ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﻴﺎر
ﺳﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎوش ردﻳﺎب

ردﯾب و
درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮل
امکانات :
در اﯾن سيستم  ،مشخصات حرکتی و ساﯾر اطالعات درخواستی عالوه بـر ثبـت
در حافظه دستگاه ،به مرکز ﯾا مراکز درخواستی نيز ارسال مـی شـوند و قابليـت
تغيير تنظيمات دستگاه و ﯾا ارسال فرامين از مرکز به دستگاه نيـز وجـود خواھـد
داشت .اﯾن ردﯾابھا برای کاربردھای حمل و نقل اورژانس و بطور کلی بخش ھای
نظارتی که نياز به دقت باال در کنتـرل ،مـدﯾرﯾت و بھينـه نمـودن منـابع بکارگرفتـه
شده در ھر لحظه را دارند ،مقرون به صرفه و اقتصادی می باشند .
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اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺣﺎﻟﺖ ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﻄﻮرﻫﻤﺰﻣﺎن
•
•
•
•
•
•

ارسال اطالعات بصورت ھمزمان بر روي بسترھاي ارتباطی GSM
انتقال پيغام  SELدر صورت انتخاب بصورت رمز شده و ايمن
تغيير تنظيمات سيستم از راه دور و با استفاده از بستر ارتباطی
ارسال اطالعات با توجه به زمانبندی از پيش تعيين شده و ﯾا بر
اساس فرامين درﯾافتی از مرکز
امکان ارسال و درﯾافت فرامين به/از مرکز و تغييرات تنظيمات
سيستم
ثبت پيغام  SELدر صورت انتخاب بر روی حافظه در صورت عدم
برقراری ارتباط و ارسال آنھا در زمان برقراری ارتباط
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ردﯾــابی بــر پاﯾــه ھمبســتگی تــا ١٢
ماھواره جی پی اس )(GPS
ابـــزار بھينــــه بــــراي مــــديريت ارزان
ناوگانھاي حمل ونقل و لجستيك
با قابليت با فواصل زماني  ٣ثانيـه بـه
باال
امكان ثبت بيش از دو ميليون داده بـا
حداقل فاصله زمانی
امکــان ثبــت پارامترھــای انتخــابی از
پيغامھای NMEA
امكـــان ثبـــت داده ھـــا و اطالعـــات
جانبی بر روي حافظه
ثبـــت اطالعـــات در حافظـــه ھـــای
 Compact Flashو امکــان پــردازش
اطالعات آن
مانيتور زمان  -سرعت  -طـول و عـرض
جغرافياﯾی و اطالعات ماھواره ھا
امكــان مــانيتور نمــودن ھمزمــان بــا
اســـتفاده از رابطھـــای  RS232و
دستگاه مرکزی
ابـــزار بھينــــه بــــراي مــــديريت ارزان
ناوگانھاي حمل ونقل و لجستيك
ذخيره اطالعات بصورت رمز شده
تغيبر تنظيمات دستگاه با اسـتفاده از
درگاه سرﯾال
قابليت درﯾافت اطالعات از حسگر ھا
قابليـت اتصـال بــه نمايشـگر خــارجی
جھــت نمــايش اطالعــات دريــافتی از
و ســـاﯾر
جــی پـــی اس )(GPS
اطالعات درخواستی
دارای نشــانگرھاي وضــعيت تغذيــه،
وضعيت دريافت اطالعات توسط جـی
و وضـــعيت
پـــی اس )(GPS
ذخيره اطالعات بر روی حافظه

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮﻛﺰي
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺶ از  100وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎن
بمنظور کنترل ﯾک وسيله متحرک  ،دو راه حل ارائه ميشود :
 -١استفاده از سيستم کنترل مرکزی که به تنھاﯾی و بدون نياز بـه
راﯾانه  ،مکان قرار گيری متحرک را اعالم ميکند .
 -٢استفاده از نرم افزار ردﯾابی و ناوبری متحرک ھا که بـا اسـتفاده
از فن آوری ماھواره و جی پی اس ) (GPSو با تکيه بر زﯾـر سـاخت
) GISسيستم ھای اطالعات جغرافياﯾی( امکان ردﯾابی ھمزمـان و
ناھمزمان متحـرک ھـا را بـه ھـدف اطـالع ﯾـافتن از موقعيـت آنھـا و
امکان پذﯾرساختن مدﯾرﯾت بھينه آنان فراھم می سازد.
با راه اندازی اﯾن سيستم ردﯾاب ،موقعيت خـودرو ھـا از طرﯾـق ﯾـک
مرکز عملياتی قابـل تعيـين مـی باشـد و مسـئولين سيسـتم مـی
توانند با ھر نقطه با برقراری اتصـال بـه مرکـز مکـان و الگـوی توزﯾـع
متحرک ھا را بروی نقشه مشاھده کرده و آخرﯾن اطالعات حرکتی
متحرک ھا نظير جھت حرکـت  ،ميـزان توقـف  ،سـرعت و مسـافت
طی شده را در اختيار داشته باشند.
ھمچنين برنامه رﯾزان سازمانی با دسترسی به گزارشات تحليلی
اﯾن اطالعات می توانند در خصوص برنامه رﯾـزی مناسـب و کـاراﯾی
منابع حمل وتوزﯾع سازمان اقدام نماﯾند.
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