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سامانه مديريت ناوگان براساس رديابي بالدرنگ در بستر GPRS

مقدمه
مديريت ناوگان به مجموعه عملياتي اطالق ميشود كه براساس جمع آوري و تحليل اطالعات پايه منجر به كنترل و
نظارت بر وسايل نقليه يك سازمان يا شركت ميشود .اين وسايل مي توانند انواع اتومبيل هاي سواري ،كاميون ها ،ون ها و يا حتي
خودروهاي بزرگ باربري همچون تريلرها باشند .بديهي است كه نتايج مستقيم و غيرمستقيم زيادي بر اثر پايش اطالعات خودروها
متوجه يك سازمان خواهد شد .از جمله مديريت تعمير و نگهداري  ،كنترل مصرف سوخت  ،كاهش چشمگير تخلفات و در يك
كالم افزايش بهره وري.
مناسب ترين و مهمترين اطالعات خام جهت حصول چنين نتيجه اي ثبت تردد ناوگان خودرويي ميباشد .اما بعد از
ثبت ،جهت كنترل اطالعات ثبت شده  ،ركوردهاي ايجاد شده ميبايست به يك سامانه نرمافزاري منتقل شوند تا عمليات پايش و
ايجاد گزارش ها  ،ابزار مديريت را بوجود آورند  .براي اين كار از دير باز براساس تكنيك هاي مختلف انتقال اطالعات ،متناسب با
دستاوردهاي علمي روز و بسترهاي عملياتي موجود تغيير و به روز شدهاند.
در ابتدا سخت افزارهايي با قابليت ذخيره سازي اطالعات و تخليه دستي با استفاده از كابل در خودروها نصب شدند كه
اين روش در حقيقت يك سري اطالعات اتفاق افتاده و  Offlineرا در اختيار مديران قرار ميداد .اما با گسترش روش هاي انتقال
اطالعات و بسط بسترهاي راديويي و مخابراتي اين حوره هم دچار تحوالت بسياري شد .ابتدا سرويس پيام كوتاه ) (SMSبا عنوان
روشي نسبتاً سريع ولي با تاخيرهايي كه در برخي موارد مشكالتي را بوجود ميآورد جايگزين روش  Offlineاوليه شد .اما با حضور
بستر تبادل اطالعي  GPRSبه عنوان پروتكلي با قابليت هاي شبكه اي خوب همچون سرعت زياد در كنار قيمت ارزان ،
مناسبترين روش جهت سامانه هاي اين چنيني جاي خود را د رحوزه مديريت ناوگان باز كرد.
در كشور عزيزمان از سال  1385با حض ور اپراتور دوم شبكه تلفن همراه (ايرانسل) و راه اندازي پروتكل  GPRSنويد رشد
حوزه هاي ترافيكي براي شركت هاي فعال در اين عرصه را با خود داشت.
شركت مسفا به عنوان شركت پيشرو در اين زمينه از آذرماه  1385با راهاندازي واحد تحقيق و توسعه  GPRSعمليات
اجرايي خود را آغاز نمود كه سامانه پيش رو نتيجه تالش هاي كارشناسان مجرب اين شركت در ارائه سامانهاي كامالً ايراني متشكل
از سخت افزارها و نرم افزارهايي قابل ارائه در چندين نسخه مختلف ميباشد.
مهم ترين فعاليت مديريت ناوگان در رابطه با رديابي وسايل نقليه است كه بطور معمول با استفاده از  GPSتحقق مييابد.
هم چنين با اتصال به كامپيوتر هايي كه خاص وسايل نقليه طراحي شده اند و جمعآوري اطالعات از استفاده كننده وسيله نقليه
مي توانند اطالعاتي جزئي هم چون سرعت  ،ميزان مصرف سوخت و غيره را در اختيار بگذارند كه مي تواند در مديريت عملكرد
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روش های مختلف ردیابی ؛
روش هاي مختلف سامانه هاي رديابي به سه گونه عمده تقسيم بندي ميشوند :


Offline Tracking



Online Tracking



Real-Time Tracking

در روش رديابيOfflineاطالعات حركتي وسيله نقليه كه ازGPSدريافت ميشود در يك دستگاه Loggerجمع آوري شده و در
محل توقف وسيله نقليه در انتهاي سفر مي توان اطالعات جمع آوري شده را به سيستم كامپيوتري منتقل و بر روي نقشه جغرافيايي بازيابي و
نمايش داد.

به اين ترتيب مسير طي شده  ،نقاط ت وقف  ،سرعت هاي وسيله نقليه و ساير اطالعاتي از اين دست را مي توان در پايان
سفر از دستگاه استخراج نمود .در اين روش هيچگونه سيستم انتقال اطالعات براي ارسال اطالعات به مركز در حين سفر ضروري
نبوده و اطالعات در داخل دستگاه همانند يك جعبه سياه ذخيره ميگردد.
در روش رديابي Onlineاطالعات حركتي و موقعيت هاي جغرافيايي دريافت شده از GPSتوسط دستگاه ردياب براي
مركز كنترل ارسال مي گردد و موقعيت وسيله نقليه همراه با ساير اطالعات حركتي و وضعيتي آن در مركز كنترل قابل مشاهده
ميباشد.
تا كنون در كشورهاي مختلف دنيا از تكنيك ها و روش هاي مختلفي براي ارسال اين اطالعات استفاده نمودهاند .از جمله
استفاده ار بستر ارتباطي بي سيم RFبا طول موج هايUHFيا ، VHFبسترهاي ارتباطي ، WIMAX ، WiFiماهوارههايي همچون
شبكه Inmarsatو همچنين شبكه هاي سلوالر تلفن سيار جزو مقرون به صرفه ترين محيط هاي ارتباطي به اين منظور محسوب
مي شود .زيرا شبكه زير ساخت آنها موجود بوده و پروتكل هاي ارتباطي براي انتقال  Dataدر آن پيش بيني شده است.
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براي ارسال اطالعات بوده اند كه بدليل نامناسب بودن اين پروتكل براي ارسال  Dataهميشه با مشكالتي از جمله عدم تضمين
دريافت اطالعات توسط مركز روبرو بوده اند .اما در سال  1385پروتكل GPRSبر روي شبكه  GSMبه منظور ارسال اطالعات با
استانداردهاي الزم جهت تامين امنيت و سرعت مناسب راهاندازي شده و اكنون با فعال شدن اين پروتكل بر روي شبكه اپراتور اول
) (MCCIو شبكه اپراتور دوم ) (MTNبستر الزم براي اجرايي نمودن پروژه هاي  Real-TimeTrackingدر ايران مهيا شده است.

مزایای  GPRS؛
پروتكل  GPRSبراي سرويسهايي هم چون اينترنت بدون سيم  /اينترانت و سرويسهاي چند رسانه اي تهيه شده است.
هم چنين از آن به عنوان  GSM-IPيا پروتكل اينترنت نيز نام برده ميشود .دليل اين نامگذاري اتصال مستقيم استفاده كنندگان به
سرويسهاي اينترنتي ميباشد .يكي از اصلي ترين مزاياي  GPRSاين است كه استفاده كنندگان همواره  Onlineو در ارتباط
ميباشند ولي فقط هزينه بسته هاي اطالعات تبادلي را ميپردازند.
مقايسه اجمالي سرويس هاي  GPRSو SMS

امكان انتقال فايل





سرويس Online





هزينه كم





امنيت اطالعات





دريافت اطالعات در اينترنت





سرعت





نرم افزارهاي كاربردي





ارتباط دوطرفه





اطمينان از رسيدن اطالعات
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با استفاده از سرويس GPRSامكان انتقال فايل با تكيه بر پروتكل TCP/IPبه سادگي امكان پذير است درحالي كه سرويس
پيام كوتاه از اين توانايي بي بهره است .



با استفاده از پروتكلTCP/IPو تاخيرهايي كه حداكثر در حد ميلي ثانيه وجود دارد اطالق شرايط Real-Timeاشتباه
نخواهد بود  .در حاليكه همه استفاده كنندگان سرويس هاي پيام كوتاه نه در ايران كه در همه جاي دنيا تجربه نرسيدن
يا دير رسيدن يا تكراري رسيدن پيام كوتاه را داشته اند .



پرداخت هزينه بر اساس ميزان هر كيلو بابت انتقالي معادل  6ريال قابل مقايسه با پرداخت هزينه  165ريالي هر پيام
 151كاراكتري در سرويس پيام كوتاه نميباشد .



با عنايت به استفاده از سرويس هاي  APNاختصاصي  ،در حقيقت كاربران بزرگ مي توانند از مسير عادي عبور از
 InternetGatewayشبكه تلفن همراه خارج شده و وارد شبكه اختصاصي خود شوند كه به منزله باال بردن ضريب
امنيت اطالعات خواهد بود  .چيزي كه در سرويس پيام كوتاه با گذر از MessageCenterوجود ندارد .



قابليت دريافت اطالت روي IPمشخص و يا يك نشاني اينترنتي ) (URLيكي ديگر از حسن هاي سرويس  GPRSميباشد
كه با توجه به معين بودن كامپيوتر مقصد نگراني مديران را از بابت دسترسي كاربران غير مجاز يا كامپيوترهاي مزاحم بر
طرف ميكند .



امكان ارسال اطالعات با سرعت زياد تا  85Kbpsدر بستر  GPRSيكي ديگر از برتري هاي اين سرويس در مقابل سامانه
پيام كوتاه ميباشد .



امكان راه اندازي و ارائه سرويس نرم افزار هاي كاربردي در موضوعات مختلف تجاري  ،صنعتي  ،عملياتي و ترافيكي در
بستر  GPRSاز جمله نكات برجسته اين سرويس مي باشد كه در اغلب نرم افزارها ديده شده و يا به راحتي قابل پياده
سازي ميباشد .



با در نظر گرفتن امكان استفاده از مهمترين پروتكل شبكه يعني  TCP/IPدر سرويس  GPRSامكان تبادل اطالعات
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دوطرفه بين مركز كنترل و تجهيزات به سادگي برقرا ر خواهد شد  .درحالي كه سرويس پيام كوتاه با عدم توانايي كار در
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تبادل بسته هاي اطالعاتي كنترلي از جمله ابزارهاي بسيار مهم در هر تبادل اطالعاتي بين دو نقطه در شبكه ميباشد كه
باعث باالرفتن ضريب اطمينان ارسال و دريافت اطالعات ارزشمند ميشود  .اين مهم با استفاده از سرويس  GPRSبرقرار
مي باشد  .اما در مقابل همه ما تاكنون تجربه هاي بد زيادي از نرسيدن پيام هاي كوتاه داريم .

جهت مشخص شدن توجيه اقتصادي سامانه بالدرنگ در بستر  GPRSدر مقايسه با سامانه مشابه مبتني بر  ، SMSهزينه ماهيانه
خودرو فرضي با شرط اعالم موقعيت جغرافيايي با فواصل  5دقيقه اي ذكر ميشود.
الف – پيام كوتاه سيم كارت اپراتور اول
 ( 12پيام در ساعت )  ( 11 Xساعت كاركرد خودرو در روز )  ( 31 Xروز در ماه )  (135 Xريال هزينه هر پيام كوتاه )
=  000،444ریال
ب – پيام كوتاه سيم كارت اپراتور دوم
 ( 12پيام در ساعت )  ( 11 Xساعت كاركرد خودرو در روز )  ( 31 Xروز در ماه )  (165 Xريال هزينه هر پيام كوتاه )
=  000،444ریال
ج –GPRSسيم كارت پيام رسان اپراتور دوم
 ( 12پيام در ساعت )  ( 11 Xساعت كاركرد خودرو در روز )  ( 31 Xروز در ماه )  ( 2 Xريال هزينه هر پيغام )
=  0،244ریال
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فرآيند كلي سامانه مديريت ناوگان مسفا به قرار زير است؛

 .1هر وسيله نقليه به يك سخت افزار رديابي با كد شناسايي منحصر بفرد مجهز ميشود .اين سخت افزار طراحي و توليد
شده شركت مسفا مي باشد.
 .2سخت افزار نصب شده در خودرو دادههاي موقعيت جغرافيايي (سامانه موقعيت ياب جهاني ) )(GPSوسيله نقليه را همراه
با ديگر اطالعات مورد نياز از خودرو (همچون سنسورها و تجهيزات جانبي) در قالب ركوردها و بسته هاي اطالعاتي قابل
ارسال آماده كرده و در بستر GPRSبه مركز دادهها ارسال ميكند.
 .3سرور يا سرورهاي مركز دادهها از طريق يك نشاني اينترنتي ) (URLو يا  IPثابت و معتبر اينترنتي با سخت افزارها
(خودروها) در تماس بوده و اطالعات ارسالي را جمع آوري ميكنند .وظيفه اصلي مركز دادهها جمعآوري و پردازش
دادههاي خودروها و ارائه خدمات به كابران ) (Clientsسامانه مديريت ناوگان جهت نمايش موقعيت ،مسير و تهيه انواع
گزارش ها از وسايل نقليه مجاز كاربر ميباشد.
سخت افزار ردیابی خودرو؛
سخت افزار سامانه از دو بخش تشكيل شده است .بخش  Unitاصلي شامل ميكروكنترلر اصلي و آنتنهاي  GPSو GSM

كه به آن متصل شدهاند.
مشخصات سخت افزار؛



 51 GPSكانال با حساسيت و قدرت باال در دريافت سيگنالهاى ماهواره و داراي آنتن  GPSخارجي



داراي خروجي مجزا اطالعات  GPSبراي استفاده در دستگاههاي جانبي



داراي نمايشگرهاي  LEDجهت نمايش وضعيت هاي دستگاه



داراي دو اليه  Watch Dogداخلي جهت جلوگيري از هنگ كردن سيستم



ارسال موقعيت در بستر  GPRSبهصورت بهنگام با حداقل مصرف شارژ سيم كارت
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قابليت كار در سه باند شبكه تلفن همراه GSM 900/1800/1900MHz
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مبتني بر سيستم GSM/GPRS
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داراي پورت  RS232جهت تنظيم دستگاه و ارتباط با دستگاه هاي جانبي



داراي حافظه داخلي جهت ذخيره اطالعات موقعيت تا  1111نقطه در حال حركت و Event



ذخيره اطالعات موقعيت در خارج از پوشش شبكه  GSMو ارسال به مركز به محض ورود به شبكه



قابليت فعال كردن ارسال موقعيت بهصورت  SMSدر خارج از پوشش شبكه  GPRSيا خرابي  Serverمركز كنترل



قابليت تنظيم فاصله زماني ارسال موقعيت از سمت مركز با  GPRSيا توسط  PCبهطور مستقيم



قابليت رديابي خودرو تا فواصل حداقل  4ثانيه يك بار



قابليت غيرفعال كردن دستگاه براي مدت طوالني توسط  GPRSو فعال كردن مجدد توسط  SMSدر مواقع مورد نياز



ارسال اطالعات در هنگام روشن و خاموش شدن خودرو  ،فواصل زماني  ،زاويه چرخش  ،تجاوز از سرعت مجاز



ارسال اعتبار شارژ سيم كارت به صورت خودكار به مركز ( مورد استفاده در سيم كارتهاي اعتباري )



قابليت تنظيم  IP/Port/APN/SMS Centerاز سمت مركز با  GPRSيا توسط  PCبهطور مستقيم يا  SMSاز راه
دور



داراى تنظيمات ثانويه (رزرو) جهت خارج نشدن دستگاه از دسترس در مواقع تغيير يا از بين رفتن  IPو  PORTاوليه



قابليت تنظيم آدرس مركز به صورت  IPيا Host Name



داراي شناسه  IMEIمنحصر به فرد بين المللي براي هر دستگاه



قابليت تغيير  1خروجي ديجيتال تعبيه شده در دستگاه از سمت مركز با  GPRSبا خروجي  4آمپر



ارسال اطالعات ديجيتال  2عدد از حسگرهاي خودرو يا استفاده از كليدهاى فشاري جهت ارسال پيغامهاي خاص نظير
SOS



امكان درخواست ارسال اطالعات توسط مركز از دستگاه )(Pooling



تشخيص روشن و خاموش بودن خودرو



قابليت نصب باتري پشتيبان داخلي با  2ساعت كاركرد و ارسال آالرم مخصوص قطع برق به مركز )(Option



قابليت اتصال به  Loggerخارجي با حافظه  Micro SDبا ظرفيت (Option)4 GB



امكان نصب سنسور دما )(Option
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امكان نصب پنل  LCDگرافيكي جهت ارتباط دوطرفه پيامي با راننده )(Option

Page



توانايي كار با ولتاژ  8-35ولت
شركت مهندسي سامانههاي فنآوران اطالعات آرمان افزار ( مسفا )
http://www.MASFA.ir

سامانه مديريت ناوگان براساس رديابي بالدرنگ در بستر GPRS



كار در دماي  -31تا  81درجه سانتي گراد و رطوبت تا  81درصد

بخش نرم افزار ؛
سامانه مديريت ناوگان شركت مسفا مجموعه اي است از نرم افزارها و بانك هاي اطالعاتي كه به سازمان ها و ارگان هاي كوچك و
بزرگ كمك ميكند تا ناوگان خود را به بهترين شكل مديريت كنند .
مشخصات نرم افزار؛

 .1موتور GISقوی مسفا به كاربر اجازه مي دهد نقشه هاي گوناگون را با استانداردهاي مختلف در برنامه وارد كرده و از
آنها استفاده كند .ابزار استاندارد نقشه  ،سرعت باال در بارگذاري نقشهها و كاربري آسان از ديگر مزيت هاي آن
ميباشد.
 .2امكان مشاهده  Onlineوسایل نقلیه بر روي نقشه در نرم افزار مركز كنترل مسفا ساده تر آن چيزيست كه تاكنون
ديده ايد .با توجه به تنظيمات مختلف  ،كاربر ميتواند حالت دلخواه خود را براي نمايش وسايل نقليه انتخاب كند.
 .3مدیریت سطوح دسترسی براي كاربران در نرم افزار مديريت ناوگان ،امكان ايجاد تعداد نامحدودي كاربر را وجود
آورده است .مدير سيستم) (Adminميتواند دسترسي هاي متعددي را براي كاربران در نظر بگيرد.
 .4گزارشات نرم افزار مديريت ناوگان مسفا طيف گسترده اي از گزارشات مختلف نموداري و متني با قابليت سفارشي
سازي ميباشند كه تمامي نيازهاي مديريتي سازمان شما رابر آورده خواهد كرد .
 .5تشخیص خودكار تخلفات در سيستم مديريت ناوگان مسفا كاربر را قادر ميسازد كنترل كاملي بر روي ناوگان خود
داشته و از خطاهاي احتمالي رانندگان از جمله سرعت غير مجاز  ،توقف غير مجاز  ،حركت در مسير غير مجاز و ...
جلوگيري به عمل آورد .
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نرم افزار مركزي مديريت ناوگان از سه بخش اصلي تشكيل شده است:

سامانه مديريت ناوگان براساس رديابي بالدرنگ در بستر GPRS

 .1مجموعه نرم افزارهاي سرور جهت بر قرار ارتباط با دستگاه ها و تبادل اطالعات با دستگاه  ،نمايش اطالعات خودروها
بصورت يكپارچه در سطح نقشه  ،ايجاد سرويس Webبراي دسترسي مناطق با لحاظ تعاريف سطوح دسترسي و
كنترلهاي ميزان دسترسي .
 .2نرم افزار  Clientقابل نصب در نقاط مختلف با قابليت اتصال با سرور اصلي از روشهاي متفاوت جهت مشاهده اطالعات
دريافت شده از دستگاه ها  ،ارسال اطالعات به دستگاه  ،مديريت و گروه بندي وسايل نقليه  ،مديريت كاربران ،
گزارشگيري هاي مختلف .
 .3مركز داده ها با بانك اطالعاتي .SQL
نرم افزار سرور )(GPRS Server؛
اين نرم افزار بر روي يك سرور متصل به اينترنت نصب شده و از طريق پروتكل  TCP/IPبا دستگاه هاي نصب شده بر
روي وسايل نقليه ارتباط برقرار ميكند.
نرم افزار سرور پس از دريافت پيام ها از دستگاه هاي درون خودروها  ،آنها را پس از Decodingبه قالب ركوردهاي
اطالعاتي قابل استفاده تبديل و در بانك اطالعاتي مركز دادههاي رديابي ذخيره ميكند تا در موارد الزم مورد استفاده قرار بگيرند.
همچنين ارسال اطالعات در قالب پيام از طرف مركز به دستگاه هاي درون خودرو از طريق اين نرم افزار انجام ميشود.
نرم افزار Client؛
نرم افزار Clientرديابي در دو نسخه كاربردي ويندوز ) (Windows Applicationو تحت وب)(Web Applicationتهيه
شده است.
نرمافزار كاربردی تحت ویندوز :

به سرور مركز دادهها دسترسي داشته باشد وجود دارد .از اين نرم افزار هم در مركز كنترل اصلي و هم در مراكز منطقهاي ميتوان
استفاده كرد .
شركت مهندسي سامانههاي فنآوران اطالعات آرمان افزار ( مسفا )
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مونيتورينگ ميباشد و امكان نصب و راه اندازي آن را روي هر كامپيوتري كه بتواند از طرق مختلف از جمله  LANو يا Internet
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اين نرم افزار با استفاده از يك موتور  GISبسيار قوي و ابزار كامل كار با نقشه ،اولين نياز مديران ناوگان در مركز كنترل و

سامانه مديريت ناوگان براساس رديابي بالدرنگ در بستر GPRS

نماي

كلي

نرم

افزار

از جمله قابليت هاي اوليه نرم افزار عبارتند از:


نمايش ليست خودروهاي تخصيص داده شده به كاربر و امكان انتخاب خودرو(ها) بصورت انفرادي يا گروهي از

و مسافت طي شده بصورت Real-Time

شركت مهندسي سامانههاي فنآوران اطالعات آرمان افزار ( مسفا )
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نمايش موقعيت خودرو(ها) شامل مختصات طول و عرض جغرافيايي ،آدرس  ،سرعت لحظهاي ،سرعت متوسط
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ليست براي اطالع از موقعيت آنها

سامانه مديريت ناوگان براساس رديابي بالدرنگ در بستر GPRS



بازيابي و نمايش خط سير خودرو(ها) در محدوده هاي زماني تعيين شده از سوي كاربر و بر اساس پارامترهايي
از قبيل سرعت و محدوده حركتي خودرو



ارسال پيام به خودرو(ها) و تنظيم دستگاه درون خودرو

از آنجا كه از يك سو خود نرمافزار داراي بخشهاي مختلفي است و از سوي ديگر دادههاي رديابي از خودروهاي گوناگون
در مركز دادهها نگهداري ميشود ،الزم است دسترسي به بخش هاي مختلف سامانه و نيز دسترسي به دادههاي رديابي براي
كاربران مختلف محدود گردد ) . (Remote Access Serverبدين جهت مديريت كاربران يكي از مهمترين بخش هاي كنترلي
بوده كه هر كاربر داراي شناسه و رمز مخصوص به خود خواهد بود كه به كمك آن به سامانه وارد شده) (Authenticationو به
خودروها و بخش هاي مجاز دسترسي خواهد داشت ).(Authorization

اين بخش وظايف زير را بر عهده دارد:


تعريف گروه هاي كاربران توسط مدير اصلي سامانه



تعريف كاربر در هر گروه توسط مدير گروه



تخصيص خودرو يا گروه هاي خودرو به يك گروه و يا كاربران يك گروه



تعريف و تعيين سطح دسترسي كاربر يا گروه كاربران به بخش هاي مختلف سامانه

خودرو اصلي ترين موجوديت در سامانه مديريت ناوگان است .بالطبع مديريت خودروها از جمله وظايف مهم نرم افزار
مركز كنترل ميباشد .وظايف اصلي اين بخش عبارتند از:



تعريف گروه هاي خودرو و تخصيص خودرو به گروه ها
شركت مهندسي سامانههاي فنآوران اطالعات آرمان افزار ( مسفا )
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رديابي نصب شده روي خودرو ،مشخصات پالك و ...
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تعريف خودرو در سامانه بر اساس ويژگي هاي اصلي آن از قبيل شماره شناسه خودرو ،شماره شناسه دستگاه

سامانه مديريت ناوگان براساس رديابي بالدرنگ در بستر GPRS



تعريف سطح دسترسي كاربران و گروه هاي كاربري به خودرو و گروههاي خودرو )(AAA



تعريف محدوده حركت مجاز خودرو )(Geo-Fencing

در بسياري از ناوگان ها با مصارف مختلف مركز كنترل نياز به ارتباط با راننده جهت ارسال برخي دستورات ،پرسش
بعضي سئواالت درخصوص ماموريت خودرو و يا حتي انتقال يك سري اطالعات الزم به راننده ميباشند .سخت افزار توليدي شركت
مسفا داراي يك نمايشگر بصورت  Optionalبوده كه از نرم افزار مركز كنترل فرمان ميگيرد..
همچنين كاربر از طريق نرم افزار  Clientقادر است گزارشات مختلفي را تهيه كند .از جمله :


گزارش نمايش موقعيت وسيله نقليه بصورت  Real-Timeو ( Offlineشامل نمايش اخطارها و وضعيت سنسورها)



گزارش خروج از محدوده مجاز تعريف شده براي وسايل نقليه



گزارش زمان هاي توقف وسايل نقليه به ويژه توقف هاي غيرمجاز



گزارش پيام هاي دريافتي از و ارسالي به وسيله نقليه



گزارش وضعيت سنسورها و رويدادهاي ارسال شده به مركز دادهها



گزارش زمان هاي قطع برق  ،قطع  GPSو قطع GPRS/SMS



گزارش ميزان زمان عملكرد دستگاه

بصورت فهرست وار توانايي ها و قابليت هاي نرم افزار تحت ويندوز به شرح زير ميباشند؛


بهره مندي از يك موتور  GISقوي



دراختيار داشتن تمام ابزارهاي كار با نقشه



قابليت استفاده از انواع نقشه ها



نمايش  Real-Timeو  Offlineوسايل نقليه
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ارسال و دريافت پيام از  /به خودرو
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تنظيم سخت افزار نصب شده در خودرو
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مديريت كاربران



مديريت خودروها



انواع گزارش هاي متني  ،تصويري و آماري



امكان تحليل داده هاي موقعيت موجود در مركز دادهها براي توليد گزارش هاي مختلف آماري و مديريتي.



امكان تعريف سطوح دسترسي كاربران.



دسترسي به سامانه از طريق وب.



امكان اجراي سامانه به صورت توزيع شده.



امكان كنترل و تغيير تنظيمات دستگاه از مركز با استفاده از GPRSيا توسط نرم افزار روي درگاه سريال ).(RS232



امكان تعريف محدوده جغرافيايي) (Geo-fenceتوسط كاربر.



دريافت هشدار در صورت خروج خودرو از محدوده مجاز حركت.



دريافت هشدار در صورت حركت خودرو با سرعت غير مجاز .



امكان تخمين بهترين مسير حركت بين مبدا و مقصد .



امكان بررسي مسير حركت متحرك و مشاهده تخلف خروج از مسير و برنامه حركت .



امكان ارسال انواع فرمانها به خودرو از قبيل خاموش كردن خودرو .



...

نرمافزار تحت وب
اين نرمافزار به گونهاي طراحي و پياده سازي شده است كه نيازي به نصب هيچ برنامهاي روي Clientنبوده و كاربر تنها با
اسفاده از يك نرمافزار  Internet Browserو دسترسي به اينترنت قادر خواهد بود بسياري از نيازهاي مديريتي خود را درخصوص
ناوگان دراختيار برطرف سازد .هدف اصلي اين نرمافزار دسترسي به دادههاي رديابي خودروهاست.
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مهمترين وظايف و عملكردهاي اين نرمافزار عبارتند از:


نمايش خودروهايي كه كاربر مجاز به مشاهده موقعيت آنهاست



انتخاب خودرو توسط كاربر و درخواست نمايش موقعيت آن



نمايش موقعيت خودرو روي نقشه



اجراي گزارشهاي درخواستي كاربر مشتمل بر چند گزارش پايه



قابليت توليد فايل هاي خروجي از گزارش ها روي چاپگر وMicrosoftExcel
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تلفن هاي تماس و نمابر +1839 88 085 085 :

