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تعریف سامانه مدیریت ناوگان 

بههککنندپيدااطمينانقابلراهیککردندميسعيمردمتاریخماقبلزماناز
بهپسسوکردهراهنمایيروندميجایيکهبهراآنهاحتيوهستندکجابگویدآنها

ند،رفتميشکاربهغذاتهيهبرايکهوقتيغارنشينمردمان.بازگرداندخانه
مياستفادهخودمسيرعالمت گذاريبرايکوچکهايشاخهوسنگ هاازاحتماال
انشدنشگمازتاکردندميدنبالدقتبهراسواحلابتدانيزملوانان.کردند

ازیکيمسيرکردنپيداوردیابياینرواز.کنندجلوگيري
کهگردیدباعثنيازاین.هستوبودهانساناوليهنيازهاي
بسياررسيدنمقصودبهبرايمتنوعروشهايتوليدسرعت

ازیکيGPSحاظرعصردراما.باشدزیادآنتنوعوباال
.باشدميیابيمسيرروشهايترینسادهودقيقترین
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GPSچيست؟

Global)جهانيیابيمکانسيستم Positioning System)(ناوبري)هدایتسيستمیک
هردرومکاندرهرزمان،هردرزمينرويبرراشمادقيقموقعيتتواند،ومياســتايماهواره
..کندمشخصهوایي
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تاریخچه سامانه ردیاب اندیشه

هايماشيندراستفادهبراي1384سالدراندیشهردیابسامانهاولنسخه
عيتموقاطالعاتانتقالبرايرادیویيبستراززمانآندرشدتوليدنشانيآتش

هشبکتوسعهوتکنولوژيرشدبازمانهمرونداین.شدمياستفادههاماشين
اندازيراهسامانهاین8نسخهاکنونهموکردپيداادامهسامانهایندرهمراهتلفن
هايهمجموعوبودهکشورردیابهايسامانهترینپيشرفتهازیکيکهاستشده
مندبهمرهآنازکشورشخصيوخصوصيودولتيمهم
باشندمي
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سوابق مرتبط شرکت
(خودرو3400بيش از )سامانه جامع مدیریت ناوگان و عملکرد ماشين آالت سازمان پسماند شهرداري تهران 1.
(خودرو400بيش از )سامانه جامع مدیریت ناوگان و عملکرد ماشين آالت شرکت شهربان شهرداري تهران 2.
سامانه مدیریت ناوگان اداره کل راه و شهرسازي استان تهران3.
تهران18و 22سامانه مدیریت ناوگان شهرداري منطقه 4.
مدیریت شرکت آب و فاضالب استان البرزسامانه 5.
سامانه مدیریت شرکت آب و فاضالب شهرستان کاشان6.
سامانه مدیریت ناوگان بنياد شهيد و ایثارگران7.
گلستان-لرستان-تهران-خراسان جنوبي–استان بوشهر سامانه مدیریت ناوگان شرکت ملي گاز 8.
اصفهان  و قزوینمدیریت ناوگان شرکت آب منطقه سامانه 9.

لرستان و خوزستانمدیریت ناوگان خطوط لوله نفت سامانه 10.

مدیریت ناوگان شرکت زمزمسامانه 11.

...و بيش از ده هاي سازمان و شرکت دیگر12.
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بخشهاي سامانه
باشدميافزارنرموافزارسختبخشدوازمتشکلردیابسامانه

باشدمينوعسهدرردیابسامانهدراستفادهموردافزارسخت

باشدميکارتسيموGPSازمتشکلدستگاهاین:AVLSدستگاه-اولنوع
متحرکموقعيتاطالعاتدریافتآنوظيفهمجموعدرکه

ارساليفراميناجرايیاومرکزيسروربهآنارسالو
.باشدميمرکزيسرورسمتاز
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سامانهسخت افزاربخش
اهاي این دستگاه هاي تقریبا مشابه دستگ: دستگاه هاي ردیاب شخصي -نوع دوم 

به قيمت ردیاب خودرویي مي باشند با این تفاوت که ابعاد آن کوچکتر بوده و بسته
از این بيشتر استفاده. آن، باطري داخلي آن از ظرفيت باالتري برخوردار مي باشد

.نوع دستگاه ها ردیابي اشخاص و یا حيوانات و یا حتي بسته ها مي باشد
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سامانهسخت افزاربخش
GPSبهمجهزموبایل هابيشترکهآنجااز:موبایلطریقازردیابي-سومنوع
موبایلسرویسافزارنرمنسخهنصبباروشایندراینروازباشند،مي

کاربرراختيادرفراوانيهايقابليتموبایل،ردیابيامکانبرعالوهردیاب اندیشه،
.باشدميردیابيروشارزانترینروشاین.گيردميقرار
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بخش نرم افزاري سامانه
:نرم افزارهاي سامانه ردیاب اندیشه به شرح ذیل مي باشد

دستگاه ها در هر نوعي که باشند،  اطالعات خود را به مرکزي ارسال مي نمایند و در آن مرکز : نسخه سرور 
ورد به اطالعات ارسالي از سمت دستگاه ها گوش داده و اطالعات دریافتي را م“ نرم افزاري وجود دارد که مرتبا

ستگاه تحليل قرار مي دهد و در بانک اطالعاتي سامانه ثبت مي نماید و بعضا نتایج این تحليل ها را به خود د
. و یا براي مراکز و افراد دیگر گزارش مي نماید

در نسخه سرور ردیاب اندیشه، عالوه بر انجام تمامي این
فرایندها و تحليل ها، تحليل هاي جغرافيایي نيز بر روي 

این تحليل ها براساس . اطالعات ارسالي، صورت مي پذیرد
و یا همان نقشه هاي برداري که شرکت تهيه GISالیه هاي 

نموده است و یا از طرف مشتري به نرم افزار وارد شده اند، 
در مثالي ساده در نسخه سرور به محض . صورت مي پذیرد

دریافت موقعيت جغرافيایي یک خودرو، نرم افزار استان، 
شهرستان، شهر، راه و کيلومتراژ راه آن را نيز تشخيص داده و 

در پایگاه داده نرم افزار ذخيره مي نماید
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بخش نرم افزاري سامانه
ر این آنچه د. نسخه وب سامانه، رابطه اصلي کاربر با اطالعات ارسالي از سمت دستگاه ها مي باشد: نسخه وب 

:نسخه قابل اهميت مي باشد به شرح ذیل است 
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نسخه وب سامانه
جود در جهت ایجاد انواع دسته بندي در سامانه امکان تعيين نام خودرو و نوع خودرو و: تعریف نام و نوع خودرو 

.دارد
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نسخه وب سامانه
رو، در جهت دسته بندي راحتتر خودرو ها و نيز ناحيه کاري خود:تعریف گروه خودرو و ناحيه عملکردي خودرو 

.در سامانه امکان تعریف گروه خودرو و ناحيه کاري خودرو ممکن مي باشد
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نسخه وب سامانه
نيز مجهز RFIDدر صورتيکه تجهيزات به : و نيز موضوع هاي تعميرات و نگهداري RFIDتعریف نوع کاربرد 

.وجود داردRFIDباشند، امکان تعریف کاربرد 
.در ضمن در سامانه امکان تعریف انواع سرویس هاي دوره اي و یا اضطراري وجود دارد



14

نسخه وب سامانه
ي و جهت مدیریت کامل بر دسترسي کاربران، در سامانه امکان تعریف چارت سازمان: تعریف چارت سازماني 

.تخصيص کاربر به چارت وجود دارد
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نسخه وب سامانه
احيه وجود در نرم افزار امکان تعيين دسترسي کاربر به هر بخش و ن: مدیریت کامل بر سطح دسترسي کاربران

.داشته و کليه فعل انفعال صورت پذیرفته ناشي از کاربر در سامانه ثبت و نگهداري مي شود
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نسخه وب سامانه
خه وب و در این بخش ضمن تعریف کاربر، دسترسي او به قسمتهاي مختلف سامانه و نيز نس: کاربران مدیریت 

.موبایل تعریف مي شود
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نسخه وب سامانه
.درسامانه، شناسنامه کامل خودرو ثبت و مدیریت مي شود: تعریف شناسنامه خودرو 
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نسخه وب سامانه
رکها اعم در نرم افزار مي توان دسترسي کاربر به اطالعات متح: مدیریت کامل بر متحرکهاي تحت نظارت کاربر

در این بخش خودرو ها و افرادي که کاربر امکان مشاهده آنها را دارد، . از خودروها و یا افراد را تعيين نمود
.تعيين مي گردد
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نسخه وب سامانه
ب شده در این قسمت مشخصات کاربري که رهگيري آن از طریق سرویس اندروید نص: سرویس موبایل مدیریت 

.بر روي موبایل او انجام مي پذیرد، ثبت مي گردد
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نسخه وب سامانه
که توسط ماشين آالت گزارش گردیده RFIDدر جهت مدیریت بر عملکرد تگ هاي : RFIDثبت شناسنامه 

.است، در این قسمت شناسنامه هر تگ ثبت مي گردد
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نسخه وب سامانه
ز هر گونه رخ داد غير استاندارد، نظير تخطي از سرعت مجاز، خروج ا: نمایش لحظه به لحظه وقایع و رخدادها

ستم بعنوان وقایع در سي... محدوده و یا مسير تعيين شده، ورود به محدوده و یا مسير خاص، توقف غير مجاز و 
اي افراد عالوه برآن امکان ارسال پيامک بر. ثبت و بالفاصله در سامانه همراه با موقعيت آن نمایش داده مي شود

خاص در این شرایط براي سامانه وجود دارد
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نسخه وب سامانه
ش نرم افزار در هر لحظه آخرین موقعيت خودرها را بر روي نقشه نمای: نمایش لحظه به لحظه موقعيت خودروها

ي سازدداده و امکان ترسيم مسير حرکتي آنها و توليد گزارش هاي متنوع از این فعاليت را براي کاربر فراهم م
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نسخه وب سامانه
ت خودکار، سرویس اندروید نصب شده بر روي گوشي کاربر به صور: نمایش نمایش لحظه به لحظه موقعيت افراد

.آخرین موقعيت کاربر را به سرور ارسال و در نسخه وب امکان رهگيري افراد ميسر مي باشد
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نسخه وب سامانه
ابقه در نرم افزار امکان اجراي انواع جستجو و پرس و جو بر روي س: تحليل حرکتها و توليد گزارش هاي متنوع

را به نرم افزار اکسل نيز انتقال دادحرکتي متحرک وجود داشته و مي توان نتيجه این جستجو 
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نسخه وب سامانه
در سامانه امکان تعریف انواع سرویس هاي دوره اي که سررسيد آنها : ثبت برنامه سرویس هاي دوره اي 

ر بدیهي است سامان هشدارهاي الزم د. براساس کيلومتراژ و یا زمان و یا ترکيبي از آنها مي باشد وجود دارد
خصوص اجراي این سرویس ها را در زمان

.مقرر اعالم مي دارد



26

GISسامانه
بنابراین . پیاده سازی شده استGeo Serverو یا ArcGIS Serverهای Map Serverنقشه سامانه بر پایه 

و یا نقشه های برداری Google ،MapBox ،OpenStreet ،BingMapامکان استفاده از نقشه های اینترنتی نظیر 
.نیز تعبیه گردیده استOfflineاز طرفی در نرم افزار امکان استفاده از نقشه های . و یا ترکیب آنها را دارا می باشد
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کارکرد روزانهگزارش نسخه وب سامانه
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خالص کارکرد روزانهگزارش نسخه وب سامانه
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محل توقف هاگزارش نسخه وب سامانه
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مسافت طي شده روزانهگزارش نسخه وب سامانه
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کارکرد ماهيانهگزارش نسخه وب سامانه
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تجمعي کارکرد خودروهاگزارش نسخه وب سامانه
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RFIDعملکرد گزارش نسخه وب سامانه
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آمار تخلف هاي رانندگانگزارش نسخه وب سامانه
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وقایع رخ داده براي خودروگزارش نسخه وب سامانه
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تعداد روز کاريگزارش نسخه وب سامانه
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نسخه موبایل
در نسخه موبایل سامانه ردیاب کاربر مي تواند مدیریت بر: نسخه موبایل 

موقعيت و مشخصات متحرکهاي تحت کنترل خود را داشته و انواع گزارش ها
:این نسخه داراي قابليت هاي زیر مي باشد. را از آن دریافت نماید
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نسخه موبایل
دراین قسمت ليست تمامي خودروهایي که کاربر دسترسي به: ليست خودروها 

اطالعات آنها دارد، ارائه مي گردد و امکان دریافت مشخصات کامل خودرو با 
.انتخاب آن وجود دارد
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سرویس موبایل
همانطور که در مقدمه توضيح داده شد، ردیاب اندیشه : نسخه سرویس موبایل 

مجهز به سرویسي است که این سرویس نرم افزاري بر روي موبایل نصب 
:مي شود و از طریق آن امکانات زیر فراهم مي شود 

ارسال موقعيت موبایل براساس شرایط زماني و یا فاصله اي
ارسال تعداد قدم طي شده توسط شخص در طي هر فاصله زماني

ارسال مسافت طي شده در طي هر فاصله زماني
امکان به صدا در آورد صداي گوشي موبایل از طریق فرماني که از سمت نسخه وب 

تنها از طریق مالک گوشيوصادر مي شود 
امن به یک یا چند گوشي به صورت هم زمان بدون نوشتاري امکان ارسال پيام
SMSاستفاده از بستر 

(Factory reset)گوشي از طریق ازحذف اطالعات نامکان صدور فرما



لسيستمهاي اطالعات جغرافيائي ویندوز، وب و موبای

سيستمهاي آرشيو اطالعات توصيفي و نقشه اي 

GISسيستمهاي موبایل و موبایل 

سيستمهاي مدیریت ناوگان

سيستمهاي کنترل پروژه 

ایجاد پایگاه اطالعات جغرافيایي

تهيه و عرضه انواع تصاویر ماهواره اي

(Call center)سامانه هاي مرکز تماس 


