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راهنمای استفاده از ردیاب خودرویی افرا
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 )1مقدمه
)1-1

توجه
از باز کردن دستگاه و مجزا نمودن اجزای آن جداً بپرهیزید .در صورت معیوب شدن
دستگاه ،عایق کابل های منبع تغذیه ممکن است آسیب دیده باشند .قبل از جدا نمودن
سوکت منبع تغذیه ،به دستگاه دست نزنید.
دستگاه می بایست صرفاً توسط پرسنل فنی نصب گردد.

دستگاه می بایست در مکان تعیین شده ،به طور کامالً مطمئن و محکم نصب گردد.

دستگاه به رطوبت و آب حساس می باشد.
هشدار! در صورت استفاده از باطری غیر استاندارد ،امکان انفجار دستگاه وجود دارد.
گروه فناوری افرا هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات وارد شده در صورت استفاده از
باطری های مذکور ،متحمل نمی شود.
هرگونه نصب و یا دستکاری دستگاه در حین رعد و برق ،ممنوع می باشد.
لطفاً از کابل های همراه با  AGT-610استفاده نمایید .گروه فناوری افرا مسئولیتی در
قبال آسیب های وارده در صورت استفاده از کابل های نادرست متحمل نمی شود.
گروه فناوری افرا ،حق تعویض و یا تغییر این دستگاه ،به نحوی که قابل قبول بوده و بر
خالف ضوابط و شرایط نباشد ،برای خود محفوظ می داند.
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 )2-1ایمنی
به منظور عملکرد ایمن و مطمئن  AGT-610اطالعات آمده در زیر را با دقت مطالعه فرمایید .توصیه ها و الزامات
ذکر شده در این بخش ،احتمال وقوع شرایط و موقعیت های خطرآفرین را به حداقل خواهد رساند .لطفاً پیش از
راه اندازی و استفاده از دستگاه ،دستورالعمل زیر را با دقت مطالعه و مطابعت نمایید.
 دستگاه از منبع تغذیه مستقیم استفاده کرده و دامنه مجاز ولتاژ دستگاه  7تا  27ولت می باشد.
 در صورت نیاز به جابجایی  ،AGT-610به منظور جلوگیری از آسیب های مکانیکی ،توصیه می گردد از
بسته بندی مقاوم در برابر ضربه استفاده گردد.
 قبل از استفاده ،دستگاه می بایست به گونه ای نصب شود که نشانگر های  LEDکه وضعیت عملکرد
دستگاه را نشان می دهند ،قابل رؤیت باشند.
 قبل از جدا کردن دستگاه از وسیله نقلیه ،ابتدا می بایست کانکتور ها را جدا نمود.
 )3-1درباره دفترچه راهنما
دفترچه پیش روی شما ،حاوی اطالعاتی در خصوص ویژگی های عمومی و اختصاصی ،مشخصات فنی ،مکانیکی
و پیکربندی  AGT-610و چگونگی استفاده از آن می باشد .کلید واژه های به کار رفته ،عبارتند از:
GPRS- General Packet Radio Service
GPS- Global Positioning System
GSM- Global System for Mobile Communications
SMS- Short Message Service






 )2معرفی مختصر محصول:
ردیاب خودرویی  ،AGT-610سامانه ایست در ابعاد مناسب که امکان ردیابی هر نوع وسیله نقلیه را با تغذیه 12
ولت مستقیم (مانند آنچه در اکثر خودروها و موتورسیکلت ها موجود است) برای مالک آن فراهم می آورد .پس از
مکان یابی توسط گیرنده جی پی اس داخلی ،اطالعات محاسبه شـده شامل موقعیت خودرو (با دقـت کمتـر از
 10متر) ،سرعـت ،جهـت حرکت خودرو و اطالعات تکمیلی دیگر توسط سیمکارت داخلی به سیستم مرکزی
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فرستاده و مـالک خودرو (یا مدیر شرکت) مـی تـواند بـا استـفاده از کـامپیوتر شخصی ،لپ تاپ ،تبلت و یا تلفن
همراه موقعیت خودرو را به دقیق ترین شکل ممکن روی نقشه مشاهده نماید.
 )3ویژگی ها و مشخصات محصول:
 )1-3ویژگی های عمومی :
 )1-1-3ویژگی های سخت افزاری:
 قابلیت کار با سیم کارت های مختلف (ایرانسل و همراه اول) قابلیت کارکرد در محدوده های خارج از پوشش شبکه موبایل دارای باطری داخلی امکان ارسال پیام هنگام قطعی برق ورودی دستگاه امکان ارسال پیام هنگام قطعی  GPSدستگاه امکان دریافت تنظیمات جدید توسط پیامک مصرف پایین برق هشدار هنگام نقص فنی قابلیت کارکرد با ولتاژ  12تا  24ولت مجهز به پردازنده PIC امکان اتصال انواع ماژول های دیجیتال )2-1-3ویژگی های نرم افزاری:
 نمایش آخرین موقعیت خودروها بصورت آنالین بر روی نقشه با خطای نامی  5متر نمایش مسیر حرکت خودرو بر روی نقشه امکان مشاهده مسیر های پیموده شده گذشته یک خودرو امکان گزارش گیری از مسافت پیموده شده و محاسبه تقریبی مصرف سوخت خودرو امکان گزارش گیری از سرعت خودرو امکان گزارش گیری از ورود و خروج خودرو در یک محدوده خاص امکان تعریف محدوده های جغرافیایی مختلف ()Geo-fencing5

 امکان هشدار هنگام خارج شدن از محدوده مجاز امکان ویرایش یک محدوده ثبت شده امکان هشدار هنگام باالتر رفتن از سرعت مجاز نمایش حالت های مختلف کاری یک خودرو با رنگهای مختلف نمایش جزئیات یک خودرو با نگه داشتن اشاره گر بر روی آیکن آن (شامل نام راننده ،طول و عرضجغرافیایی ،زمان و تاریخ ،سرعت ،وضعیت برق دستگاه ،وضعیت آنتن جی پی اس)
 امکان اندازه گیری فاصله دو نقطه بر روی نقشه امکان تعریف پایگاه های مختلف امکان تعریف کاربرهای مختلف با سطوح دسترسی متفاوت امکان ثبت خودرو های جدید امکان جستجوی یک خودرو امکان انتخاب یک خودرو از لیست خودروها جهت نمایش موقعیت و یا گزارش گیری دارای امنیت بسیار باال نسبت به نفوذ و اقدامات خرابکارانه ورود با نام کاربری و رمز عبور امکان ارائه گزارش های مختلف به  Excelو یا PDF امکان چاپ گزارش های مختلف امکان تعویض نقشه (استفاده از نقشه های استاندارد مختلف) امکان نشانه گذاری بر روی نقشه امکان ویرایش و حذف نشانه ها امکان خاموش کردن خودرو به صورت آنالین )2-3ویژگی های منحصر به فرد:
 امنیت باالی سخت افزار و نرم افزار امکان تغییر تنظیمات سخت افزار به صورت آنالین توسط کاربر قابلیت سفارشی سازی وبسایت کدگذاری و هش اطالعات بر روی دیتا بیس استفاده از تکنیک های نهان نگاری6

 دارای پایداری فوق العاده )3-3مشخصات فنی:
مشخصه

مقدار

واحد

وزن

160

گرم

ابعاد

54*30*117

میلی متر

سنسور GPS

Tracking L1, CA Code

-

2.5

متر

فرکانس GPS

1575.42

مگاهرتز

ظرفیت تعداد ماهواره GPS

42

-

GSM/GPRS

-

حداقل فاصله زمانی ارسال

20

ثانیه

فرکانس ارتباطی
GSM/GPRS
استاندارد ارتباط GPRS

- Quad Band GSM 850/900/1800/1900 MHz

دقت

سنسور1

سیستم های

ارتباطی2

GPRS multi-slot class 10/ class 8

-

حساسیت گیرندگی GPS

وضعیت اتصال اولیه -143 :
وضعیت ردگیری دائم -160 :

دسی بل میلی وات dBm

حداکثر سرعت قابل اندازه گیری

1850

کیلومتر بر ساعت

 8الی 27

ولت مستقیم

محدوده مجاز

دما4

 -20الی +75

درجه سانتی گراد

محدوده مجاز

رطوبت4

0-60

درصد

وضعیت 90 - 70 : Location Logger
وضعیت 280 - 150 : Real Time Tracking

میلی آمپر

2200

میلی آمپر ساعت

وضعیت 12 : Location Logger
وضعیت 8 : Real Time Tracking

ساعت

40000

ثبت

دارد

-

دارد

-

دارد

-

کلید "وضعیت اضطراری" SOS

ندارد

-

ورودی/خروجی دیجیتال

دارد

کانال

ولتاژ

کاری3

جریان

مصرفی5

داخلی6

ظرفیت باطری

زمان عملکرد با باطری داخلی7

حافظه

داخلی8

قابلیت به روز رسانی
قابلیت کنترل با
قابلیت ارتباط

پیامک9

صوتی9

7

نوع سرور

اختصاصی -عمومی

ارتباط با تاکسی متر

دارد

-

ارتباط با ماژول های دیجیتال

دارد

-

توضیحات:
 -1دقت سنسور به حداکثر شعاع خطای پوشش اطالق می گردد.
 GSM -2شامل پیام کوتاه و شنود از طریق تماس امن بوده و  GPRSشامل تبادل اطالعات و به روز رسانی
تنظیمات دستگاه می باشد.
 -3حداکثر ولتاژ قابل اندازه گیری  37ولت در حالت بدون ارتباط رادیویی می باشد( .ولتاژ  12ولت پیشنهاد
می گردد)
 -4عملکرد دستگاه در خارج از محدوده رطوبت ذکر شده ،تضمین نمی شود.
 -5در وضعیت  Real Time Trackingمصرف جریان ممکن است برای لحظاتی به مقدار حداکثر  2آمپر
برسد.
 -6باتری داخلی از نوع  Lithium-Ionمی باشد.
 -7زمان های ذکر شده با باتری داخلی ،با گذشت زمان و وضعیت های مختلف دستگاه ،تغییر خواهند کرد.
 -8مقدار ذکر شده برای حافظه داخلی ،به ازای استفاده از حافظه فلش 8 ،مگابایت می باشد.
 -9ارتباط بین کاربر و دستگاه (از طریق پیامک و یا به صورت صوتی) ،به وسیله کلمه عبور محافظت شده
است.
 )4-3ویژگی های مکانیکی:
 -جزئیات ابعاد دستگاه
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 جزئیات ابعاد آنتنهاالف) آنتن GPS

9

ب) آنتن GSM

 -اتصاالت دستگاه
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توضیحات مربوط به تصویر:
 )1سینی سیم کارت
 )2محل اتصال میکروفن
 )3محل اتصال کابل برق و اتصاالت الکتریکی خودرو
 )4جک خارج کردن سیم کارت
 )5درگاه برقراری ارتباط با ادوات دیجیتال خارجی و ورودی کلید اضطراری SOS
 )6محل اتصال آنتن GPS
 )7محل اتصال آنتن GSM
 )8نمایشگر وضعیت دستگاه
 )4محتویات بسته بندی:
در جعبه ای که از فروشنده دریافت می نمایید می بایست اقالم زیر موجود باشد:
 )1یک عدد دستگاه ردیاب
 )2یک عدد آنتن GSM
 )3یک عدد آنتن GPS
 )4یک عدد کابل و کانکتور اتصال
 )5رله
 )6راهنمای استفاده و  CDراهنما
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 )5ردیابی آنالین
به منظور ردیابی آنالین خودرو ( خودروهای ) خود ،می بایست به وبسایت گروه فناوری افرا به آدرس زیر
مراجعه نمایید .پیش از این مرحله باید حتما راهنمایی سریع موجود در جعبه دستگاه را به صورت دقیق
و کامل مطالعه نموده و نسبت به ثبت نام در سامانه افرا اقدام کرده باشید.
www.afra-tech.ir

 )1-5ورود به سامانه ردیابی:
جهت استفاده از سامانه ردیابی ،ابتدا از طریق بخش ورود به پنل ردیابی وارد صفحه ردیابی آنالین افرا
شده سپس نام کاربری و رمز عبور خود را وارد و بر روی دکمه ورود کلیک کنید ( .نام کاربری و کلمه
عبور به هنگام ثبت نام در سامانه برای شما پیامک شده است)
چنانچه پس از ثبت نام ،نام کاربری و کلمه عبور دریافت نکرده اید با پشتیبانی افرا تماس حاصل فرمایید.
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 )2-5موقعیت یابی متحرک ها:
مطابق شکل زیر ،برگه «موقعیت یابی» را انتخاب کنید .سپس از لیست متحرکها یکی را انتخاب نموده،
بازه زمانی بروز رسانی را مشخص نمایید و بر روی دکمه بروزرسانی موقعیت کلیک کنید .برای مشاهده
همه متحرک ها به صورت همزمان بر روی دکمه «نمایش همه متحرکها» کلیک نمایید.

 )3-5تاریخچه حرکت متحرک ها:
برگه «تاریخچه حرکت» را انتخاب کنید .از لیست متحرک ها یکی را انتخاب نموده ،بازه زمانی تاریخچه
را مشخص نمایید و بر روی دکمه «مشاهده تاریخچه» کلیک کنید.در این حالت کلیه مسیرهایی را که
متحرک طی کرده است به صورت خط آبی رنگ فلش دار به شما نشان می دهد .همچنین با قرار دادن
اشارهگر موس بر روی نقاط ،اطالعات آن نقطه در یک باکس نمایش داده می شود .در این بخش قابلیت
مشاهده فیلم حرکت متحرک در بازه زمانی تعریف شده با استفاده از دکمه شبیه سازی حرکت نیز وجود
دارد.

14

 )4-5مدیریت متحرک ها:
از برگه «مدیریت سیستم» گزینه مدیریت متحرک ها را انتخاب کنید .در پنجره باز شده لیست متحرک
های ثبت شده وجود دارد و همانطور که در شکل نشان داده شده می توانید عملیات های ثبت و ویرایش
را انجام دهید.
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 )1-4-5ثبت متحرک:
به منظور ثبت یک متحرک ،می بایست از برگه «مدیریت سیستم» گزینه مدیریت متحرک ها را انتخاب
نمایید .در پنجره باز شده بر روی گزینه «افزودن خودرو جدید» کلیک نمایید .سپس مشخصات الزم را
وارد کرده ،بر روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید.

همچنین ،در صورت نیاز به ثبت ،ویرایش و یا حذف لیست کاربران نیز مشابه موارد قبل عمل نمایید.
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 )5-5گزارشات
در این برگه انواع گزارش های متنوع از متحرک تعریف شده است که براساس نیاز می توانید از آنها
استفاده نمائید .در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
 )1-5-5گزارش محدوده:
ابتدا برگه «گزارشات» را انتخاب کنید ،سپس بر روی گزینه گزارش محدوده ها کلیک نمایید .در پنجره
باز شده مشخصات الزم را انتخاب کرده ،بر روی دکمه «مشاهده گزارش» کلیک نمایید .برای استفاده از
این قابلیت حتما باید از بخش مدیریت محدوده ها ،محدوده مورد نظر را تعریف کرده باشید.

 )2-5-5گزارش سرعت:
برگه «گزارشات» را انتخاب کنید .بر روی گزینه گزارش سرعت کلیک نمایید .در پنجره باز شده مشخصات
الزم را انتخاب نمایید و بر روی دکمه «مشاهده گزارش» کلیک کنید.
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 )3-5-5گزارش مسافت پیموده شده:
ابتدا برگه «گزارشات» را انتخاب کنید ،سپس بر روی گزینه گزارش مسافت پیموده شده کلیک نمایید.
در پنجره باز شده مشخصات الزم را انتخاب و بر روی دکمه «مشاهده گزارش» کلیک کنید .در این
گزارش می توان کل مسافتی را که متحرک در بازه زمانی انتخاب شده طی نموده است را مشاهده نمود.
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 )6-5مدیریت محدوده های مجاز:
برای ثبت ،حذف ،ویرایش و نمایش محدوده ها از برگه «مدیریت محدوده ها» استفاده نمایید .این قابلیت
موجب می گردد که بتوان تردد خودرو را نسبت به محل های خاصی سنجش کرد.

 )7-5انتخاب نوع نقشه:
برای انتخاب نوع نقشه از برگه ابزارها ،بر روی لیست «نوع نقشه» کلیک کرده ،یکی از انواع نقشه را مطابق
شکل ،انتخاب نمایید.
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 )8-5انتخاب واحد مسافت و واحد سرعت:
برای انتخاب واحد مسافت و سرعت از برگه ابزارها بر روی لیست «واحدهای سیستم» کلیک نمایید و
یکی از واحدها (مایل یا کیلومتر) را انتخاب کنید.

 )9-5محاسبه فاصله بین دو نقطه:
در صورتی که بخواهید فاصله بین دو نقطه را بر روی نقشه محاسبه نمایید از برگه ابزارها بر روی گزینه
«محاسبه فاصله» کلیک نموده و در محیط نقشه بر روی نقاط مختلف کلیک نمایید .در پنجره باز شده فاصله
بین هر دو نقطه را می توان مشاهده نمود.
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