
הרובוטיםהביוני:החשוד

החקירותלחדדימגיעים

בעללחייו,30ה-בשנותגברהואהחשוד

לדי־פריצותשלבשורההנחשדפלילי,עבר

רות.

$TS1$.לדירות$TS1$

$DN2$.לדירות$DN2$אלאודם,בשראדםאינוהואש-^אלא

שפותחהמלאכותיתבינהמערכתשלתוצר

בע־להגיעוצפויהישראלים,מדעניםידיעל

תיד

$TS1$בעתיד$TS1$

$DN2$בעתיד$DN2$ולמ־ישראלמשטרתשלהחקירהלחדרי

קומות

$TS1$ולמקומות$TS1$

$DN2$ולמקומות$DN2$המחלקהשלהפרויקטבעולם.נוספים

נועדאילן,ברבאוניברסיטתהמחשבלמדעי

חקירה.שלבסימולטורשוטריםעבורלשמש

משתנההמורכבתהאלגוריתמיתהמערכת

מק־גםומושפעתהחוקר,להתנהלותבהתאם

ווי

$TS1$מקווי$TS1$

$DN2$מקווי$DN2$התודע־וממצבוהחשוד,שלומעשיודמותו

תי

$TS1$התודעתי$TS1$

$DN2$התודעתי$DN2$.והפסיכולוגי

16עמודאפרתי,עידו אפרתיעידו

החקירותלחדדבדדדהווירטואליהחשוד
באירופהגםענייןומעוררתשוטרים,בהכשרתלסייעצפויהאילןברמאוניברסיטתמדעניםשפיתחוהמורכבתהמערכתחוקריו.עלמקשהכברהממוחשבהנחקראבלמזיע,אובכסאמתפתללאעדייןהוא

אפרתיעידו

לולקרואיכוליםתם

״החשוד
׳׳,

שםבכלאו

לאזהלושתבחרו.אחר(\ן

כשנותגברהואמשנה.

לש־ואבגרושלחייו,השלושים

לושה

$TS1$לשלושה$TS1$

$DN2$לשלושה$DN2$בעלהואבחיפה.שמתגורר

הרא־החקירהאינהוזופליליעבר

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$ממהרלאהואבמשטרה.שלו

בשורהחשודהואהפעםלהישבר.

מדירותרכושוגניבתפריצותשל

החשודאחד:חשובפרטעודבעכו.

העבי־גםכמולגמרי,וירטואלי

רות

$TS1$העבירות$TS1$

$DN2$העבירות$DN2$מע־שלתוצרלוהמיוחסות

רכת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$עלשפותחהמלאכותיתבינה

לה־וצפויהישראלים,מדעניםידי

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$שלהחקירהחדריאלבעתיד

אחרותומשמרותישראלמשטרת

בעולם.

מחשבדמותהואהחשוד

מרכי־כלעלשלה,שהפרופיל

ביו,

$TS1$,מרכיביו$TS1$

$DN2$,מרכיביו$DN2$מתוךאקראיבאופןהורכב

מאפיינים.שלארוכהרשימה

ומכלגילבכללהיותיכולהוא

זהותמאפייניבעלדמוגרפרקע

להיותיכולהואשונים.ואישיות

אינט־רמתבעלקשוח,אורגיש

ליגנציה

$TS1$אינטליגנציה$TS1$

$DN2$אינטליגנציה$DN2$לחיץנמוכה,אוגבוהה

וגםהחקירה,ללחציעמידאו

שהובילהדמיוניהמעשהסיפור

הואהאםלשינוי.נתוןלמעצרו

דווקאהזוהשאלהלא?אואשם

היאלמעשה,מאוד.מציאותית

כפיהיצירשלקיומותכלית

לחוקריםתרגולמערכתשל

הבינהגבולותאתלמתוחהמנסה

המלאכותית.

לתארנוהגיםמשטרהאנשי

בחדרחשודמולהישיבהאת

המחייבמוחות׳'כ״קרבחקירות

סרטיאין־םפורמחודדים.חושים

מבו־טלוויזיהוסדרותקולנוע

ססים

$TS1$מבוססים$TS1$

$DN2$מבוססים$DN2$והמהלכיםהטקטיקותעל

המניפולציותהפסיכולוגיים,

הפנימיתהלוגיקההרגשיות,

השוטרהסותרות,והגרסאות

מקרילאזההרע.והשוטרהטוב

תכו־שבהםהמקומותאחדזהו

נות

$TS1$תכונות$TS1$

$DN2$תכונות$DN2$ביטוילידיבאותאנושיות

קראוס:פרוסי

הנחקר״לפעמים

מטקרהווירטואלי

בד״כבו.חוזראו

מודה״לאהוא

חו־יחסיבהתאם,קיצוני.באופן

קר־נחקר

$TS1$חוקרנחקר$TS1$

$DN2$חוקרנחקר$DN2$מאודגבוההפסגההם

מחשביםמומחיעבורלכיבוש

מלאכותית.בבינההעוסקים

לדרכויצאכשנתייםלפני

שלבהובלתהדופןיוצאמחקר

מהמחלקהקראוסשריתפרופ׳

ברבאוניברסיטתהמחשבלמדעי

שםבעלתמומחיתקראום,אילן.

כברהמלאכותית,הבינהבתחום

פרויקטיםכמהלהובילהספיקה

מערכתבהםבתחום,מעניינים

בניעםומתןמשאלנהלשיודעת

מערכתפיתוחשלהאתגראדם.

לתרגוליעילהמלאכותיתבינה

יכול־גבולותאתמותחחוקרים

תם

$TS1$יכולתם$TS1$

$DN2$יכולתם$DN2$תהליכילשחזרמחשביםשל

פי־שנותכמהבתוםאךחשיבה,

תוח

$TS1$פיתוח$TS1$

$DN2$פיתוח$DN2$אבטיפוסהחוקריםבידייש

אפקטיבית,מערכתשלמרשים

מה־התרשמוהאירופיובאיחוד

פרויקט

$TS1$מהפרויקט$TS1$

$DN2$מהפרויקט$DN2$לה־מחקרמענקוהקצו

רחבתו,

$TS1$,להרחבתו$TS1$

$DN2$,להרחבתו$DN2$ישמששבעתידבכוונה

בינלאומיותלחקירותאימוןכלי

חלקלוקחיםשבהןמורכבות

שו־ממדינותחקירהגופיכמה

נות.

$TS1$.שונות$TS1$

$DN2$.שונות$DN2$שותפיםהמורחבלפרויקט

מדעניםשוטרים,רביםכבר

ספרד,מפורטוגל,היי־טקואנשי

ואוסטריה.בלגיה

אנשישלההכשרהתהליך

כוללהחקירותבתחוםמשטרה

תפ־משחקישלמרכיבהיתרבין

קידים:

$TS1$:תפקידים$TS1$

$DN2$:תפקידים$DN2$ומנוסיםותיקיםחוקרים

כ׳חשודים',לעיתיםמשמשים

ומציגיםאימוןלצורכיהנחקרים

ותגובותחשיבהקווידמויות,

אלאבדויה.ועלילהשונות

שחקןשיכולהתפקידיםשמנעד

גםוכךמוגבללגלםשוטראו

הוותי־החוקריםשיכוליםהזמן

קים

$TS1$הוותיקים$TS1$

$DN2$הוותיקים$DN2$עלחבריהםלאימוןלהקדיש

השוטפת.העבודהחשבון

בשי־נוצרהנוכחיהפרויקט

תוף

$TS1$בשיתוף$TS1$

$DN2$בשיתוף$DN2$תפ־בעליעםהדוקפעולה

קידים

$TS1$תפקידים$TS1$

$DN2$תפקידים$DN2$והמודיעיןהחקירותבאגף

ליאוררב־פקדבהםבמשטרה,

ורב־פקדהחקירותמחטיבתשלו

הפלי־הזיהוימחטיבתניסיןצבי

לי,

$TS1$,הפלילי$TS1$

$DN2$,הפלילי$DN2$הפסיכולוגיהבתחוםהעוסק

גםהשתתפובמיזםהחקירתית.

לקרימי־מהחוגנהריגליתד״ר

נולוגיה

$TS1$לקרימינולוגיה$TS1$

$DN2$לקרימינולוגיה$DN2$הדוקטורנטאילן,בבר

ממעבדתהומתכנתיםביתןמשה

״במשטרהקראום.פרופ׳של

כיוםקיימיםאחריםובמקומות

סוגימינילכלסימולטורים

אבלירי,אוטיסזהאםאימון,

תר־ככליבסימולטורהשימוש

גול

$TS1$תרגול$TS1$

$DN2$תרגול$DN2$מסבירחדש״,הואלחוקרים

לנושאין״כמובןשלו.רפ״ק

חשודיםמוללאמןהפריבילגיה

שואפיםאנחנושמולםאמיתיים,

מקצוענים״.להיות

החשודלתמונהנכנםכאן

מק־אמנםהדמיוןהווירטואלי.

דים

$TS1$מקדים$TS1$

$DN2$מקדים$DN2$צעדים,בכמההמציאותאת

החשודאתתתפסושלאכך

בכיסאו,מתפתלהווירטואלי

סיגריהמבקשאובוכהמזיע,

עימותזהוזאתובכלמהחוקר.

הצגעלמופיעהשבוממוחשב,

להת־ומגיבההנחקרשלדמותו

פתחויות

$TS1$להתפתחויות$TS1$

$DN2$להתפתחויות$DN2$.בחקירה



החוקרכלפישלווהעוינותחששהואהעומסמידתשלו,האישיותמאפייניעלמתבססותהתשובותוירטואלי.נחקר

המערכתשלתרומתהעיקר

אתגרביצירתהואלחוקרים

מה־ותשובות.שאלותשלממשי

צד

$TS1$מהצד$TS1$

$DN2$מהצד$DN2$שיחתכמולהיראותעשויזה

מאחוריהאבלשגרתית,צ׳אט

אלגוריתמיתמערכתמתקיימת

בה־שמשתנהוחושבתמורכבת

תאם

$TS1$בהתאם$TS1$

$DN2$בהתאם$DN2$המ־מולהחוקרלהתנהלות

סך

$TS1$המסך$TS1$

$DN2$המסך$DN2$מאפייניאתבחשבוןומביאה

הת־החשוד.שלומעשיודמותו

שובות

$TS1$התשובות$TS1$

$DN2$התשובות$DN2$המתרגלהחוקרשמקבל

בפנישהציבמהשאלותנגזרות

וגםנשאלושבומהעיתויהנחקר,

וממצבוהחשודשלמהפרופיל

והפסיכולוגי.התודעתי

מתוךלבחוריכול״החוקר

אוארוכהשאלותרשימת

אומרתפתוחה״,שאלהלהציג

הייצוגלצדכיומוסיפהקראום

מענייןשבאמת״מההוויזואלי,

שמ־האמיתיותהתשובותאלה

ספקת

$TS1$שמספקת$TS1$

$DN2$שמספקת$DN2$.הנחקרלפעמיםהמערכת

הואולפעמיםמשקרהווירטואלי

לאהואכללבדרךלאליבי.חוזר

עללהקשותהיאהמטרהמודה.

במההסתירותאתלמצואהחוקר

והואאומר,הווירטואלישהנחקר

כדיפרטיםהרבהלאסוףצריך

זה״.אתלעשות

אתלהביאכדילדבריה,

די־חקירהשללמצבהמערכת

נאמית

$TS1$דינאמית$TS1$

$DN2$דינאמית$DN2$ביןנדרשתהיאויעילה

מידתאתבחשבוןלהביאהיתר

הר־העומסהקוגניטיבי,העומס

גשי

$TS1$הרגשי$TS1$

$DN2$הרגשי$DN2$כלפיהנחקרשלוהעוינות

עלמשפיעהשאלה״כלהחוקר:

חלקםעלהללו,הווקטוריםאחד

שאתההאישיותכולם.עלאו

"יששלו:רפ״ק

שהמוחדברים

מפספס,האנושי

המערכתאבל

אליהם״מתייחסת

מש־הווירטואלילחשודקובע

פיעה

$TS1$משפיעה$TS1$

$DN2$משפיעה$DN2$מגיבהואשבוהאופןעל

פסי־עםעבדנוולכןלשאלות,

כולוגים

$TS1$פסיכולוגים$TS1$

$DN2$פסיכולוגים$DN2$.מבחינתוקרימינולוגים

מגיעותהתשובותהמחשב,מדעי

מורכב״.מאדנתוניםממסד

בסימו־״היתרוןשלו,לדברי

לטור

$TS1$בסימולטור$TS1$

$DN2$בסימולטור$DN2$מוגבל,בלתישהואהוא

לרמתולאוזמןלמקוםלא

איתולתרגליכולאתההתרגול.

חוקריםוגםצעיריםחוקריםגם

הנחקרורמתיותר,מנוסים

החוקר.לרמתבהתאםמשתנה

מבצעתהמערכתהתרגולבסוף

משוב,לחוקרונותנתניתוח

ללמודיכולהואשבאמצעותו

טובהיההואנקודותבאילו

לשפר.צריךהואנקודותואילו

יכולהאנושישהמוחדבריםאלה

המערכתאבללפעמים,לפספס

אנחנואליהם.להתייחםיודעת

הדמותאתלהאניששואפים

אםשניתןככלהוירטואלית

מלאגוףצילוםבאמצעותזה

המסך,עלשמופיעהנחקרשל

שפתהתאמתבאמצעותואם

כרגעהפסיכולוגי.למצבהגוף

אבטיפוסשלמוגהיאהמערכת

הואהתכנוןאבלבסיסית,ברמה

המתאמןהחוקרהדרךשבהמשך

וירטואליתדמותמוליישב

שיעשהלמהבהתאםשתתנהג

גוף״.שפתמבחינתגם

המחקרנמשכיםבינתיים

המלאכו־הבינהבתחוםוהפיתוח

תית,

$TS1$,המלאכותית$TS1$

$DN2$,המלאכותית$DN2$וגדלים.הולכיםוהאתגרים

גדולבפרויקטכימספרתקראום

נעשהבאירופהכעתשמתנהל

וירטואליותבדמויותשימוש

לראיונותעבודהמחפשילהכנת

העוסקיםנוספיםמיזמיםוכי

ומכונהאדםביןבתקשורת

דרכם.בתחילתמצויים

של״בסופוקראום,לדברי

שמ־ממוחשבתמערכתדבר,

קיימת

$TS1$שמקיימת$TS1$

$DN2$שמקיימת$DN2$אנשיםעםאינטראקציה

איזשהולעשותלדעתצריכה

צריך)המערכת(הסוכןניבוי.

מגיבהאדםאיךלנבאלדעת

מאודהזוהיכולתשלו.לדברים

להשיגקשהומאודחשובה

נוסףאתגראחד.אתגרזהאותה,

בשניםוירטואלי.גוףלייצרהוא

התק־הרבהנעשתההאחרונות

דמות,

$TS1$,התקדמות$TS1$

$DN2$,התקדמות$DN2$למשחקיתודותבייחוד

מאודמאודעדייןאבלמחשב,

ריאליסטי.משהולייצריקר

הגוףאתליצורלאהיאהבעיה

תנועותלולהעניקאלאעצמו,

שמתאימותמציאותיותוהבעות

האתגרהדמות.שללהתנהגות

שפהשלהבנההואהשלישי

כאןגםמדיבור.שבאהטבעית,

גדולהמאדהתקדמותהיתה

אנחנואבלהאחרונות,בשנים

מזה״.רחוקיםמאדעדיין

יוד־לאישראלבמשטרת

עים

$TS1$יודעים$TS1$

$DN2$יודעים$DN2$אופןובאיזהמתילומר

החשודיםבמערכתתשתמש

כימצייניםאבלהווירטואליים,

תתווסףהיאלשימושתיכנסאם

ולאהקיימותהאימוןלשיטות

לשאלהבתשובהאותן.תחליף

יהיהניתןהימיםמןביוםאם

האנו־החוקריםאתגםלהחליף

שיים

$TS1$האנושיים$TS1$

$DN2$האנושיים$DN2$וירטואליים,בחוקרים

האנושי״לחוקרשלו:מבהיר

כלעלמנצחהואתחליף.אין

התזמורת׳'.


