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 مقدمه

آوري  و تحليل اطالعات پايه منجر به كنترل و  شود كه براساس جمع مديريت ناوگان به مجموعه عملياتي اطالق مي

توانند انواع اتومبيل هاي سواري، كاميون ها، ون ها و يا حتي  شود. اين وسايل مي نظارت بر وسايل نقليه يك سازمان يا شركت مي

ايش اطالعات خودروها خودروهاي بزرگ باربري همچون تريلرها باشند. بديهي است كه نتايج مستقيم و غيرمستقيم زيادي بر اثر پ

متوجه يك سازمان خواهد شد. از جمله مديريت تعمير و نگهداري ، كنترل مصرف سوخت ، كاهش چشمگير تخلفات و در يك 

 كالم افزايش بهره وري.

باشد. اما بعد از  مناسب ترين و مهمترين اطالعات خام جهت حصول چنين نتيجه اي ثبت تردد ناوگان خودرويي مي

افزاري منتقل شوند تا عمليات پايش و  بايست به يك سامانه نرم نترل اطالعات ثبت شده ، ركوردهاي ايجاد شده ميثبت، جهت ك

ايجاد گزارش ها ، ابزار مديريت را بوجود آورند . براي اين كار از دير باز براساس تكنيك هاي مختلف انتقال اطالعات، متناسب با 

 اند. ياتي موجود تغيير و به روز شدهدستاوردهاي علمي روز و بسترهاي عمل

در ابتدا سخت افزارهايي با قابليت ذخيره سازي اطالعات و تخليه دستي با استفاده از كابل در خودروها نصب شدند كه 

داد. اما با گسترش روش هاي انتقال  را در اختيار مديران قرار مي Offlineاين روش در حقيقت يك سري اطالعات اتفاق افتاده و 

با عنوان  (SMS)اطالعات و بسط بسترهاي راديويي و مخابراتي اين حوره هم دچار تحوالت بسياري شد. ابتدا سرويس پيام كوتاه 

اوليه شد. اما با حضور  Offlineزين روش آورد جايگ روشي نسبتاً سريع ولي با تاخيرهايي كه در برخي موارد مشكالتي را بوجود مي

به عنوان پروتكلي با قابليت هاي شبكه اي خوب همچون سرعت زياد در كنار قيمت ارزان ،  GPRSبستر تبادل اطالعي 

 ترين روش جهت سامانه هاي اين چنيني جاي خود را د رحوزه مديريت ناوگان باز كرد. مناسب

نويد رشد  GPRSور اپراتور دوم شبكه تلفن همراه )ايرانسل( و راه اندازي پروتكل با حض 1385در كشور عزيزمان از سال 

 حوزه هاي ترافيكي براي شركت هاي فعال در اين عرصه را با خود داشت.

عمليات  GPRSاندازي واحد تحقيق و توسعه  با راه 1385شركت مسفا به عنوان شركت پيشرو در اين زمينه از آذرماه 

اي كامالً ايراني متشكل  آغاز نمود كه سامانه پيش رو نتيجه تالش هاي كارشناسان مجرب اين شركت در ارائه سامانهاجرايي خود را 

 باشد. از سخت افزارها و نرم افزارهايي قابل ارائه در چندين نسخه مختلف مي
يابد.  تحقق مي GPSا استفاده از مهم ترين فعاليت مديريت ناوگان در رابطه با رديابي وسايل نقليه است كه بطور معمول ب

آوري اطالعات از استفاده كننده وسيله نقليه  هم چنين با اتصال به كامپيوتر هايي كه خاص وسايل نقليه طراحي شده اند و جمع

را در اختيار بگذارند كه مي تواند در مديريت عملكرد  و غيره مي توانند اطالعاتي جزئي هم چون سرعت ، ميزان مصرف سوخت 

 محرك مديران را ياري دهد .
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 روش های مختلف ردیابی ؛

 شوند : روش هاي مختلف سامانه هاي رديابي به سه گونه عمده تقسيم بندي مي
 Offline Tracking 

 Online Tracking 

 Real-Time Tracking 

 

جمع آوري شده و در Loggerشود در يك دستگاه  دريافت ميGPSازاطالعات حركتي وسيله نقليه كه Offlineرديابيدر روش 

 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. 

وقف ، سرعت هاي وسيله نقليه و ساير اطالعاتي از اين دست را مي توان در پايان به اين ترتيب مسير طي شده ، نقاط ت

سفر از دستگاه استخراج نمود. در اين روش هيچگونه سيستم انتقال اطالعات براي ارسال اطالعات به مركز در حين سفر ضروري 

 گردد.  نبوده و اطالعات در داخل دستگاه همانند يك جعبه سياه ذخيره مي

توسط دستگاه ردياب براي GPSاطالعات حركتي و موقعيت هاي جغرافيايي دريافت شده از Onlineروش رديابي در 

گردد و موقعيت وسيله نقليه همراه با ساير اطالعات حركتي و وضعيتي آن در مركز كنترل قابل مشاهده  مركز كنترل ارسال مي

 . باشد مي

اند. از جمله  ا و روش هاي مختلفي براي ارسال اين اطالعات استفاده نمودهتا كنون در كشورهاي مختلف دنيا از تكنيك ه

هايي همچون  ، ماهواره WiFi  ،WIMAXارتباطي، بسترهاي  VHFياUHFبا طول موج هاي RFاستفاده ار بستر ارتباطي بي سيم

ارتباطي به اين منظور محسوب و همچنين شبكه هاي سلوالر تلفن سيار جزو مقرون به صرفه ترين محيط هاي  Inmarsatشبكه

 در آن پيش بيني شده است.   Dataمي شود. زيرا شبكه زير ساخت آنها موجود بوده و پروتكل هاي ارتباطي براي انتقال 

ارسال  ها بستر ارتباطي فعال در آن محيطبوده و تا چندي پيش تنGSMشبكه تلفن سلوالر موجود در ايران از نوع شبكه 

بوده است كه به همين دليل تا كنون توليد كنندگان اين دستگاه ها در ايران مجبور به استفاده از اين محيط  (SMS)كوتاه پيام 
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هميشه با مشكالتي از جمله عدم تضمين  Dataه اند كه بدليل نامناسب بودن اين پروتكل براي ارسال دبراي ارسال اطالعات بو

به منظور ارسال اطالعات با  GSMبر روي شبكه  GPRSروتكلپ 1385در سال اما دريافت اطالعات توسط مركز روبرو بوده اند. 

ده و اكنون با فعال شدن اين پروتكل بر روي شبكه اپراتور اول اندازي ش جهت تامين امنيت و سرعت مناسب راهاستانداردهاي الزم 

(MCCI)  شبكه اپراتور دوم و(MTN)   بستر الزم براي اجرايي نمودن پروژه هايReal-TimeTracking .در ايران مهيا شده است 

 

 ؛ GPRSمزایای 

هاي چند رسانه اي تهيه شده است.  هايي هم چون اينترنت بدون سيم / اينترانت و سرويس براي سرويس GPRSپروتكل 

استفاده كنندگان به شود. دليل اين نامگذاري اتصال مستقيم  يا پروتكل اينترنت نيز نام برده مي GSM-IPهم چنين از آن به عنوان 

و در ارتباط  Onlineاين است كه استفاده كنندگان همواره  GPRSباشد. يكي از اصلي ترين مزاياي  هاي اينترنتي مي سرويس

 پردازند. باشند ولي فقط هزينه بسته هاي اطالعات تبادلي را مي مي

 SMSو  GPRSمقايسه اجمالي سرويس هاي 

 GPRS SMS 

   امكان انتقال فايل

 Online  سرويس 

   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 سرويسGPRS امكان انتقال فايل با تكيه بر پروتكلTCP/IP پذير است درحالي كه سرويس به سادگي امكان

 پيام كوتاه از اين توانايي بي بهره است .
 با استفاده از پروتكلTCP/IP و تاخيرهايي كه حداكثر در حد ميلي ثانيه وجود دارد اطالق شرايطReal-Time اشتباه

ي دنيا تجربه نرسيدن نخواهد بود . در حاليكه همه استفاده كنندگان سرويس هاي پيام كوتاه نه در ايران كه در همه جا

 يا دير رسيدن يا تكراري رسيدن پيام كوتاه را داشته اند .

  ريالي هر پيام  165ريال قابل مقايسه با پرداخت هزينه  6پرداخت هزينه بر اساس ميزان هر كيلو بابت انتقالي معادل

 باشد . كاراكتري در سرويس پيام كوتاه نمي 151
 اي با عنايت به استفاده از سرويس هAPN اختصاصي ، در حقيقت كاربران بزرگ مي توانند از مسير عادي عبور از

InternetGateway شبكه تلفن همراه خارج شده و وارد شبكه اختصاصي خود شوند كه به منزله باال بردن ضريب

 وجود ندارد .MessageCenterامنيت اطالعات خواهد بود . چيزي كه در سرويس پيام كوتاه با گذر از 
 ابليت دريافت اطالت روي قIP مشخص و يا يك نشاني اينترنتي(URL)  يكي ديگر از حسن هاي سرويسGPRS باشد  مي

هاي مزاحم بر  كه با توجه به معين بودن كامپيوتر مقصد نگراني مديران را از بابت دسترسي كاربران غير مجاز يا كامپيوتر

 كند . طرف مي
  85تا امكان ارسال اطالعات با سرعت زيادKbps  در بسترGPRS  يكي ديگر از برتري هاي اين سرويس در مقابل سامانه

 باشد . پيام كوتاه مي
  امكان راه اندازي و ارائه سرويس نرم افزار هاي كاربردي در موضوعات مختلف تجاري ، صنعتي ، عملياتي و ترافيكي در

باشد كه در اغلب نرم افزارها ديده شده و يا به راحتي قابل پياده  از جمله نكات برجسته اين سرويس مي GPRSبستر 

 باشد . سازي مي
  با در نظر گرفتن امكان استفاده از مهمترين پروتكل شبكه يعنيTCP/IP  در سرويسGPRS  امكان تبادل اطالعات

ر خواهد شد . درحالي كه سرويس پيام كوتاه با عدم توانايي كار در دوطرفه بين مركز كنترل و تجهيزات به سادگي برقرا

 باشد . فاقد اين توانايي مي TCP/IPپروتكل 
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 باشد كه  تبادل بسته هاي اطالعاتي كنترلي از جمله ابزارهاي بسيار مهم در هر تبادل اطالعاتي بين دو نقطه در شبكه مي

برقرار  GPRSشود . اين مهم با استفاده از سرويس  طالعات ارزشمند ميباعث باالرفتن ضريب اطمينان ارسال و دريافت ا

 باشد . اما در مقابل همه ما تاكنون تجربه هاي بد زيادي از نرسيدن پيام هاي كوتاه داريم .  مي

 

ماهيانه   ، هزينه SMSدر مقايسه با سامانه مشابه مبتني بر  GPRSجهت مشخص شدن توجيه اقتصادي سامانه بالدرنگ در بستر 

 شود. دقيقه اي ذكر مي 5خودرو فرضي با شرط اعالم موقعيت جغرافيايي با فواصل 

 پيام كوتاه سيم كارت اپراتور اول –الف 

 ) ريال هزينه هر پيام كوتاه ( X 135) روز در ماه (  X 31در روز (    ) ساعت كاركرد خودرو X 11) پيام در ساعت (  12

 ریال 000،444= 

 پيام كوتاه سيم كارت اپراتور دوم –ب 

 ) ريال هزينه هر پيام كوتاه ( X 165) روز در ماه (  X 31در روز (    ) ساعت كاركرد خودرو X 11) پيام در ساعت (   12

 ریال 000،444= 

 سيم كارت پيام رسان اپراتور دومGPRS–ج 

 ) ريال هزينه هر پيغام (  X 2) روز در ماه (  X 31در روز (    ) ساعت كاركرد خودرو X 11) پيام در ساعت (   12

 ریال 0،244= 
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 فرآيند كلي سامانه مديريت ناوگان مسفا به قرار زير است؛

شود. اين سخت افزار طراحي و توليد   هر وسيله نقليه به يك سخت افزار رديابي با كد شناسايي منحصر بفرد مجهز مي .1

 . مي باشدشده شركت مسفا 

( وسيله نقليه را همراه (GPS)موقعيت ياب جهاني  سامانههاي موقعيت جغرافيايي ) سخت افزار نصب شده در خودرو داده .2

قالب ركوردها و بسته هاي اطالعاتي قابل در با ديگر اطالعات مورد نياز از خودرو )همچون سنسورها و تجهيزات جانبي( 

 كند.  ها ارسال مي به مركز داده GPRSبسترارسال آماده كرده و در 

ثابت و معتبر اينترنتي با سخت افزارها  IPو يا  (URL)ها از طريق يك نشاني اينترنتي  سرور يا سرورهاي مركز داده .3

آوري و پردازش  ها جمع كنند. وظيفه اصلي مركز داده ي مي)خودروها( در تماس بوده و اطالعات ارسالي را جمع آور

سامانه مديريت ناوگان جهت نمايش موقعيت، مسير و تهيه انواع  (Clients)هاي خودروها و ارائه خدمات به كابران  داده

 باشد.  گزارش ها از وسايل نقليه مجاز كاربر مي
 سخت افزار ردیابی خودرو؛

 GSMو  GPSهاي  اصلي شامل ميكروكنترلر اصلي و  آنتن Unitاز دو بخش تشكيل شده است. بخش  انهماسخت افزار س

 اند. كه به آن متصل شده

 مشخصات سخت افزار؛

  مبتني بر سيستمGSM/GPRS  

  قابليت كار در سه باند شبكه تلفن همراهGSM 900/1800/1900MHz   

 GPS 51 آنتن  داراي و با حساسيت و قدرت باال در دريافت سيگنالهاى ماهواره  كانالGPS  خارجي 

  اطالعات مجزا داراي خروجيGPS براي استفاده در دستگاههاي جانبي 

  داراي نمايشگرهايLED جهت نمايش وضعيت هاي دستگاه 

 دو اليه  دارايWatch Dog داخلي جهت جلوگيري از هنگ كردن سيستم 

  ارسال موقعيت در بسترGPRS صورت بهنگام با حداقل مصرف شارژ سيم كارتبه 
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  داراي پورتRS232 جانبي هاي جهت تنظيم دستگاه و ارتباط با دستگاه 

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

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

 صورت قابليت فعال كردن ارسال موقعيت بهSMS  در خارج از پوشش شبكهGPRS  يا خرابيServer مركز كنترل 

  قابليت تنظيم فاصله زماني ارسال موقعيت از سمت مركز باGPRS  يا توسطPC طور مستقيمبه 

 ثانيه يك بار  4 قابليت رديابي خودرو تا فواصل حداقل 

  توسط براي مدت طوالني قابليت غيرفعال كردن دستگاهGPRS  و فعال كردن مجدد توسطSMS در مواقع مورد نياز 

  فواصل زماني ، زاويه چرخش ، تجاوز از سرعت مجازخاموش شدن خودرو ،  وهنگام روشن ارسال اطالعات در 

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

  قابليت تنظيمIP/Port/APN/SMS Center  از سمت مركز باGPRS  يا توسطPC يا  طور مستقيمبهSMS  از راه

 دور

 جهت خارج نشدن دستگاه از دسترس در مواقع تغيير يا از بين رفتن  )رزرو( داراى تنظيمات ثانويهIP   وPORT اوليه 

 به صورتآدرس مركز نظيم قابليت ت  IP  يا  Host Name 

  داراي شناسهIMEI بين المللي براي هر دستگاه منحصر به فرد 

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

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

SOS 

 دستگاه  از مركز امكان درخواست ارسال اطالعات توسط(Pooling)  

 تشخيص روشن و خاموش بودن خودرو 

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

  قابليت اتصال بهLogger  خارجي با حافظهMicro SD با ظرفيت (Option)4 GB 

 امكان نصب سنسور دما (Option) 

  امكان نصب پنلLCD جهت ارتباط دوطرفه پيامي با راننده گرافيكي (Option) 

   ولت 8-35توانايي كار با ولتاژ 
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  درصد 81درجه سانتي گراد و  رطوبت تا  81تا  -31كار در دماي 
 

 بخش نرم افزار ؛

مديريت ناوگان شركت مسفا مجموعه اي است از نرم افزارها و بانك هاي اطالعاتي كه به سازمان ها و ارگان هاي كوچك و سامانه 

 كند تا ناوگان خود را به بهترين شكل مديريت كنند . بزرگ كمك مي

 افزار؛ نرممشخصات 

به كاربر اجازه مي دهد نقشه هاي گوناگون را با استانداردهاي مختلف در برنامه وارد كرده و از  قوی مسفا GISموتور .1

ها و كاربري آسان از ديگر مزيت هاي آن  ها استفاده كند. ابزار استاندارد نقشه ، سرعت باال در بارگذاري نقشه آن

 باشد. مي

افزار مركز كنترل مسفا ساده تر آن چيزيست كه تاكنون بر روي نقشه در نرم  وسایل نقلیه Onlineامكان مشاهده  .2

 تواند حالت دلخواه خود را براي نمايش وسايل نقليه انتخاب كند. ديده ايد. با توجه به تنظيمات مختلف ، كاربر مي
 براي كاربران در نرم افزار مديريت ناوگان، امكان ايجاد تعداد نامحدودي كاربر را وجود مدیریت سطوح دسترسی .3

 تواند دسترسي هاي متعددي را براي كاربران در نظر بگيرد. مي (Admin)آورده است. مدير سيستم
اي از گزارشات مختلف نموداري و متني با قابليت سفارشي  نرم افزار مديريت ناوگان مسفا طيف گستردهگزارشات  .4

 د .باشند كه تمامي نيازهاي مديريتي سازمان شما رابر آورده خواهد كر سازي مي

سازد كنترل كاملي بر روي ناوگان خود  در سيستم مديريت ناوگان مسفا كاربر را قادر ميتشخیص خودكار تخلفات  .5

داشته و از خطاهاي احتمالي رانندگان از جمله سرعت غير مجاز ، توقف غير مجاز ، حركت در مسير غير مجاز و ... 

 جلوگيري به عمل آورد .

 

 گان از سه بخش اصلي تشكيل شده است:نرم افزار مركزي مديريت ناو
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ها  مجموعه نرم افزارهاي سرور جهت بر قرار ارتباط با دستگاه ها و تبادل اطالعات با دستگاه ، نمايش اطالعات خودرو .1

براي دسترسي مناطق با لحاظ تعاريف سطوح دسترسي و  Webبصورت يكپارچه در سطح نقشه ، ايجاد سرويس

 هاي ميزان دسترسي . كنترل

هاي متفاوت جهت مشاهده اطالعات  قابل نصب در نقاط مختلف با قابليت اتصال با سرور اصلي از روش Clientنرم افزار  .2

دريافت شده از دستگاه ها ، ارسال اطالعات به دستگاه ، مديريت و گروه بندي وسايل نقليه ، مديريت كاربران ، 

 گيري هاي مختلف . گزارش

 .SQLمركز داده ها با بانك اطالعاتي  .3

 ؛(GPRS Server)نرم افزار سرور 

با دستگاه هاي نصب شده بر  TCP/IPشده و از طريق پروتكل  اين نرم افزار بر روي يك سرور متصل به اينترنت نصب 

 كند.  روي وسايل نقليه ارتباط برقرار مي
به قالب ركوردهاي Decodingدرون خودروها ، آنها را پس از  نرم افزار سرور پس از دريافت پيام ها از دستگاه هاي

كند تا در موارد الزم مورد استفاده قرار بگيرند.  هاي رديابي ذخيره مي اطالعاتي قابل استفاده تبديل و در بانك اطالعاتي مركز داده

 شود. طريق اين نرم افزار انجام ميهمچنين ارسال اطالعات در قالب پيام از طرف مركز به دستگاه هاي درون خودرو از 

 ؛Clientنرم افزار 

تهيه (Web Application)و تحت وب (Windows Application)رديابي در دو نسخه كاربردي ويندوز Clientنرم افزار 

 شده است.

 :ویندوز تحت افزار كاربردی  نرم

بسيار قوي و ابزار كامل كار با نقشه، اولين نياز مديران ناوگان در مركز كنترل و  GISاين نرم افزار با استفاده از يك موتور 

 Internetو يا  LANاندازي آن را روي هر كامپيوتري كه بتواند از طرق مختلف از جمله  امكان نصب و راه و  باشد مونيتورينگ مي

توان  اي مي افزار هم در مركز كنترل اصلي و هم در مراكز منطقهها دسترسي داشته باشد وجود دارد. از اين نرم  به سرور مركز داده

 استفاده كرد . 
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افزار  نماي كلي نرم

 

 

 عبارتند از: نرم افزار اوليه از جمله قابليت هاي

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

 از موقعيت آنهاليست براي اطالع 

 اي، سرعت متوسط  سرعت لحظه آدرس ، )ها( شامل مختصات طول و عرض جغرافيايي، نمايش موقعيت خودرو

 Real-Timeو مسافت طي شده بصورت 
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 هاي زماني تعيين شده از سوي كاربر و بر اساس پارامترهايي  )ها( در محدوده بازيابي و نمايش خط سير خودرو

  حركتي خودرواز قبيل سرعت و محدوده 

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

 

هاي گوناگون  هاي رديابي از خودرو افزار داراي بخشهاي مختلفي است و از سوي ديگر داده از آنجا كه از يك سو خود نرم

هاي رديابي براي  و نيز دسترسي به داده سامانهشود، الزم است دسترسي به بخش هاي مختلف  ها نگهداري مي در مركز داده

. بدين جهت مديريت كاربران يكي از مهمترين بخش هاي كنترلي  (Remote Access Server)كاربران مختلف محدود گردد 

و به  (Authentication)شده وارد  سامانهبوده كه هر كاربر داراي شناسه و رمز مخصوص به خود خواهد بود كه به كمك آن به 

 .(Authorization)ها و بخش هاي  مجاز دسترسي خواهد داشت  دروخو

 

 اين بخش وظايف زير را بر عهده دارد:

  سامانهتعريف گروه هاي كاربران توسط مدير اصلي 

 تعريف كاربر در هر گروه توسط مدير گروه 

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

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

 

ها  از جمله وظايف مهم نرم افزار  مديريت ناوگان است. بالطبع مديريت خودرو سامانهاصلي ترين موجوديت در   خودرو

 باشد. وظايف اصلي اين بخش عبارتند از: مركز كنترل مي

 شماره شناسه دستگاه  ساس ويژگي هاي اصلي آن از قبيل شماره شناسه خودروبر ا سامانهدر   تعريف خودرو ،

 ، مشخصات پالك و ... رديابي نصب شده روي خودرو

 به گروه ها  و تخصيص خودرو  تعريف گروه هاي خودرو 
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 و گروههاي خودرو  تعريف سطح دسترسي كاربران و گروه هاي كاربري به 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 

ركت باشند. سخت افزار توليدي ش بعضي سئواالت درخصوص ماموريت خودرو و يا حتي انتقال يك سري اطالعات الزم به راننده مي

 گيرد.. بوده كه از نرم افزار مركز كنترل فرمان مي Optionalمسفا داراي يك نمايشگر بصورت 

 قادر است گزارشات مختلفي را تهيه كند. از جمله : Clientهمچنين كاربر از طريق نرم افزار 

  گزارش نمايش موقعيت وسيله نقليه بصورتReal-Time  وOffline يت سنسورها()شامل نمايش اخطارها و وضع 

 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 

 ها گزارش وضعيت سنسورها و رويدادهاي ارسال شده به مركز داده 

 طع گزارش زمان هاي قطع برق ، قGPS  و قطعGPRS/SMS 

 گزارش ميزان زمان عملكرد دستگاه 

 

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

  بهره مندي از يك موتورGIS  قوي 

 دراختيار داشتن تمام ابزارهاي كار با نقشه 

 قابليت استفاده از انواع نقشه ها 

  نمايشReal-Time  وOffline وسايل نقليه 

 ارسال و دريافت پيام از / به خودرو 

 تنظيم سخت افزار نصب شده در خودرو 
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 مديريت كاربران 

 مديريت خودروها 

  تصويري و آماري ،انواع گزارش هاي متني 

 يتي.ها براي توليد گزارش هاي مختلف آماري و مدير امكان تحليل داده هاي موقعيت موجود در مركز داده 
 .امكان تعريف سطوح دسترسي كاربران 
  از طريق وب. سامانهدسترسي به 
  به صورت توزيع شده. سامانهامكان اجراي 
  امكان كنترل و تغيير تنظيمات دستگاه از مركز با استفاده ازGPRS سريال درگاه يا توسط نرم افزار روي(RS232). 
 امكان تعريف محدوده جغرافيايي(Geo-fence) توسط كاربر. 
 .دريافت هشدار در صورت خروج خودرو از محدوده مجاز حركت 
  حركت خودرو با سرعت غير مجاز دريافت هشدار در صورت. 
  حركت بين مبدا و مقصد . بهترين مسير تخمين امكان 
 . امكان بررسي مسير حركت متحرك و مشاهده تخلف خروج از مسير و برنامه حركت 
 از قبيل خاموش كردن خودرو .  به خودرو ها انواع فرمان امكان ارسال 
 ... 

 

 افزار تحت وب  نرم

نبوده و كاربر تنها با Clientاي روي  اي طراحي و پياده سازي شده است كه نيازي به نصب هيچ برنامه افزار به گونه اين نرم

و دسترسي به اينترنت قادر خواهد بود بسياري از نيازهاي مديريتي خود را درخصوص  Internet Browserافزار  اسفاده از يك نرم

 هاست.  هاي رديابي خودرو افزار دسترسي به داده ناوگان دراختيار برطرف سازد. هدف اصلي اين نرم
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 افزار عبارتند از: مهمترين وظايف و عملكردهاي اين نرم

 اهده موقعيت آنهاستهايي كه كاربر مجاز به مش نمايش خودرو 

 توسط كاربر و درخواست نمايش موقعيت آن  انتخاب خودرو 

 روي نقشه  نمايش موقعيت خودرو 

 اجراي گزارشهاي درخواستي كاربر مشتمل بر چند گزارش پايه 

 قابليت توليد فايل هاي خروجي از گزارش ها روي چاپگر وMicrosoftExcel 
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