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 ورود به سامانه
شوید و در صفحه پیش رو نام کاربری و  www.Radyab.MahanRadyab.irبه آدرس  ماهانابتدا وارد سامانه مدیریت -1

 (1کلمه عبور خود را وارد نمایید)تصویر

 

 1تصویر

 بررسی داشبورد
و رمز عبور وارد پروفایل خود شده و می توانید خودروی خود را کنترل نمایید.در این صفحه که  پس از وارد کردن نام کاربری-2

 (.2دروهای خود را در یک نگاه مشاهده بفرمایید)تصویرداشبورد نام دارد شما می توانید خالصه ای از عملکرد خو

 

 2تصویر 

http://www.radyab.mahanradyab.ir/
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ای که باز می شود،سه گزینه برای نمایش مکان زنده و مسیریابی خودرو وارد سربرگ ردیابی شوید.در صفحه -3

 (3-1زنده،مسیریابی و شبیه سازی وجود دارد که کاربرد هر یک به شرح زیر می باشد:)تصویرنمایش

 

 3-1تصویر 

 

 نمایش زندهالف(

برای نمایش موقعیت فعلی خودرو بر بروی نقشه کاربرد دارد و می توان وضعیت خاموش یا روشن بودن خودرو را بررسی نمود.برای 

(را انتخاب می نماییم.سپس در صفحه ای که باز می شود گروه خودروهای خود را 3-2)تصویر  این امر ابتدا نمایش زنده

 (3-3انتخاب می نماییم)تصویر

 

 3-3تصویر 
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 (3-4گزینه مرحله بعد را انتخاب می کنیم.در صفحه ای که باز می شود خودروهای مورد نظر را انتخاب می نمائیم.)تصویرسپس 

 

 (3-5:در سمت راست صفحه انتخاب خودرو با زدن فلش،به انتهای لیست خودروها منتقل می شوید.)تصویر1نکته

 

عدد مربع کوچک وجود دارد که با انتخاب آن تمامی خودروها انتخاب :در صفحه انتخاب خودرو،در کنار  نام خودرو یک 2نکته

 (3-6می شود)تصویر
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بین  ه:در صفحه انتخاب خودرو،می توانید خودروی موردنظر خود را نیز جست و جو نمایید.برای این کار باید روی گزینه ذر3نکته

 (3-7کلید نمایید.)تصویر

 

ش رفت برگشت در کنار آیکن ذربین می توانید میزان از شارژ سیم کارت وآخرین نقطه :در صفحه انتخاب خودرو با زدن فل4نکته

 (3-8و ساعت ارسال اطالعات ردیاب خود مطلع شوید)تصویر

 

درج شده باشد،به احتمال زیاد سیم کارت شما دائمی می باشد و یا مقدار شارژ در آن -1:در صورتی که مقدار شارژ 4-1نکته

 دریافت نشده است که با ارسال اطالعات مجدد ردیاب مقدار شارژ نمایان می شود.لحظه از سیم کارت 

ریال شود نسبت به شارژ  10000:در صورتی که سیم کارت ردیاب شما اعتباری باشد قبل آنکه میزان شارژ آن کمتر از 4-2نکته

نخواهد کرد و بعد از شارژ سیم کارت دستگاه آن اقدام نمائید.در صورتی که شارژ ردیاب به اتمام رسد ردیاب ارسال اطالعات 

 شروع به ارسال اطالعات می کند.

 :شارژ سیم کارت به صورت مستقیم)شارژ بر خط( انجام گردد.4-3نکته
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 (3-9پس از انتخاب خودروهای موردنظر گزینه مرحله بعدی را انتخاب می نماییم)تصویر-

 

سانی ن خودروهای و همچنین زمان به روزرمی توانید به روز شدن خودکار مکا صفحه بعدی که تنظیمات پیشرفته نام دارد شمادر-

 (3-10را به دلخواه تنظیم کرده و در آخر گزینه پایان را انتخاب نمایید تا خودروهای شما در نقشه نمایش داده شود.)تصویر 

 

و همچنین لیست خودروهای انتخاب شده در صفحه پیش روشما می توانید موقعیت فعلی خودروهای خود را مشاهده نمایید -

 (3-11در سمت راست نقشه در دسترس می باشد و با انتخاب هر خودرو،خودرو مورد نظر در نقشه نماش داده می شود.)تصویر

 

 3-11ر تصوی
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با کلید کردن بر روی هر خودرو وضعیت فعلی آن مشخص می گردد. و اطالعاتی از قبیل خاموش یا روشن بودن خودرو و یا -

 (3-12سرعت خودرو در آن لحظه و میزان توقف در این مکان و ... در اختیار شما قرار خواهد گرفت.)تصویر میزان 

 

 مسیریابیب(

 (را انتخاب نمایید.4-1)تصویر  برای مشاهده مسیر طی شده خودروها،در صفحه ردیابی گزینه آغاز مسیریابی-

می نماییم و وارد صفحه انتخاب خودرو  نموده و مرحله بعد را انتخاب سپس در صفحه پیش رو گروه خودروی مورد نظر را انتخاب

 شوید.سپس در این مرحله خودروهای مورد نظر را انتخاب نموده و مرحله بعد را انتخاب می نمائیم.

گردد و برای حه پیش رو شما باید ابتدا ساعت و تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نمایید تا بر اساس آن مسیریابی انجام در صف-

 (4-2مشاهده مسیریابی گزینه پایان را انتخاب می نماییم.)تصویر

 

 2-4تصویر 
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 (4-3در صفحه پیش رو مسیر طی شده خودروها قابل مشاهده می باشد.)تصویر-

 

:در مسیریابی،لیست خودروها در سمت راست صفحه قابل مشاهده می باشد و باکلید کردن بر روی هر خودرو می توانید 1نکته

 مسیریابی را مخفی و یا نمایش دهید.

 در مسیریابی  پرچم سبز نشانه آغاز مسیریابی و پرچم قرمز نشانگر پایان مسیریابی می باشد.-2نکته

 ( نشانگر این است که خودرو روشن و در حال حرکت می باشد.4-4)تصویر در مسیریابی عالمت—3نکته

 این است که خودرو روشن و در حال توقف می باشد.(نشانگر 4-5)تصویر در مسیریابی عالمت—4نکته

 ( نشانگر این است که خودرو خاموش می باشد.4-6)تصویر در مسیریابی عالمت—5نکته

(نشانگر این است که در این نقطه عکس وجود است و با انتخاب آن تصویر نمایش 4-7)تصویر در مسیریابی عالمت—6نکته

 داده می شود.

 یابج(تحلیل و بررسی رد

 برای اطالع از صحت عملکرد ردیاب خود باید پارامتر های زیر بررسی گردد:-

 آخرین نقطه و ساعت ارسال اطالعات ردیاب-1

 اطالع از میزان شارژ سیم کارت ردیاب-2

 بررسی وضعیت باطری ردیاب-3

 بررسی عکس دوربین-4

 اطالع از عملکرد سنسور اثر انگشت-5

 عدم وجود پرش در مسیر یابی-6
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 نبض ناوگان
برای مشاهده پارامترهای آخرین نقطه و ساعت ردیاب و همچنین اطالع از میزان شارژ خودرو و بررسی باطری ردیاب ابتدا به -1

 (5-1)تصویر.مقسمت گزارشات مراجعه نموده و سپس در صفحه دوم گزارش های موجود،گزارش نبض ناوگان را انتخاب می نمایی

 

نبض ناوگان،خودروهای مورد نظر را انتخاب نموده و گزینه پایان را انتخاب می نماییم تا گزارش نبض بعد از انتخاب گزارش -

 (5-2ناوگان نمایش داده شود.)تصویر 

 

در این گزارش باید تاریخ آخرین نقطه ردیاب به روز باشد و سیم کارت به اندازه کافی شارژ داشته باشد و همچنین نیز به باطری -

 باشد. خودرو متصل

 در صورتی که اعتبار سامانه به اتمام رسیده باشد اطالعات ردیاب تا تمدید مجدد آن قابل دسترس نمی باشد.-
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همچنین در انتهای گزارش نبض ناوگان عملکرد ردیاب خودروها نیز در هر قسمت شرح داده شده است و مواردی که مشکل -

  فنی دارد را اعالم می نماید.

 

 (5-4تصویرناوگان خروجی اکسل دریافت نمود.) در تحلیل خودروها می توان از گزارش نبض برای سهولت-

 

 خودروها تصاویرارسال بررسی 

برای بررسی ارسال عکس خودروها ابتدا وارد قسمت گزارشات شده و در صفحه اول،گزارش تصاویر ارسالی را انتخاب می نماییم -2

 (5-5نظر گزینه پایان را انتختب می کنیم.)تصویر و پس از انتخاب خودروها و زمان مورد
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 (5-6در این گزارش شما می توانید عکس های گرفته شده توسط دوربین ردیاب را در بازه زمانی دلخواه مشاهده نمایید)تصویر-

 

 عملکرد رانندگانبررسی 

زارش عملکرد رانندگان  در صفحه اول برای اطالع از وضعیت صحت عملکرد رانندگان و سنسور اثر انگشت می توان از گ-3

 (5-7گزارشات استفاده نمود.)تصویر

 

وع گزارش را بر اساس خودرو قرار می دهیم و پس از انتخاب بازه زمانی گزینه پایان را ز انتخاب گزارش عملکرد رانندگان،نپس ا-

 (5-8انتخاب می نماییم.)تصویر
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ت زده اند مشخص می باشد و شما همراه رانندگانی که بر روی این خودرو انگشدر این گزارش خودرو های انتخاب شده به -

 (5-9گشت اطالع یابید.)تصویرانید از صحت عملکرد سنسور اثر انتومی

 

پارامتر دیگری که باید برای صحت عملکرد ردیاب ها در نظر داشته باشیم عدم وجود پرش در مسیر یابی خودروهای می باشد -4

 های زیر به این موضوع اشاره شده است. که در تصویر

 تصویر اول:در مسر یابی پرش وجود ندارد.
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 تصویر دوم:در مسیریابی پرش وجود دارد.

 

 د(توضیحات تکمیلی و کاربردی

 ردیاب ها و ناوگان حمل و نقل و اطالع از صحت عملکرد خودروها الزم است مراحل زیر انجام پذیرد:کنترل  برای 

 از  گزارش نبض ناوگان خروجی اکسل تهیه کنید.ابتدا -1

 سپس باید تاریخ و ساعت آخرین نقطه ردیاب به روز باشد.-2

سی گردد.اگرئسیم کارت ردر صورتی که تاریخ و ساعت  آخرین نقطه ردیاب به روز نباشد،باید ابتدا میزان شارژ سیم کارت بر 2-1

 10000یم کارت نمایید.در ضمن مقدار شارژ سیم کارت نباید کمتر از مبلغ ردیاب شارز نداشت لطفا اقدام به شارژ مستقیم س

 ریال باشد.

اگر از میزان شارژ ردیاب اطمینان خاطر نمودید پارامتر دیگری که باید چک شود وضعیت باطری ردیاب می باد که باید در  2-2

رو جدا شده است و یا ممکن است به دلیل غیر فعال حالت متصل باشد و در صورتی که در در حالت قطع باشد،ردیاب از برق خود

 بودن قطع کن خودرو باشد.

بود و سیم کارت آن نیز شارژ کافی داشت باید با شماره سیم کارت ردیاب تماس گرفته  لبه باطری خودرو متصاگر ردیاب  2-3

ط اشتغال می شود و لین نشانگر این شود.در حالت عادی هنگامی که با سیم کارت ردیاب تماس گرفته شود بعد از یک بوق خ

است که ردیاب فعال می باشد و در صورتی که دستگاه به هر دلیل خاموش باشد اپراتور عبارت دستگاه شما خاموش می باشد را 

اعالم می نماید و در صورتی که ردیاب در مکانی باشد که آنتن دهی ضعیف باشد و یا مشکل عدم آنتن دهی وجود داشته باشد 

پیغام دستگاه در دسترس نمی باشد مواجه خواهید شد و پس از اینکه مشکل آنتن دهی یر طرف گردید،ردیاب ارسال اطالعات  با

 خواهد نمود.
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بعد از آنکه تاریخ و ساعت آخرین نقطه،میزان شارژ و وضعیت برق ردیاب بررسی شد باید ارسال عکس دستگاه بررسی گردد -3

 ارسالی قابل مشاهده پیگیری می باشد. که این موضوع  گزارش تصاویر

پارامتر بعدی که باید بررسی گردد وضعیت سنسور اثر انگشت می باشد که می توان از گزارش  عملکرد رانندگان این مسئله -4

 را بررسی نمود.

 پرش می باشد. و در آخر وضعیت مسیریابی خودرو باید بررسی گردد و هدف از این مهم وجود پرش در مسیریابی و یا عدم-5

( تهیه گردد و خودروها طبق این فایل 5-12می شود برای ارسال خودروها یک فایل اکسل مانند تصویر)در پایان پیشنهادی 

 بررسی شوند.

 


