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अम�ेरके�या सरु�बे�ल बो�टन यथेील बॉ�ब�फोटानतंर प�ुहा
चचा� स�ु झाल� आह.े सरु�ा य�ंणा आणखी बळकट
कर�यासाठ� अम�ेरकेतील �ा�यापक �म�लदं ताबं ेयानंी गमे
�थअर�चा वापर क�न "आम�र' य�ंणा �वक�सत केल� आह.े ह�
य�ंणा भारतात वापरता यईेल का, या ��ट�न ेताबं ेयाचंी मुंबई
पो�लसाशंीह� बोलणी स�ु आह.े 

नकु�याच बो�टन आ�ण बगंळ�ुम�य ेझाल�ेया बॉ�ब�फोटा�ंया पा�व�भमूीवर
सरु�ा �यव�थ�ेवार ेअशा घटना कशा टाळता यतेील, याची चचा� प�ुह� स�ु �हायला
पा�हज.े जगातील अनके सरु�ा सघंटना त�ं�ानाचा अ�भनव प�तीन ेवापर क�न
या ��नाच ेउ�तर शोध�यात गुंतल�ेया आहते. हा �वषय अ�तशय �व�ततृ आह;े पण
�यातील एका छो�याशा पलैकूड ेमी आपल ेल� वधे ूइि�छतो. 

मुंबई, पणु,े बगंळ�ु,
हदैराबाद ह� बर�च
मो�या
लोकस�ंयचेी
आ�ण मोठा
�व�तार असलले�
शहर ेआहते.
भारताम�ये
शहरामं�ये
पो�लसाचंी स�ंया
मया��दत असत.े
मग अशा
वातावरणात असले
�या पो�लसाचंा
वापर क�न जा�तीत जा�त सरु�ा कशी दतेा यईेल, यावर �वचार चाल ूआह ेआ�ण
�याच ेउ�तर लॉस एजं�ेलसमधील एका मराठ� माणसान ेशोधल ेआह.े �ा�यापक
�म�लदं ताबं ेलॉस एजं�ेलसमध�या य�ुन�ह�स�ट� ऑफ सदन� कॅ�लफो�न�याम�ये
या�वषयी सशंोधन कर�त आहते. 2007 पासनू �यानंी बनवल�ेया "आम�र' य�ंणचेा

वापर पो�लस लॉस एजं�ेलस �वमानतळा�या सरु�सेाठ� करत आहते. 

"आम�र' या नावावर फस ूनका, ह ेएका सॉ�टवअेरच ेनाव आह.े �याच ेपणू� नाव
"अ�स�टंट फॉर र�डमाइ�ड मॉ�नटर�गं ओ�हर �� स' अस ेआह.े ह ेसॉ�टवअेर
पो�लसानंा आज कुठ ेचकेपॉइटं लावायच ेत ेसागंत.े बॉ�बशोधक कु� ेखपूच कमी
असतात. या बॉ�बशोधक कु�यानंा आज �कती वाजता कुठ ेशोध �यायला वापरायचे
हहे� सागंत ेआ�ण ह ेसव� सागं�यासाठ� ह ेसॉ�टवअेर अनके गो�ट� ल�ात घते.े आता
मुंबईचचे उदाहरण �यायच ेझाल,े तर मुंबईत गद�ची �कती �ठकाण ेआहते, या
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मुंबईचचे उदाहरण �यायच ेझाल,े तर मुंबईत गद�ची �कती �ठकाण ेआहते, या
��यके �ठकाणी बॉ�ब�फोट झाला तर �कती मानवी आ�ण आ�थ�क नकुसान होईल,
अशी सगळी मा�हती या सॉ�टवअेरम�य ेघालावी लागत.े �या दहशतवाद� लोकानंा
बॉ�ब�फोट करायच ेअसतात अस ेलोक सव�साधारणत: िजथ ेबॉ�ब�फोट करायचा
आह ेअशा �ठकाणावर पाळत ठवेतात. �यामळु े�यानंा बर�च मा�हती �मळत.े कधी
बॉ�ब�फोट केला, तर �कती नकुसान होईल, पो�लस या �वभागात कधी असतात
वगर ैवगरै ेमा�हतीचा अ�यास दहशतवाद� करतात. �यामळु े�यानंा बॉ�ब�फोट
कर�यासाठ�ची �या�ंया ��ट�न ेयो�य अशी वळे �नवडता यते;े पण समजा �या
�ठकाणी पो�लसाचंी अचानक कधीह� धाड पडत असले तर? �या �ठकाणी कधीह�
अचानक बॉ�बशोधक कु� ेआल ेतर? या सॉ�टवअेरन ेसचुवल�ेया वळेा र�डमाइ�ड
�कंवा अता�क�क असतात. �यामळु ेकुठ�याह� मह��वा�या �ठकाणी कधीह� धाड
पड�याची श� यता तयार होत.े यात �या �ठकाणाचं ेएकमकेासंाप�े मह��व ल�ात
घऊेन जा�त मह��वा�या �ठकाणी पो�लसानंा जा�त धाडी घालायला ह ेसॉ�टवअेर
सागंत.े यामळु ेदहशतवा�याचं ेकाम अ�धक कठ�ण होत ेआ�ण पो�लसाचंी जी
स�ंया आह े�या स�ंय�ेया �हशबेान ेह� सव� योजना तयार करता यते.े 

या सॉ�टवअेर�या मळुाशी एक ग�णतीय एक शा�� आह.े �याच ेनाव "गमे �थअर�'.
गमे �थअर�त अनके खळेाडू एखादा खळे खळेत असताना कस े�नण�य घतेील, याचा
अ�यास केला जातो. सव� खळेाडूनंी घतेल�ेया �नण�यावंरच �या खळेाचा �नकाल
लागणार असतो. या सव� �नण�याचं ेग�णतीय मॉडले बनवल ेजात.े आ�ण �याव�न
कुठला खळेाडू कुठल े�नण�य घऊे शकेल, याचा अदंाज बाधंता यतेो. यातील सवा�त
मह��वाची गो�ट �हणज ेजर� मी "खळे' अथवा "खळेाडू' ह ेश�द वापरल ेअसल,े तर�
��य� जीवनातील कुठ�याह� "�स�यएुशन'चा खळे �हणनू अ�यास करता यतेो.
अगद� सो�या श�दातं सागंायच ेझाल,े तर दहशतवाद�ह� पो�लसाशंी एक �कारचा
खळे खळेत असतात. �याचं ेउ���ट पो�लसानंा चकवनू कुठतेर� घातपात घडवनू
आणायचा ह ेअसत.े पो�लसाचं ेउ���ट दहशतवा�यानंा यापासनू रोखायच ेह ेअसत.े
�यासाठ� ह ेखळेाडू (पो�लस आ�ण दहशतवाद�) अनके गो�ट�चंा �वचार करतात.
शहरातल ेकुठल े�थान अ�धक मह��वाच ेआह?े वगरै.े अशा अनके गो�ट�वंर �याचंी
पढुची चाल �कंवा �याचं े�नण�य अवलबंनू असतात. �यामळुचे काह� लोक गमे
�थअर�ला "इटंरऍि� ट�ह �ड�सजन �थअर�' असहे� �हणतात. गमे �थअर�चा
इ�तहास तसा फार जनुा आह;े परतं ुगमे �थअर� या वगे�या शा��ाचा उदय 1928
म�य ेजॉन �हॉन �यमून या�या शोध�नबधंापासनू झाला अस ेमानतात. 1944 म�ये
�यान े"�थअर� ऑफ ग�ेस अडँ इकॉनॉ�मक �बहिे�हयर' नावाच ेप�ुतकह� ��स�
केल ेआ�ण �यानतंर अनके वगेवगे�या शा��ामं�य ेगमे �थअर�चा वापर स�ु झाला.
गमे �थअर�चा अथ�शा��ात, रा�यशा��ात, जीवशा��ात आ�ण इतरह� अस�ंय
��ेातं आजकाल सरा�स वापर केला जातो. डॉ. �म�लदं ता�ंयानंी �याचा वापर सरु�ा
��ेात क�न घतेला. �यासाठ� �यानंी गमे �थअर�मधील "बिेजअन �टकॅलबग�
ग�ेस' चा वापर केला. गमे �थअर�त �या खळेात दसु�या खळेाडूची परुशेी मा�हती
उपल�ध नसत,े अशा खळेाला "बिेजयन' गमे अस े�हणतात. या बिेजयन गमेचा
"�टकॅलबग� �पधा�' या गमे �थअर�तील अजनू एका सकं�पनशेी मळे घालनू
"बिेजयन �टकॅलबग� ग�ेस' तयार होतात. अशा �कार�या ग�ेसचा सरु�ा ��ेात
वापर क�न घ�ेया�वषयी डॉ. ता�ंयानी �या�ंया य�ुन�ह�स�ट� ऑफ सदन�
कॅ�लफो�न�यामधील ट�म कोअर र�सच� �पु�या सहकार� �व�या�या�बरोबर अनके

शोध�नबधं ��स� केल ेआहते. िजथ े"र�सोस�स' (उदाहणा�थ� पो�लस, बॉ�बशोधक
कु� ेवगरै)े कमी असतात �तथ ेगमे �थअर�चा वापर क�न जा�तीत जा�त फायदा
(सरु�सेाठ�) कसा क�न घतेा यईेल, यावर �याचं ेसशंोधन ग�ेया अनके वषा�पासनू
स�ु आह.े अल�कडचे ता�ंयाचं ेया �वषयावर�ल "�स� य�ुरट� अडँ गमे �थअर�' हे
प�ुतकह� �का�शत झाल ेआह.े 

लॉस एजं�ेलस �वमानतळा�य�त�र�त आम�रच ेअनके उपयोग अम�ेरकन
सरकार�या �व�वध सरु�ा स�ंथानी करायला सरुवात केल� आह.े 9/11 नतंर
अम�ेरकेन काह� �वमान उ�डाणातं बदंकूधार� सरु�ार�क ठवेायला सरुवात केल�.
��यके उ�डाणात अथा�तच सरु�ार�क ठवेण ेश� य न�हत.े मग न�क� कोण�या
उ�डाणात सरु�ार�क ठवेावते, हा ��न आम�रन ेसोडवला आह.े "आम�र आयर�स'
अस ेनाव असलले ेह ेसॉ�टवअेर ऑ� टोबर 2009 पासनू फेडरल एअर माश�लचे
वळेाप�क बनवत ेव �या उ�डाणानंा त ेलाग ूकेल ेआह े�यातील कुठ�या उ�डाणात
सरु�ार�क ठवेल ेपा�हजते ह ेसागंत.े 2011 पासनू बो�टन आ�ण �ययूॉक��या
बदंराम�य ेको�ट गाड�नी आम�र �ोट�े ट नावाच ेसॉ�टवअेर वापरायला सरुवात केल�
आह.े बदंरा�या सरु��ेया ��ट�न ेकुठ ेग�त घातल� पा�हज ेयाच ेवळेाप�क हे
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आह.े बदंरा�या सरु��ेया ��ट�न ेकुठ ेग�त घातल� पा�हज ेयाच ेवळेाप�क हे
सॉ�टवअेर बनवत.े �या�शवाय ताबं ेआ�ण �याचंा �पु आम�र ��ट आ�ण आम�र
गाड�स अशा अजनू दोन सॉ�टवअेरवर काम करत आह.े लॉस एजं�ेलस�या लोकल
�नेम�य े�तक�ट चकुवणा�यानंा पकड�यासाठ� कस ेतपासनीस ठवेल ेपा�हजते, हे
आम�र ��ट सागंत.े आम�र गाड�स सॉ�टवअेरची अम�ेरकेतील प�रवहन सरु�ा
�नगम स�या चाचणी घते आह.े 

�ा. ता�ंया�ंया या काम�गर�ब�ल अम�ेरकेत �यानंा अनके परु�कारानंी स�मा�नत
केल ेआह.े 2010 म�य े���तोफर कोलबंस फेलो�शप फाउंडशेनन े�यानंा होमल�ड
�स� य�ुरट� अवॉड�न े(गहृ सरु�ा परु�कार) स�मा�नत केल.े कोलबंस फेलो�शप
फाउंडशेन ह� अम�ेरकन ससंदने े�थापन केलले� स�ंथा आह.े सपंणू� अम�ेरकेतनू
आल�ेया अजा�ची छाननी क�न सरकार�नय�ुत ��त�नधी सभंा�य �वज�ेयाचंी
�नवड करतात. �वज�ेयानंा कॅ�पटॉल �हलवर (अम�ेरकन ससंदचेी इमारत) बोलावनू
परु�कार �दला जातो. �यामळु ेहा परु�कात अ�तशय ��त�ठचेा मानला जातो.
या�य�त�र�त �यानंा आ�ण �या�ंया ट�म कोअर र�सच� �पुला अनके परु�कार
�मळाल ेआहते. 2007 म�य ेफेलो असो�सएशन फॉर एड�हा�सम�ट ऑफ
आ�ट��फशीअल इटं�ेलज�स आ�ण 2012 म�य ेड�ॅनएल एच. व�ॅनर �ाइझ फॉर
ए� सल�स इन ऑपरशे�स र�सच� ह� �याची दोन उदाहरण ेहोत. 

भारतातनू सगंणकशा��ाच ेअनके �व�याथ� दरवष� य�ुन�ह�स�ट� ऑफ सदन�
कॅ�लफो�न�यात जातात. �यातील कोणी पीएच.डी. करायला जात असले आ�ण
�यानंा या �वषयात �वार�य असले, तर �यानंी ता�ंया�ंया र�सच� �पुम�य ेसहभागी
�हायला हरकत नाह�. �या�या र�सच� �पुची वबेसाइट या लखेासोबतचा � य ूआर
कोड �कॅन क�न पाहता यईेल. 

2011 म�य ेमी ता�ंया�ंया घर� �याचंी मलुाखत घ�ेयासाठ� गलेो होतो. ता�ंयानंी
�याचं ेसशंोधन मला समजावनू सा�ंगतल.े मा�या मनात साहिजकच एक ��न
आला, क� ह ेसशंोधन भारतात वापरता यईेल का? 
"न�क�च!' ता�ंयानंी लगचेच उ�तर �दल.े 
"मी मुंबई पो�लसाशंी बोलत आह.े' असहे� त े�हणाल;े पण अजनूह� काह� त ेगाड ेपढुे
गलेले ेऐ�कवात नाह�. दहशतवादाचा सामना करायचा असले, तर लाल �फतीला
का�ी �यावी लागले. अम�ेरकेनी ती �दल� �हणनूच आज ता�ंयाचं ेसशंोधन
अम�ेरकेत सव�� वापरल ेजात आह.े भारतान ेह ेअम�ेरकेकडून �शक�यासारख ेआह.े

फोटो गलॅर�

 तमुची ��त��या �लहा
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