ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺸﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﻼک
ﺧﻮان ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻼک ﺧﻮاﻧﯽ ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﻧﺮم
اﻓﺰار داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺿﺒﻂ ﭘﻼک ﺧﻮدرو ﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻼک ،اﻣﮑﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺿﺒﻂ ﭘﻼک وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ را در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی اﻋﻢ از آب و ﻫﻮای ﺑﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺳﺮدار ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ را
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﻼک ﺧﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺴﺮوﻗﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻏﺎز
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻼک ﺧﻮان از ﺳﺎل  85در ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر  ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ،91ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﻓﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  100درﺻﺪی واﮔﺬاری دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﻼک ﺧﻮان ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  97ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰود :اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ارﺑﻌﯿﻦ ،ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز و … ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺼﺪ دارد در

آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺻﺪ ﺳﺎرﻗﺎن در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺷﻤﺎره ﭘﻼک آن را
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﻌﺪی از ﻗﺒﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮدد و ﮔﺰارش ﻋﺒﻮر و
ﻣﺮور ﺧﻮدرو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

وی ﻧﻘﺶ دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﭘﻼک ﺧﻮان را در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺎر آﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ و ارﺗﻘﺎی
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
در راﺳﺘﺎی ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺮاﯾﻢ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻼک ﺧﻮان ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺮداد ﺳﺮﯾﻊ اﻣﻮال ﻣﺮدم را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ ،ﺳﺮدار ﺣﺴﻦ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :از ﭘﺎرک ﺧﻮدرو در ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﻠﻮت ﺧﻮدداری و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرک وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮد در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

