 
مي باشند. در نظر گرفتن ربات به عنوان يك سيستم خودكار ساده كه به 
استثناي حضور انسان اپراتور در آن، كامًال شبيه به ديگر ماشين هاست 
صحيح نمي باشد. جايگزيني ماشين هاي ساده اي مانند «درشكه ي بدون 
اسب» با هواپيما، طراحان را به فكر ساخت سيستم هايي در ابعاد و اشكال 
مختلف  انداخت. نمونه برداري از ربات هاي پيشين، ايده هاي بسياري را 
براي طراحي ماشين هاي جديدتر در اختيار طراحان اين سيستم ها قرار 
داده و طراحي برخي مدل ها نيز از موجودات زنده الهام گرفته شد. يكي 
از اين نمونه ها، ربات فلزي چهارپايي بنام سگ بزرگ (Big Dog) است 
كه در حمل بارهاي سنگين كارايي بسياري دارد. نمونة ديگر، رباتي است 
كه شبيه سازي  شده از چند حيوان مي باشد و در عين حال داراي بال و 

پا است.
تبعيت  خاصي  فرمول  هيچ  از  سيستم ها  اخير،  پيشرفت هاي  در 
نمي كنند. «ربات كمبوت» (chembot) ماشيني در  اندازة قطره است 
و به گونه اي تغيير شكل مي دهد كه قابليت عبور از منافذ تنگ ديوار را 

دارد.
ابعاد  به  انسان در داخل سيستم ها مي تواند اشاره اي  عدم حضور 

متغيير ربات ها داشته باشد. تاكنون ربات هاي مينياتوري بسياري در  
اندازه هاي ميليمتري و تنها با چند گرم وزن ساخته شده اند؛ ارائه ي 
يك ربات محافظ كه براي جنگ هاي شهري در نظر گرفته شده است، 
مؤيد اين امر است. اين ربات در  اندازه و قابليت ايستادن باالي سر 

هدف مانند مرغ مگس خوار، عمل مي كند.
برخي  عقيده ي  به  كه  هستند  نانوربات ها  اخير،  نوآوري هاي 
دانشمندان تا چند دهه ي آينده بسيار معمولي انگاشته خواهند شد. 
گستره ي عملكرد اين ماشين ها در ميدان جنگ از «غبار هوشمند» 
كه نوعي جستجوگر دشمن است تا سيستم هايي كه درون بدن انسان 

به ترميم زخم ها مي پردازند، توسعه يافته است.
از سوي ديگر توانايي بكارگيري سيستم هايي كه لزومي ندارد 
شرايط جسمي انسان در آن لحاظ شود، منجر به ساخت سيستم هاي 
اتوماتيك بزرگي شده است. مانند كشتي هوايي ارتفاع باال. اين سيستم 
يك بالون اتوماتيكي كوچك است كه دستگاه رادار را در طول زمين 
فوتبال حمل مي كند و طوري طراحي شده است كه بتواند هر بار به 

مدت بيش از يك ماه با ارتفاعي بالغ بر 19800 متر پرواز كند.
عالوه بر شكل و  اندازه، دومين تغيير مهم وسعت بخشيدن به 
دامنه ي كاركرد اين ماشين هاست. مانند ربات «تالون» كه مسلح 
به تفنگ و پرتاب كنندة نارنجك است و كارايي يك نگهبان و يك 

تيرانداز را باهم دارد.
سومين تغيير اصلي، افزايش هوشمندي و استقالل ربات هاست. 
براي مثال گستره ي عملكرد هواپيماي بدون سرنشين شكارچي 
كنترل از راه دور به صعود و فرود خودكار و رديابي 12 هدف در آن 


