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  :بيوگرافي شركت

  دلتا سيستم توس : نام شركت

  دلتا : نام تجاري

  33136 : شماره ثبت

  26/03/1387 : تاريخ ثبت

  411361158156 : كد اقتصادي

  مهندس علي حبيبي : مدير عامل

اربردي تحت ويندوز، وب، شبكه ،برنامه نويسي ميكروكنترلرها و قطعات ديجيتال، اجراي كليه شبكه هاي طراحي كليه نرم افزارهاي ك : نوع فعاليت

  كامپيوتري شامل بخش نرم افزار و سخت افزار و تامين نيروي انساني مورد نياز شركت

   طبقه دوم– 7 پالك – 7 كوچه – خيابان راهنمائي – احمد آباد – مشهد –خراسان رضوي  : آدرس

   05138470718 : فكس 09155177027: همراه 05138470719-05138470718-05138554285 : لفنت
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  پشتيباني

 05138554285بصورت تلفني تمام وقت تماس با شماره  •

 بصورت آنالين با استفاده از نرم افزار تيم ويوور و اينترنت •

 بصورت حضوري در محل مشتري  •

 بصورت حضوري در محل شركت •

  .سال اول رايگان بوده و در سالهاي بعد قرارداد پشتيباني با رانژه مشخص منعقد ميگرددپشتيباني يك •
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  :طرف قراردادهاي شركت

  

منطقـه   - شهرداري سـرخس   - شهرداري مشهد  - پااليشگاه گاز خانگيران سرخس    - آستانقدس رضوي  - شركت پخش فرآوردهاي نفتي   

  - مـشهد )ع( بيمارستان امام رضـا  -  تعاوني مهر مشهد     -اصفهان  شهرداري   - ي يزد شهردار - شهرداري درگز   - ويژه اقتصادي سرخس  

  مسكن - نيروي انتظامي خوزستان  -  نيروي انتظامي مهاباد      - دانشگاه فني مهندسي آزاد مشهد     - شهرداري لطف آباد     -شهرداري طرقبه   

   گمرك كردستان –صر مشهد  جهاد ن– ترمينال عمومي مشهد – زندان مركزي مشهد –  مشهدشمال شرق
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  نرم افزار پاركينگ
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  :مقدمه

مديريت صحيح و استفاده از حداكثر فضا و باالبردن بهـره وري و بهـره بـرداري                 .كنترل مديريت پاركينگ يك ابزار مهم در مديريت شهرهاي كنوني است          

 كه تصميمات نادرست و مديريتهاي غير استاندارد عالوه بر تاثير منفي و نـا  پاركينگ ميتواند بر كارايي ترافيك و كيفيت زندگي شهري تاثير گذار باشد چرا  

  .مطلوب بر سيستم ترافيك شهري باعث صدمه مستقيم بر محيط زيست، افزايش هزينه ها در ساخت و ساز و نهايتا زيانهاي اقتصادي خواهد شد

رو و خدمات به آنها پاركينگ جزئي از خـدمات بـه خودروهـا و وسـايل نقليـه             با توجه به گذشت زمان و سرعت پيشرفت در ضمينه توليد روز افزون خود             

ميباشد از اين رو سياستگذاران بخشهاي حمل و نقل اخيرا به پاركينگ توجه بيشتري داشته اند و از آن بعنوان يـك مكـانيزم بلقـوه بـراي رفـع مـشكالت                                

  .ترافيك شهري نام ميبرند

فضاي يك پاركينگ ، باال بردن ضريب امنيت و كمك به تصميم گيري يك مديريت پاركينگ بصورت مستقيم كمك بـه        استفاده از حداكثر بهره برداري از       

  .اين نوع سياستگذاري بوده و ميتوان از آن بعنوان اصلي ترين مشكل يك مدير پاركينگ و يك پاركبان دانست
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  نرم افزار پاركينگ چيست؟

  

 يا برنامه پاركينگ به نرم افزاري گفته ميشود كه كليه نيازهاي يك پاركينگ و مديريت پاركينگ را برطرف كند تا مـديريت پاركينـگ                         نرم افزار پاركينگ  

ي در جهت بهره وري بهتر و كنترل مديريت پاركينگ           پاركينگ تصميمات  سيستم دستي بتواند عالوه بر رفع نيازهاي روزمره خود و برطرف نمودن مشكالت            

  .خود اتخاذ نمايد
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  در پاركينگ چيست؟) سيستم قبضي(سيستم دستي 

  

نـوع خـودرو ، پـالك       :  يا به تعداد دلخواه صادر ميگردد كه روي هر دسته قبض اطالعاتي شامل               100-50در اين روش مديريت پاركينگ دسته قبضهايي        

 قسمت ميباشـد يكـي قـبض    2اين قبضها شامل .  ورود ، تاريخ و ساعت خروج و بعضا رنگ يا ساير مشخصات ظاهري درج ميگردد خودرو ، تاريخ و ساعت    

  .اصلي كه در دست راننده است و يكي ته قبض كه دست پاركبان ميباشد

ات يا صدور قبضهاي جعلي پاركبان بايـد بتوانـد ايـن            اطالعاتي كه در قبضهاي اصلي و ته قبضها نوشته ميشوند يكي هستند چرا كه در صورت تغيير اطالع                 

 پاركينگها چـه كـسي ميتوانـد تـه قبـضها را چـك               ورود و خروج  اطالعات را در داشته باشد و آنرا چك كند، اما واقعا سوال اينجاست كه با توجه به حجم                   

  كند؟؟؟
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در .  صـفر اسـت  نـرم افـزار پاركينـگ     فتن داشت اما در عمل كنترل واقعي يـك پاركينـگ بـدون اسـتفاده از                 در حالت تئوري شايد بتوان حرفهايي براي گ       

 گفتگوهايي كه با مديران پاركينگها داشتيم همه شان به اين موضوع اعتراف ميكنند كه ما حتي وقت براي نوشتن ساعت خروج خودروهـا هـم نـداريم چـه                            

 داشـته   نرم افزار پاركينـگ   پس چه توقعي خواهيم داشت كه آن پاركينگ بتواند امنيت حداقلي بدون استفاده از يك                ! برسد به اينكه ته قبضها را چك كنيم       

  .باشد
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  :در پاركينگ) قبضهاي كاغذي (سيستم دستيمشكالت 

  

  خودرو در پاركينگمبلغ قابل پرداختكندي محاسبه مدت توقف و  •

 )امنيت(عدم شناسايي دقيق آورنده خودرو با خارج كننده خودرو  •

 تهيه قبضهاي جديد و در نتيجه صرف وقت و هزينه •

 خاصي از روزمشكل محاسبه دقيق و وقت گير كاركرد پاركبانها در روز يا ساعتهاي  •
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 عدم اطمينان به پاركبانهاي سود جو •

 جعل قبوض پاركينگ توسط افراد سودجو •

 عدم  از راه دور •

  و اطالع از وضعيت تمديد آنهامشترككنترل سخت رانندگان  •

 عدم اطالع از موجودي دقيق پاركينگ •

  و در نتيجه شلوغي درب ورودظرفيت باقيمانده و پاركبانها از عدم اطالع خودروهاي در حال ورود به پاركينگ •

 )پاركبانها(عدم اطالع دقيق مديريت پاركينگ از وضعيت ساعتهاي شلوغ پاركينگ جهت مديريت پرسنل پاركينگ  •

در هنگـام خـروج و درنتيجـه شـلوغي درب     ...) ميني بوس و – موتور –سواري ( پاركينگ تعرفهز تغيير  هاي متفاوت و ني  تعرفهمشكل در محاسبه     •

 خروجي

  كه باعث عدم بهره برداري پاركينگ از حداكثر ظرفيت خود خواهد شدورود و خروجشلوغي درب  •

• ... 

از آنچه گفته شد به وضـوح  .ته شد فقط بخشي از مشكالت يك پاركينگ است كه مديريت پاركينگ همه روزه با آن دست به گريبان است     مشكالتي كه گف  

  . مشخص خواهد شدنرم افزار پاركينگ يا حتي يك) اتوماسيون پاركينگ( پاركينگ سيستم مكانيزهاستفاده از يك 

واهيم داد و خـواهيم گفـت       خوب را توضيح خ   ) برنامه پاركينگ  (نرم افزار پاركينگ   پاركينگ  و مشخصات و ويژگيهاي يك         سيستم مكانيزه در ادامه ما يك     

  .كه يك اتوماسيون پاركينگ چگونه نيازهاي يك مديريت پاركينگ را رفع خواهد كرد
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  :اتوماسيون پاركينگ يا سيستم مكانيزه پاركينگ 

  

و باال  ) سيستم دستي قبضهاي كاغذي يا    ( كامل سيستم كاغذي      و نرم افزار جهت حذف     سخت افزار اين واژه را ميتوان بدين گونه تعريف كرد كه تركيبي از            

  .بردن امنيت و ضريب بهره وري در كنترل و مديريت پاركينگ ميباشد



 

 1
5

  

  

   چه امكاناتي بايد داشته باشد؟اتوماسيون پاركينگ يا بهترين سيستم نرم افزار پاركينگبهترين 
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 خوب نميتوان تعيين كرد اما بـراي داشـتن يـك سيـستم     نرم افزار پاركينگهر چند با پيشرفت تكنولوژي و امكانات جديد و بروز هيچ انتهايي را براي يك  

  :قل امكانات ذيل را برشمردمديريت پاركينگ خوب بايد حدا

 و ساعتي )ديماند( روز به روزتعرفهتعريف  . 1

 مغناطيسي كارتخوان خودكار توسط ثبت ورود خروج . 2

  صدور قبض بصورت دستي و يا خودكار . 3

  در نرم افزار و نيز سيگمنت خروجي براي مشترينمايش مبلغ محاسبه شده  . 4

   صندوق و خودروها بين روزها و ساعتهاي مختلفگزارشامكان تهيه  . 5

  ثبت و نامعتبر كردن كارتها–امكان تعريف  . 6

  امكان تعريف مشتركين . 7

  ج شده و همه قبوضخار-تفكيك قبوض صادر شده . 8

  تعريف نامحدود كاربران و تعيين دامنه دسترسي . 9

   براي مديران تعريف شده در ساعت معين هرروزپيامك گزارشامكان ارسال  . 10

  امكان اضافه كردن موارد اختصاصي و سفارشي . 11

  تعريف دامنه دسترسي كاربران . 12

  پيامك خودكار به آنان جهت مراجعهامكان نوبت دهي به رانندگان و ارسال  . 13

  ها براي خودروهاي متفاوتتعرفهامكان تغيير  . 14

 اعتباري و  ماهانه به صورتتعريف مشتركينامكان  . 15

  و ثبت عودت وجهمشتركين اعتباريسبه الباقي پيش پرداخت محا . 16

  مشتركين اعتباريامكان نمايش اعتبار باقيمانده براي  . 17
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  امكان اتصال به راهبند . 18

  ثبت عكس ورودي توسط دوربين و نمايش آن در هنگام خروج . 19

  ...)نمودار تعدادي و ريالي و -كاركرد كاربران و پاركينگ-موجودي-خروجي-ورودي (گزارشاتتهيه  . 20

  امكان ويرايش امكانات و اضافه كردن موارد سفارشي و دلخواه به برنامه . 21

 ثبت پالكهاي فراري و شناسايي آنها . 22

  خودروي فراريارتغير فعال كردن ك . 23

 عكس گرفته شده از تشخيص پالكامكان  . 24

 كاربران سيستم كنترل ماژولهاي امنيتي . 25

 يپشتيباني ساالنه بصورت آنالين حضوري و غير حضور . 26
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  ):اتوماسيون پاركينگبرنامه  (نرم افزار پاركينگبيو گرافي 
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  :تعريف تعرفه

ي را رايگان تعريـف نمـود و يـا نحـوه            با استفاده از اين امكان شما ميتوانيد تعرفه هايي بصورت دلخواه براي هر نوع خودرو تعريف كنيد ميتوانيد بازه ا                   

محاسبه هر خودرو را بصورت ساعت اول و يا ورودي و ساعتهاي اضافي تعريف نمود و يا اينكه جهت تخفيف چند دقيقه ورود به سـاعت اضـافي را در                    

  .محاسبات لحاظ نكرد

  : خروج خودروها–نحوه ثبت ورود 

  :ان پذير استاين امكان هم بصورت دستي و هم بصورت مكانيزه امك

  :روش دستي 

بديهي است كه تشخيص ورودي يا      .  را بر روي صفحه اصلي نرم افزار تايپ كرده تا ورود يا خروج ثبت گردد               كارتميتوان هنگام ورود يا خروج شماره       

بـدنبال آن  ) خودروهاي موجود در پاركينگ( نرم افزار ابتدا از قبوض صادره        ثبت كارت خروجي بودن كارت بر عهده نرم افزار است چرا كه در هنگام             

 بعنـوان قـبض صـادر شـده در نظـر خواهـد        راكـارت نرم افزار ) عدم وجود در قبوض صادره    ( خواهد گشت و در صورت يدا نشدن آن          كارتشماره  

  .بديهي است در اين روش امكان تايپ اشتباه شماره كارت توسط پاركبان باال رفته و نيز كندي در ثبت ورود و خروجها بوجود خواهد آمد.گرفت

  :روش مكانيزه 

بديهي است كه در    .  شماره كارت را براي نرم افزار بفرستد       كارتخوان نگهداريد تا بالفاصله     دستگاه كارتخوان  را بر روي     كارتدر اين روش كافيست تا      

  .اين روش عالوه بر باال رفتن سرعت ثبت ورود و خروج درصد اشتباهات پاركبان در نرم افزار به صفر ميرسد

  : ، تغيير اعتبار كارتهاكارتثبت 
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 را ثبت ميكنيم تا نرم افزار شماره اي به آن اختصاص دهد چرا كه شناسايي كارت بر اسـاس كـد               RFIDكارتهاي مغناطيسي   در اين بخش از نرم افزار       

بار براي هميشه ثبت ميگردند و در چرخه استفاده قرار ميگيرند، اين كارتها ممكن است از آنهـا بـراي افـراد          كارتها يك .هگز آن بسيار مشكل خواهد بود     

 خاصـي باشـد كـه نحـوه     تعرفـه  باشد و يا ممكن است رايگان باشد و يا اينكه هر كار داراي نـوع  مشتركمتفرقه استفاده گردد ممكن است دست يك     

  . انتخاب نمودكاربرعملكرد آنرا ميتوان بر اساس دلخواه 

كارتها پس از ثبت شدن همگي وضعيتي فعال و قابل استفاده دارند، ميتوان كارتها را غير فعال نمود و يا از حالـت غيـر فعـال خـارج نمـود ايـن تغييـر                 

بعنوان مثال خودرويي كه بدون اجازه شما از پاركينگ خـارج شـده اسـت            .  اساس ضرورتي كه در پاركينگ ايجاد ميشود استفاده خواهد شد          وضعيت بر 

كارتش  را غير فعال ميكنيد و يا كارتي كه گم شده است را غير فعال ميكنيد تا در صورت استفاده مجدد سيستم به شما هشدار دهـدو از ايـن طريـق                                 

  .ود را چند برابر كنيدامنيت خ

  :تعريف مشتركين

ايـن شـماره بـراي    .  شناسـايي ميـشود  1ما يك مشترك هميشگي داريم بنام متفرقه كـه بـا كـد             ) برنامه پاركينگ  (نرم افزار پاركينگ  در اين بخش از     

  .خودروهاي عموم استفاده ميشود

در اينجا نوع اشتراك ها به دو دسته تقـسيم          . حدود مشترك ايجاد كنيد و بر اساس نوع دلخواه اشتراك آنها را انتخاب كنيد             شما ميتوانيد به تعداد نا م     

  :ميشوند 

  :اشتراك ماهانه

كه در اين حالت هر مشترك بصورت ماهانه حق عضويت را پرداخت ميكند، در حقيقت او يك جايگاه پارك هميشگي براي خود خريداري نموده است                          

  .چنانچه حضور داشته باشد يا نه بايد رزرو نگهداشته باشد

  :اشتراك اعتباري
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ه تـا بـه صـفر     از شارژ مشترك كـم كـرد  ورود و خروج در هر بار نرم افزار پاركينگدر اين حالت مبلغي بعنوان شارژ از مشترك دريافت ميگردد كه        

  .برسد

در ثبت رانندگان مشترك برنامه پاركينگ از شما يك شماره كارت بعنوان شماره كارت اشتراك درخواست ميكند تا در صورت هر بار ورود و خـروج                     

 بصورت خودكار پيام مناسب را صـادر ميكنـد و   فزار پاركينگنرم ادر هنگامي كه شارژ يا اعتبار مشتركين به پايان برسد .صاحب كارت مشخص گردد   

 استفاده كرد و ميبايست از كارتهاي متفرقه اسـتفاده كنـد كـه در ايـن     ورود يا خروجكارت از درجه اعتبار ساقط ميشود و نميتوان از آن كارت بعنوان          

  .حالت با توجه به سياستگذاري هاي مديريت پاركينگ براي مشترك بصرفه نخواهد بود

  :تعريف كاربران

كاربر با استفاده از رمز عبور و نام در اين بخش مديريت پاركينگ ميتواند تعداد نا محدودي كاربر را بعنوان كاربران سيستم پاركينگ تعريف كند و هر 

  . با تعيين محدوديتهايي كه در نظر گرفته شده است استفاده ميكنندنرم افزار پاركينگكاربري خود از 

در ادامه بحث به اهميت فراوان      .  عبور مديريت    الزم به ذكر است كه كاربران به هيچ عنوان نبايد از رمز عبور ساير كاربران مطلع باشند خصوصا رمز                  

  .اين موضوع پي خواهيد برد

  :ارسال پيامك گزارش

نـگ   يك مدير پاركينگ را بي نياز از هر نوع دسترسي اينترنتي يا حضور در پاركينگ مدير را آگاه ميكند كـه در پاركي                       نرم افزار پاركينگ  اين بخش از    

  .از صبح چند خودرو آمده اند و چندتا رفته ند؟ چقدر تا اآلن كاركرد داشته است و يا چند خودرو داخل پاركينگ موجود است! چه خبر است

 فقط كافيست تا وارد اين بخش از نرم افزار كنترل مديريت پاركينگ شده و نام مديرهايي كه ميخواهد پيام گزارش كاركرد پاركينـگ ارسـال شـود را                           

  .وارد كنيد

  :ثبت عكس ورودي خودرو
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 بصورت خودكار دستور ثبت عكس را براي دوربـين         نرم افزار پاركينگ  هنگام ورود خودرو چه بصورت دستي چه بصورت مكانيزه ثبت ورود انجام شد              

اين امـر  . نگام خروج بهنگام ثبت خروج مجددا بر رو صفحه نمايش داده ميشود اين عكس در ه. ارسال ميكند و عكس را در حافظه سيستم نگه ميدارد     

  .جهت باال بردن امنيت پاركينگ بسيار ضروري است

 ثبت عكس ورودي پالك را از عكس تشخيص داده و بهنگـام سـاير    پس ازنرم افزار پاركينگ  استفاده ميكنيد    تشخيص پالك اگر از ماژول نرم افزاري      

ثبت پالك ضرورت چنداني ندارد چرا كه مهم كارت است ، ضرورت پالك وقتي مشخص ميشود كـه كـارت   . اطالعات ورودي در سيستم ثبت ميكند    

  . يا هنگام ثبت فرار خودرو بخواهيد پالك آنرا ثبت كنيدو. نباشد و شما بخواهيد ساعت ورود راننده اي را كه كارت خود را گم كرده است پيدا كنيد

  :ماژول امنيتي 

اين امكان جديد از نرم افزار در اصل جاسوس شما در پاركينگ است و به مديريت پاركينگ ميگويد كه چه اتفاقـاتي در نـرم افـزار افتـاده اسـت چـه             

 چه ساعتهايي به سيستم متصل شده اند و چه كسي     كاربرانكار را انجام داده،     قبضهايي حذف شده است؟ چه قبضهايي دستكاري شده امد، چه كسي اين           

  ...در اصل مو را از ماست ميكشد! رمز عبور مديريتي شما را از روي دستتان دزديده است
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  :نرم افزار پاركينگگزارشات 

  

  : چند نمونه از گزارشات و كارآيي هاي آنها را با هم مرور ميكنيمنرم افزار پاركينگ گستردگي انواع گزارشات با توجه به

و مبلـغ كـاركرد   در اين گزارش يك بازه مشخ تعيين شده و نام همه كاربراني كه عملكرد ريالي داشته اند ليست شده        : خالصه عملكرد ريالي كاربران   

  .كلي آنها را در آن بازه مشخص ميكند
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در اين گزارش بر اساس بازه تاريخي در هر تاريخ مـشخص ميكنـد كـه پاركينـگ در آن روز چـه تعـداد ورودي                          : خالصه عملكرد تعدادي پاركينگ   

  .خروجي و كاركرد ريالي داشته است

 اين امكان را به شما ميدهد كه با فقط يك كليك كليه اطالعات قبوض صادر شده اعم                  نرم افزار پاركينگ  در اين گزارش    : گزارش موجودي پاركينگ  

از اين گزارش براي چك كردن دوره اي پاركينگ و يا هنگامي كـه              . از تاريخ و ساعت و نوع خودرو هاي داخل پاركينگ را  بر روي كاغذ داشته باشيد                

  .مدتي به سيستم دسترسي نداشته باشيم استفاده ميشودقرار است براي 

 تاريخ و ساعت آنرا نيز مشخص ميكنيم تا بدانيم هر كاربر در سـاعتهاي   كاربردر اين گزارش عالوه بر مشخص نمودن نام          : گزارش كاركرد كاربران  

  . در هنگام تغيير شيفتها از اين گزارش بيشتر استفاده ميشود.خاص يكروز به چه صورت و چه مبلغ كاركرد داشته است

اين نوع گزارشات سيستم مديريت پاركينگ شامل تعداد زيادي از انواع گزارشات ميباشـد كـه يـك مـدير جهـت بهـره            : گزارشات مديريتي نموداري  

خروج بر اساس تعداد و ريالي مشخص ميكنـد در چـه   –ي ورود  برداري صحيح و تصميم گيري موثر از آنها استفاده ميكند براي مثال گزارشات نمودار             

ساعتهايي از روز كدام دربهاي پاركينگ شلوغتر است و به نيرو و مديريت بيشتري احتياج دارد و يا گزارش نموداري كاركرد ريالي يا تعداد به تفكيـك   

  .ه ساير شلوغتر است و نياز به نيروي بيشتري دارندروز يا ماه كه مشخص ميكند چه ماههايي از سال و چه روزهايي از ماه نسبت ب

 ميشود كه بصورت نا محسوس سيستم شما را كنترل ميكند تا در             ماژول امنيتي همانطور كه از اسمش پيداست اين گزارش مربوط به          :گزارشات امنيتي 

يكي تغييرات قبوض كه مشخص ميكند چـه  :  بخش است 3اين گزارشات شامل . ا نشان دهدهنگام صالحديد مديريت پاركينگ گزارشات را براي شم      

 كـه اگـر     كـاربران كاربري چه قبضي را دستكاري يا حذف كرده است، دومي ساعت هاي ورود و خروج كاربران است  و سومي دسترسي هاي نا معتبر                         

  .ربري شخص ديگري وارد شود و يا عمدا ، كلمه عبور را اشتباه وارد ميكندكسي بخواهد اشتباها با نام كا
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  :بيوگرافي سخت افزار پاركينگ

  : يا بدون لمسRFIDكارت مغناطيسي 

  

   ميليمتر2قطر  ميليمتر  55*85: سايزمشخصات ظاهري 

   نقره اي– طالئي – سفيد: رنگ 

 PVCاپ  قابل چ)مشابه كارت عابر بانك(پالستيك فشرده : جنس
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  :مشخصات فني

  . سانتيمتر8 از فاصله حداكثر  RFIDداراي تراشه مغناطيسي آفالين، قابل تشخيص براي ريدرهاي 

  . هستند! تراشه مغناطيسي موجود در كارت كامال مخفي در كارت بوده و غير قابل رويت و آسيب رساندن ميباشد؛ اين نوع كارت تقريبا خراب نشدني

 RO )readاز آنجا كه كارت بصورت .  ميباشد و هر شماره سريال منحصر بفرد ميباشدHex رقمي بصورت كد 11 الي 10 سريال هر كارت داراي شماره

only( ميباشد قابليت نوشتن )بر روي تراشه كارت  ميسر نيست، لذا افراد سود جو نميتوانند با داشـتن ايـن كـارت و    ) توليد شماره سريالهاي جعلي مشابه

  .سريالهاي مشابه از آن سوء استفاده نماينددرج شماره 

ريدرهاي اين نوع كارت نياز به لمس يا قراردادن مستقيم كارت روي جلوي چشمي دستگاه ندارند ، بعنوان مثال شما ميتوانيد با قرار دادن دسـتگاه پـشت                            

  .كنيد سانت از دستگاه ، از پشت شيشه كارت را به دستگاه معرفي 8شيشه و رعايت همان فاصله 
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  : Reader RFIDكارتخوان يا 

  

  Cm 5*8*14: سايز

  جنس پالستيك فشرده. رنگ سفيد 

  آداپتور و پورت سيستم كامپيوتر: منبع تغذيه 

 COM و پورت  USB2 :كابل انتقال داده
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آي سي هاي كد نويسي شده جهت  بورد الكتريكي حاوي EM18 ولت، ماژول بوبين 5شامل المپ چشمك زن زمان خواندن اطالعات، بوغ   : مشخصات فني 

  .ارتباط و انتقال دادهاي دريافتي از بوبين و كامپيوتر

  RFID در جلوي بوبين يا همان ماژول سخت افزاري كارتخوان قرار ميگيرد امـواج  كارت مغناطيسيروش كار اين كارتخوانها به اين صورت است كه وقتي 

كد دريافت شده توسط ماژول به . خل كارت را فعال كرده و كد را دريافت ميكند كه اين كد همان عدد هگز و شماره سريال ثابت كارت ميباشدسيم پيچ دا

  .ش ميكندبرد الكتريكي منتقل شده و در صورت كامل بودن اطالعات آنرا از طريق كابل داده به كامپيوتر منتقل و از آنجا نرم افزار كد دريافتي را پرداز

منبع تغذيه متصل به كارتخوان جهت تامين برق مورد نياز در صورت ضرورت استفاده ميگردد بيشتر اين منبع تغذيه هنگامي مورد استفاده قرار ميگيرد كه 

ه كارتخوان هم جهت تامين ولتاژ و        ولت را براي عملكرد صحيح دستگاه تامين كند چرا كه كابل انتقال داد             5,2مادر بورد سيستم كامپيوتر نتواند ولتاژ دقيق        

  .هم جهت انتقال داده كارت خوانده شده مورد استفاده قرار ميگيرد

هنگامي كه ما از چندين سخت افزار همزمان استفاده ميكنيم ممكن است اگر مادر بورد مناسبي استفاده نكرده باشيد افت ولتاژ شـديد بـر روي مـادر بـورد         

 شما كه حساس ترين وسيله از قطعات سخت افزاري شما است درست كار نكند در اينگونه مواقع منبع تغذيه آداپتور راهكار    ايجاد شده و دستگاه كارتخوان    

  .خوبي براي اين موضوع ميباشد
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  :عكس وروديدوربين ثبت 

  

 استفاده شده است نوع دوربين متفاوت است بعنوان مثال چنانچه فاصله سيستم كامپيوتر از دوربين خيلـي   رم افزار پاركينگ  نبسته به نوع كد نويسي كه در        

 كاراتر هسستند چرا كه هم داراي سرعت باالتري هستند و هـم  usbزياد باشد دوربين هاي آي پي مورد استفاده قرار ميگيرد در غير اينصورت دوربينهاي            

 با مگا پيكسل و سرعت فوق العاده اي هستند كه سرعت باال  hdاين دوربينها داراي لنزهاي . تي نسبت به دوربينهاي آي پي به صرفه تر هستنداز نظر قيم

  .حرف اول را خواهد زد خوب سرعت و عملكرد باال نرم افزار پاركينگو كيفيت عالي آنها را محبوبتر كرده است چراكه در يك 

در اصل عمليات تـشخيص  .  استفاده ميگردد چرا كه عمليات تشخيص پالك خود يك امر زمانبر است usbدر ماژولهاي تشخيص پالك نيز از دوربينهاي 

 تشخيص دهد و    عكسالك را از    پالك امري وابسته به دوربين نيست و امريست وابسته به نرم افزار چرا كه هيچ دوربيني وجود ندارد كه به خودي خود پ                      
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نرم  تشخيص داده و آنرا بصورت يك رشته به عكس تحويل گرفته از دوربين است كه پالك را از نرم افزار پاركينگاين ماژول نرم افزاري تشخيص پالك 

  . انتقال ميدهدافزار پاركينگ

  :تابلو سيگمنت نمايش مبلغ قابل پرداخت

  

 رقم استفاده 5 ميباشد كه براي نمايش  cm  5*20*30بسته به تعداد رقمهايي كه سيگمنتها نشان ميدهد سايزشان متفاوت است در حالت استاندارد سايز

  .ميگردد

  .كي و صفحه دودي از جنس پالستيك فشرده و چوب ميباشدرنگ قاب مش
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  :مشخصات فني

 تابلوهاي سيگمنت براي نمايش هر رقم داراي يك عدد سون سيگمنت و يك بورد الكتريكي براي روشن شدن سيگمنت ميباشد لذا مثال بـراي يـك تـابلو                            

  .صال و انتقال داده ها به كنترل مدار ميباشد بورد و يك بورد براي ات5 سون سيگمنت 5 رقم نشان ميدهند 5سيگمنت كه 

 ولت كه برق مورد نياز براي       12 داده ها را از مادر بورد انتقال ميدهد ميباشد و يك منبع تغذيه               comتابلو سيگمنتها داراي يك كابل ديتا كه توسط پورت          

 است كه اطالعات را به تابلو سـيگمنتها انتقـال           نرم افزار پاركينگ  ه اين   انتقال داده در سيگمنتها يك طرفه است چرا ك        .روشن شدن سيگمنتها را مهيا ميكند     

  .ميدهد و آنها فقط وظيفه نمايش دادن اطالعات را دارند

ت خروجي توسط نرم افزار كنتـرل و  مورد استفاده تابلوهاي سيگمنت مبلغ قابل پرداخت در جلوي درب خروجي پاركينگ است چرا كه همزمان با زدن كار      

مديريت پاركينگ مبلغ مورد نظر عالوه بر نمايش بر روي صفحه كامپيوتر بر روي اين تابلو سيگمنتها نيز نمايش داده ميـشو تـا راننـده نيـز از مبلـغ قابـل        

  .پرداخت مطلع گردد

  :تابلو سيگمنت نمايش ظرفيت باقيمانده پاركينگ

 بسته به تعداد رقمهايي كه سيگمنتها نشان ميدهـد سايزشـان متفـاوت اسـت در        سيگمنتهاي مبلغ قابل پرداخت    نيز مانند نمايش     اين نوع از تابلو سيگمنتها    

  . رقم است3 ميباشد كه حاوي  cm  5*27*37:حالت استاندارد سايز

  .باشدرنگ قاب مشكي و صفحه دودي از جنس پالستيك فشرده و چوب مي

  :مشخصات فني 
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 تابلو سيگمنتهاي نمايش ظرفيت باقيمانده پاركينگ معموال از سون سيگمنتهايي بزرگتر از مبلغ قابل پرداخت استفاده ميشوند چـرا كـه از فاصـله دور بايـد      

  .قابل رويت باشند

 ميباشد با ايـن  تابلو سيگمنتهاي نمايش  مبلغ قابل پرداختيز مانند  مكانيزم دروني انتقال داده و عملكرد تابلو سيگمنتها نمايش ظرفيت باقيمانده پاركينگ ن        

 برد الكتريكي براي يك نمايش سه رقمي استفاده ميشود كه بلند بودن كابـل انتقـال داده نيـز                4تفاوت كه طول كابل انتقال داده هاي آنها بزرگتر بوده و از             

  . پاركينگ ميباشدتابلو سيگمنتهاي نمايش مبلغ قابل پرداختو مورد استفاده متفاوت با بخاطر وجه تمايز آن 

مورد استفاده تابلوهاي سيگمنت نمايش ظرفيت باقيمانده پاركينگ در جلوي درب ورودي جايي كه خودرو هنوز وارد پاركينگ نشده است ميباشد چرا كـه                        

ن ظرفيت خالي پاركينگ قبل از ورود به پاركينگ براي رانندگان است از اين رو از سيگمنتهاي با رقمهاي بزرگتر و طول كابـل داده بيـشتر              هدف نشان داد  

  .استفاده ميگردند
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  : مديريتارسال پيامكدستگاه 

  

ل آن قرار داده ميشود تا از آن براي ارسال پيامـك اسـتفاده شـود ، البتـه بيـشتر        مودم است كه يك سيمكارت داخ      gsmاين دستگاه در اصل يك دستگاه       

  . قابليت ارسال پيامك را ندارندgsmمودمهاي 

  . كامپيوتر متصل ميگردند USB دارند و مانند آنها به پورت USBدستگاههاي جي اس ام ارسال سايزي شبيه به يك فلش 

ز پورتهاي كام را باز و از آنها براي استفاده از نرم افزارهاي خود استفاده ميكند و فقط يك يـا دو پـورت آنـرا                          دستگاههاي جي اس ام اغلب چندين پورت ا       

  .ار استفاده ميكند از آن پورتها براي استفاده در نرم افزنرم افزار پاركينگجهت استفاده نرم افزارهاي ديگر براي استفاده باز خواهد گذاشت كه 

 در سـاعتهاي    پيامـك گـزارش   موارد استفاده از دستگاههاي ارسال پيامك ميتواند گسترده باشد بعنوان مثال در نرم افزارهاي عمومي پاركينگ براي ارسال                   

ت ورودي خروجي و موجـدي پاركينـگ بـراي مـديران ارسـال              خاص از روز استفاده ميشود كه در اين پيامك مشخصات كاملي از كاركرد پاركينگ وضعي              
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 عمومي براي ارسال پيامك نوبـت دهـي         ر پاركينگ نرم افزا  مرزي عالوه بر موارد استفاده در        نرم افزار پاركينگ   ترانزيت يا    نرم افزار پاركينگ  ميشود يا در    

براي خروج از مرز و يا مشخص كردن نوبت آنها به رانندگان استفاده ميشود كه اين امر باعث كم شدن حجم تماسهاي رانندگان و يا مراجعه كمتر آنها به                             

  .پاركينگ جهت دريافت نوبت خواهد شد


