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 -1ورود ته سامانه

اتتذا دس غفحِ هشٍسگش ٍب  ،ساهاًِ سدیاتی خَدسٍی سادضیذ سا تِ آدسس ٍ www.spa.radshid.comاسد
ًوائیذ.
سپس تا جست ٍ جَی آدسس رکش ضذُ؛ غفحِ ٍسٍد تِ ساهاًِ سادضیذ تشای ضوا ًوایاى هی گشدد .
دسغفحِ پیص سٍ دس غَست ثثت ًام سدیاب خَد ،دس قسوت ٍسٍد ًام کاستشی ٍ گزس ٍاطُ خَد سا ٍاسد کٌیذ
ٍ سپس گضیٌِ ٍسٍد سا اًتخاب ًوائیذ.
دس قسوت ٍسٍد  ،تشای تخاقش سپشدى گزس ٍاطُ ،هی تَاًیذ گضیٌِ ی تلی سا اًتخاب کٌیذ.
ّوچٌیي تشای تغییش صتاى ساهاًِ هی تَاًیذ اص گضیٌِ ّای  FN ٍ ENدس غفحِ ٍسٍد استفادُ ًوائیذ.
اص دیگش اهکاًات غفحِ ٍسٍد هی تَاى تِ قسوت ثثت ًام  ،سیست کلوِ ػثَس ٍ سّگیشی اضاسُ ًوَد کِ دس اداهِ
تِ آى اضاسُ خَاّذ ضذ.
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 -2ثثت نام

اگش سدیاب خَدسٍی خَد سا ثثت ًام ًکشدُ ایذ تشای هطاّذُ خَدسٍی خَد اتتذا تایذ آى سا ثثت ًام ًوائیذ .تشای
ایي کاس دس غفحِ ٍسٍدی ساهاًِ سادضیذ گضیٌِ ثثت ًام سا اًتخاب کٌیذ ،دس غفحِ تاص ضذُ اقالػات خَاستِ
ضذُ سا ٍاسد ًوائیذ .دس کادس ًام کاستشی ،کاساکتشّای فاسسی سا ًویتَاًیذ اًتخاب کٌیذ ٍ تؼذاد کاساکتشّا تایذ
تیص اص چْاس حشف تاضذ.
تشای تاصیاتی کلوِ ػثَس دس قسوت ایویل ،ایویل خَد سا ٍاسد ًوائیذتا دس غَست ًیاص کلوِ ػثَس تِ ایویل ضوا
اسسال گشدد ٍ دس غَستی کِ کلوِ ػثَسخَد سا فشاهَش کشدیذ دس غفحِ ٍسٍد دس تخص سیست کلوِ
ػثَس،ایویل خَد سا ٍاسد ًوائیذ تا کلوِ ػثَس جذیذ تشای ضوا اسسال گشدد .دس قسوت سشیال ٍ ضٌاسِ ثثت ًام
هَاسد خَاستِ ضذُ سا اص سٍی کاست گاساًتی هطاّذُ ٍ دس کادس هشتَقِ ٍاسد ًوائیذ.
دس قسوت ضواسُ سشپشست ،ضواسُ ّوشاّی سا کِ هی خَاّیذ اص ًشم افضاس اًذسٍیذ ،ستات تلگشام ٍ پیاهک ّای
ساهاًِ استفادُ ًوایذ سا ٍاسد کٌیذ ٍ دس پایاى گضیٌِ ی ثثت ًام سا اًتخاب ًوائیذ.
دس غَست ػذم ٍجَد خكا دستگاُ ضوا تا هَفقیت ثثت ًام خَاّذ ضذ ٍ هی تَاًیذ دس قسوت ٍسٍد ً،ام کاستشی
ٍ گزسٍاطُ ثثت ضذُ دس هشحلِ ثثت ًام سا ٍاسد ًوائیذ ٍ تِ ساهاًِ سادضیذ ٍاسد ضَیذ .اگش تؼذاد خَدسٍّای ضوا
تیص اص یک هَسد است تٌْا کافی است دسهشحلِ ثثت ًام یکی اص آًْا سا ثثت ًام ًوائیذ ٍ هَاسد دیگش سا دس پٌل
کاستشی خَد اؾافِ کٌیذ کِ دس هَسد ایي هَؾَع تؼذاً تَؾیح دادُ خَاّذ ضذ .
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 -3تررسی داضثورد

 1-3پس اص ٍاسد ًوَدى ًام کاستشی ٍ کلوِ ػثَسٍ ،اسد هحیف کاستشی خَد هی ضَیذ  .غفحِ پیص سٍی ضوا
داضثَسد ًام داسد .دس ایي غفحِ ضوا هی تَاًیذ خالغِ ای اص ػولکشد خَد سا هطاّذُ ًوائیذ .
 2-3دس غفحِ ی داضثَسد تخص ّای هختلفی ٍجَد داسد کِ ّش کذام یک گجت ًاهیذُ هی ضَدّ .ش گجت
تیاًگش ٍؾؼیت خاغی اص خَدسٍ هی تاضذ .تشای ًوًَِ دسگجت اًتخاب خَدسٍ هی تَاًیذ خَدسٍی هَسد ًظش سا
جست ٍجَ ٍ اًتخاب ًوائیذ  .دس ؾوي اقالػات سایش گجت ّا ًیض تش اساس خَدٍی اًتخاب ضذُ تغییش
خَاٌّذ ًوَد.
 3-3دس ؾوي گجت ّای هَجَد دس ایي غفحِ قاتل تغییش هی تاضذ کِ دس تخص هذیشیت پشٍفایل تِ ضشح
کاهل آى پشداختِ خَاّذ ضذ.

 -4ردیاتی

تشای اقالع اص ٍؾؼیت خَدسٍّای خَد ٍ ًوایص آى ّا تش سٍی ًقطِ گضیٌِ سدیاتی سا اًتخاب هی کٌین .
دس غفحِ ای کِ پیص سٍی ضوا هی تاضذ آیکَى ّای ًوایص صًذُ  ،سدیاتی ٍ ضثیِ ساصی ٍ ّوچٌیي ًقطِ
هاَّاسُ ای گَگل ٍ تٌظیوات ًقطِ ٍ الیِ ّای  GISقاتل دستشسی هی تاضذ ،کِ ّش کذام تِ غَست جذاگاًِ
ضشح دادُ هی ضَد.
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 1-4نمایص زنذه

تشای ًوایص هَقؼیت فؼلی خَدسٍ تش سٍی ًقطِ کاستشد داسد ٍ هی تَاى ٍؾؼیت خاهَش ٍ یا سٍضي تَدى
خَدسٍ سا تشسسی ًوَد .تشای ایي اهش اتتذا گضیٌِ ًوایص صًذُ سا اًتخاب کٌیذ .سپس دس غفحِ ای کِ تاص هی
ضَد گشٍُ خَدسٍ ّای خَد سا اًتخاب ًواییذ.

سپس گضیٌِ هشحلِ تؼذ سا اًتخاب ٍ دس غفحِ ای کِ تاص هی ضَد خَدسٍّای هَسد ًظش سا اًتخاب ًواییذ.
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ًکتِ  : 1دس سوت ساست غفحِ اًتخاب خَدسٍ تا صدى فلص ،تِ اًتْای لیست خَدسٍّا هٌتقل هی ضَیذ.

ًکتِ  : 2دس غفحِ اًتخاب خَدسٍ  ،دس کٌاس ًام خَدسٍ یک ػذد هشتغ کَچک ٍجَد داسد کِ تا اًتخاب آى
تواهی خَدسٍ ّا اًتخاب هی ضَد.
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ًکتِ  : 3دس غفحِ اًتخاب خَدسٍ ،هی تَاًیذ خَدسٍی هَسد ًظش خَد سا ًیض جست ٍجَ ًواییذ.تشای ایي کاس
تایذ سٍی گضیٌِ رستیي کلیذ ًواییذ.

ًکتِ  : 4دس غفحِ اًتخاب خَدسٍ تا صدى فلص سفت تشگطت دس کٌاس آیکي رستیي هی تَاًیذ هیضاى اص ضاسط سین
کاست ٍ آخشیي ًقكِ ٍ ساػت اسسال اقالػات سدیاب خَد هكلغ ضَیذ.

ًکتِ  : 1-4دس غَستی کِ هقذاس ضاسط  -1دسج ضذُ تاضذ ،تِ احتوال صیاد سین کاست ضوا دائوی هی تاضذ ٍ یا
هقذاس ضاسط دس آى لحظِ اص سین کاست دسیافت ًطذُ است کِ تا اسسال اقالػات هجذد سدیاب هقذاس ضاسط
ًوایاى هی ضَد.
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ًکتِ  :2-4دس غَستی کِ سین کاست سدیاب ضوا اػتثاسی تاضذ قثل آًکِ هیضاى ضاسط آى کوتش اص  11111سیال
ضَد ًسثت تِ ضاسط آى اقذام ًوائیذ .دس غَستی کِ ضاسط سدیاب تِ اتوام تشسذ سدیاب اسسال اقالػات ًخَاّذ
کشد ٍ تؼذ اص ضاسط سین کاست دستگاُ ضشٍع تِ اسسال اقالػات هی کٌذ.
ًکتِ  : 3-4ضاسط سین کاست تِ غَست هستقین (ضاسط تشخف) اًجام گشدد.
پس اص اًتخاب خَدسٍّای هَسد ًظش گضیٌِ هشحلِ تؼذی سا اًتخاب کٌیذ .دس غفحِ تؼذی ضوا هی تَاًیذ تِ سٍص
ضذى خَدکاس هکاى خَدسٍّا ٍ ّوچٌیي صهاى تِ سٍص سساًی سا تِ دلخَاُ تٌظین کشدُ ٍ دس آخش گضیٌِ پایاى سا
اًتخاب ًواییذ تا خَدسٍّای ضوا دس ًقطِ ًوایص دادُ ضَد.

دس غفحِ پیص سٍ ضوا هی تَاًیذ هَقؼیت فؼلی خَدسّای خَد سا هطاّذُ ًواییذ ٍ ّوچٌیي لیست خَدسٍّای
اًتخاب ضذُ دس سوت ساست ًقطِ دس دستشس هی تاضذ ٍ تا اًتخاب ّش خَدسٍ  ،خَدسٍ هَسد ًظش دس ًقطِ
ًوایص دادُ هی ضَد.
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تا کلیذ کشدى تش سٍی ّش خَدسٍ ٍؾؼیت فؼلی آى هطخع هی گشدد ٍ اقالػاتی اص قثیل خاهَش یا سٍضي
تَدى خَدسٍ ٍیا هیضاى سشػت خَدسٍ دس آى لحظِ ٍ هیضاى تَقف دس ایي هکاى ٍ ...دس اختیاس ضوا قشاس خَاّذ
گشفت.

 2-4مسیریاتی

ضایذ ایي سؤال تشای ضوا پیص آهذُ تاضذ کِ چگًَِ هی تَاى هسیش خَدسٍ سا کِ اهشٍص یا سٍصگزضتِ یا دس یک
سٍص ٍ ساػت خاظ هطاّذُ ًوَد  .جَاب ایي سؤال ضوا دس قسوت هسیشیاتی دس تخص سدیاتی هی تاضذ .ضوا هی
تَاًیذ تا اًتخاب گضیٌِ آغاص هسیشیاتی ٍ سپس قی هشاحل هسیش خَدسٍی خَد سا هطاّذُ ًواییذ.
سپس دس غفحِ پیص سٍ گشٍُ خَدسٍی هَسد ًظش سا اًتخاب ًوَدُ ٍ هشحلِ تؼذ سا اًتخاب ٍ ٍاسد غفحِ
اًتخاب خَدسٍ ضَیذ .سپس دس ایي هشحلِ خَدسٍ ّای هَسد ًظش سا اًتخاب ًوَدُ ٍ هشحلِ تؼذ سا اًتخاب هی
کٌیذ.
دس غفحِ پیص سٍ ضوا تایذ اتتذا ساػت ٍ تاسیخ هَسد ًظش خَد سا اًتخاب ًواییذ تا تش اساس آى هسیش یاتی اًجام
گشدد ٍ تشای هطاّذُ هسیش یاتی گضیٌِ پایاى سا اًتخاب ًوائیذ.
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دس غفحِ پیص سٍ هسیش قی ضذُ خَدسّا قاتل هطاّذُ هی تاضذ .

ًکتِ  :1دس هسیشیاتی ،لیست خَدسٍّا دس سوت ساست غفحِ قاتل هطاّذُ هی تاضذ ٍ تا کلیذ کشدى تش سٍ ّش
خَدٍ هسیش یاتی هخفی ٍ یا ًوایص دادُ هی ضَد.
ًکتِ  :2دس هسیشیاتی پشچن سثض ًطاًِ آغاص هسیشیاتی ٍ پشچن قشهض ًطاًگش پایاى هسیشیاتی هی تاضذ.
ًکتِ  :3دس هسیش یاتی ػالهت

ًطاًگش ایي است کِ خَدسٍ سٍضي ٍ دس حال حشکت هی تاضذ.

ًکتِ  :4دس هسیشیاتی ػالهت

ًطاًگش ایي است کِ خَدسٍ سٍضي ٍ دس حال تَقف هی تاضذ.

ًکتِ  :5دس هسیش یاتی ػالهت
ًکتِ  :6دس هسیش یاتی ػالهت

ًطاًگش ایي است کِ خَدسٍ خاهَش هی تاضذ.
ًطاًگش ایي است کِ دس ایي ًقكِ ػکس ٍجَد است ٍ تا اًتخاب آى

تػَیش ًوایص دادُ هی ضَد.
 -5تررسی منوی مذیریت

تا استفادُ اص هٌَی هذیشیت ضوا ایي اهکاى سا خَاّیذ داضت کِ تٌظیوات هشتَـ تِ خَدسٍی خَد سا دس ساهاًِ
تغییش دّیذ؛ ٍ یک ًَع ساختاسکٌتشلی سا تشای ساهاًِ خَد ایجاد کٌیذ .دس اداهِ تِ ضشح ّش یک اص هٌَّای
قسوت هذیشیت پشداختِ خَاّذ ضذ.

9

 1-5تررسی مذیریت خودروها

دس ایي هٌَ ضوا هی تَاًیذ لیست خَدٍّای هَجَد دس ساهاًِ سا تِ ّوشاُ هطخػات آى هطاّذُ ًوائیذ ٍ تِ
هجوَػِ خَد ،خَدسٍ اؾافِ ٍ یا کن کٌیذ.
تشای تغییش هطخػات خَدسٍی خَد دس ستَى ػولیات گضیٌِ ٍیشایص (
حزف خَدسٍ اص لیست خَدسٍّا هی تَاًیذ گضیٌِ ؾشتذس (

) سا اًتخاب کٌیذ ّوچٌیي تشای

)سا دسستَى ػولیات اًتخاب ًوائیذ ٍ خَدسٍی

ضوا پس اص حزف دیگش قاتل هطاّذُ ًوی تاضذ .دس غفحِ ی ٍیشایص خَدسٍ هی تَاًیذ ًام خَدسٍ ً ،ام ساًٌذُ ،
کذ ساًٌذُ ،ضواسُ سین کاست دستگاُ ٍ ضواسُ سشپشست سا تغییش دّیذ ٍ پس اص قی هشاحل خَاستِ ضذُ آى سا
ٍیشایص ًوائیذ .کٌاس کادس ضواسُ سشپشست تا اًتخاب گضیٌِ تِ اؾافِ

ضوا هی تَاًیذ تؼذاد صیادی

سشپشست تشای خَدسی خَد اؾافِ ًوائیذ ،تا تتَاًٌذ پیاهک ّای ساهاًِ سا دسیافت کٌٌذ ٍ تا ًشم افضاس اًذسٍیذ ٍ
ستات تلگشام سادضیذ استثاـ تشقشاس ًوایٌذ .خاقش ًطاى هی ضَد دس غَستی کِ تلفي ّوشاُ سشپشستی داسای دٍ
سین کاست تاضذ تایذ ّش دٍ ضواسُ دس ساهاًِ تِ ػٌَاى سشپشست رخیشُ ضَد ٍ ّوچٌیي تشای دسیافت پیاهک اص
سوت ساهاًِ اٍالٌ تایذپیاهک ّای تثلیغاتی سین کاست ضوا فؼال تاضذ ٍ ّوچٌیي سین کاست ضوا تِ ػلت تذّی
یک قشفِ ًثاضذ.
تشای اؾافِ کشدى سدیاب جذیذ تِ ساهاًِ خَد ،کافی است گضیٌِ ثثت خَدسٍی جذیذ سا دس قسوت هذیشیت
خَدسٍ ّا اًتخاب ًوائیذ .دس ایي هشحلِ اتتذا هطخػات خَاستِ ضذُ سا ٍاسد کٌیذ ٍ سپس هشحلِ تؼذ سا اًتخاب
ًوائیذ .دس هشحلِ ی تؼذ ضوا هی تَاًیذ پالک خَدسٍی خَد ٍ تَؾیحات هشتَـ تِ آى سا ٍاسد ًوائیذ ّ ،وچٌیي
اهکاى تغییش سًگ هسیش خَدسٍی دس قسوت سًگ خَدسٍ ٍجَد داسد .دس هشحلِ ی تؼذی ضوا تایذ خَدسٍی
خَد سا تِ گشٍُ هَسد ًظش ،اًتػاب دّیذ  .تَجِ داضتِ تاضیذکِ دس قسوت ّای تؼذی ًحَُ ی ساختي گشٍُ
آهَصش دادُ خَاّذ ضذ .دس قسوت تػَیش خَدسٍ هی تَاًیذ تػَیش هٌاسة تا خَدسٍی خَد سا اًتخاب کشدُ ٍ
هشحلِ تؼذ سا اًتخاب کٌیذ دس هشحلِ اًتخاب ًَع ٍ سیستن خَدسٍ  ،هَاسد خَاستِ ضذُ سا قثق هطخػات
خَدسٍی خَد ٍاسد ًوائیذ تا گضاسش جاهغ هیضاى هػشف سَخت خَدسٍی ضوا تِ اضتثاُ هحاسثِ هگشدد ،سپس
گضیٌِ پایاى سا اًتخاب کشدُ تا خَدسٍ تِ لیست خَدسٍّای هَجَد اؾافِ گشدد.
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د س غفحِ ی هذیشیت خَدسٍّا ،ضوا هی تَاًیذ خَدسٍی هَسد ًظش سا اص هیاى خَدسٍّای هَجَد دس لیست
خَدسٍّا تا اًتخاب گضیٌِ سثض سًگ جستجَ ،تش اساس پاساهتشّا ی هَجَد اص قثیل ً:ام خَدسًٍ،ام ساًٌذُ ،کذ
ساًٌذُ ،ضواسُ سین کاست ٍ تَؾیحات پیذا کٌیذ.
ّوچٌیي دس غفحِ هذیذیت خَدسٍّا تا اًتخاب گضیٌِ قشهض سًگ خشٍجی اکسل ،هی تَاًیذ لیست خَدسٍّا سا
دس قالة فایل اکسل دس اختیاس داضتِ تاضیذ.
 2-5تررسی مذیریت گروه خودروها

تشای گشٍُ تٌذی خَدسٍّای هَجَد دس ساهاًِ اص هٌَی هذیشیت ،هذیشیت گشٍُ خَدسٍّا سا اًتخاب کٌیذ .
تشای ایجاد یک گشٍُ ،گضیٌِ آتی سًگ ایجاد گشٍُ جذیذ سا اًتخاب کٌیذ  .سپس دس کادس ػٌَاى گشًٍُ ،ام
گشٍُ سا تایپ کشدُ ٍ گضیٌِ هشحلِ تؼذ سا اًتخاب ًوائیذ .
دس هشحلِ تؼذ ضوا تایذ تؼییي کٌیذ کِ گشٍُ ضوا صیشگشٍُ کذام یک اص گشٍُ ّای هَجَد تاضذ کِ تِ قَس
هؼوَل تا اًتخاب گشٍُ تواهی خَدسٍّا گشٍُ ایجاد ضذُ صیش گشٍُ خَدسٍّای اغلی خَاّذ ضذ ٍ تا اًتخاب
گضیٌِ پایاى گشٍُ هَسد ًظش تِ لیست گشٍُ ّا اؾافِ خَاّذ ضذ.پس اص ساخت گشٍُ ضوا تایذ خَدسٍّای هشتَـ
تِ ایي گشٍُ سا اؾافِ ًوائیذ  .تشای ایي کاس دس غفحِ هذیشیت گشٍُ خَدسٍّا گضیٌِ قشهض سًگ اًتػاب خَدسٍ
تِ گشٍُ سا اًتخاب کٌیذ  .دس هشحلِ تؼذ گشٍّی سا کِ هیخَاّیذ خَدسٍ تِ آى اؾافِ گشدد،اًتخاب کٌیذ ٍ
گضی ٌِ هشحلِ تؼذ سا تضًیذ .سپس خَدسٍّای هَسد ًظش سا اًتخاب کشدُ ٍ گضیٌِ پایاى سا تضًیذ تا خَدسٍّا تِ
گشٍُ هَسد ًظش اؾافِ گشدًذ.
دس غفحِ هذیشیت گشٍُ خَدسٍّا تا اًتخاب گضیٌِ سثض سًگ هی تَاًیذ گشٍُ هَسد ًظش سا ٍیشایص کٌیذ.
 3-5مذیریت کارتران فرعی

کاستشد ایي تخص تشای صهاًی است کِ ضوا هی خَاّیذ تؼذادی اص خَدسٍّای خَد سا تا اهکاًات هحذٍد دس
اختیاس ضخع دیگشی قشاس دّیذتا آى ضخع تتَاًذ خَدسٍّای هشتَـ تِ خَد سا دس ساهاًِ تشسسی ًوایذ.دس
ؾوي خَدسٍّایی کِ تِ کاستش فشػی ًسثت دادُ هی ضًَذ تَسف کاستش اغلی ًیض قاتل هطاّذُ هی تاضذ .تشای
ایجاد کاستش فشػی دس هٌَی هذیشیت ،هذیشیت کاستشاى فشػی سا اًتخاب ًوائیذ  ،سپس دس غفحِ پیص سٍ گضیٌِ
آتی سًگ ایجاد کاستش فشػی جذیذ سا کلیک کٌیذ .هَاسد خَاستِ ضذُ سا دس فشم اقالػات کاستشفشػی ٍاسد
ًوائیذ ٍ گضیٌِ پایاى سا تضًیذ تا کاستش فشػی ایجاد گشدد .سپس گضیٌِ سثض سًگ تخػیع خَدسٍ تِ کاستش فشػی
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سا اًتخاب کٌیذ ٍ کاستش فشػی سا کِ هی خَاّیذخَدسٍ تِ آى اؾافِ کٌیذ اًتخاب کشدُ ٍ گضیٌِ هشحلِ تؼذ سا
تضًیذ .دس ایي هشحلِ گشٍّی سا کِ هی خَاّیذ خَدسٍ خَدسٍ اص آى تِ کاستش فشػی اختػاظ دّذ اًتخاب کشدُ
ٍ گضیٌِ هشحلِ تؼذ سا تضًیذ  .سپس خَدسٍّای هَسد ًظش سا تشای کاستش فشػی اًتخاب کشدُ ٍ گضیٌِ پایاى سا
تضًیذ تا خَدسٍّا تشای کاستش فشػی اؾافِ گشدد.
تا اًتخاب گضیٌِ قشهض سًگ ٍیشایص خَدسٍّای کاستش فشػی هی تَاًیذ خَدسٍّای هشتَـ تِ ّش کاستش فشػی سا
تغییش دّیذ .تَجِ ًوائیذ دس فایل کطَئی ایي غفحِ ضوا هی تَاًیذ کاستش فشػی خَد سا تغییش تذّیذٍ دس پایاى
گضیٌِ تأییذ سا اًتخاب کٌیذ .تشای ٍیشایص هطخػات کاستشفشػی دس غفحِ هذیشیت کاستشاى فشػی  ،سٍی
گضیٌِ ٍیشایص دس سدیف ّش کاستش فشػی کلیک ًوائیذ ٍ هطخػات آى سا تغییش تذّیذ .تشای هطاّذُ کاستش
فشػی ایجاد ضذُ تِ ّوشاُ خَدسٍّای اختػاظ ضذُ ٍاسد غفحِ اغلی ٍسٍد تِ ساهاًِ تطَیذ ٍ ًام کاستشی ٍ
گزسٍاطُ کاستش فشػی سا دس قسوت ٍسٍد ٍاسد ًوائیذ ٍ گضیٌِ ٍسٍد سا اًتخاب کٌیذ ٍ ٍاسد اکاًت فشػی خَد
تطَیذ.
 4-5مذیریت پروفایل

تشای تغییش گجت ّای هَجَد دس هٌَی داضثَسد ٍ ّوچٌیي اقالػات هشتَـ تِ ساهاًِ خَد اص هٌَی هذیشیت
،هذیشیت پشٍفایل سا اًتخاب ًوائیذ.
 5-5پرداخت

تشای توذیذ اػتثاس ساهاًِ ٍ ّوچٌیي اؾافِ کشدى تستِ پیاهکی (تشای استفادُ اص ًشم افضاس اًذسٍیذ ٍ ساهاًِ پیاهکی
آدسس)اص هٌَی هذیشیت ،پشداخت سا اًتخاب ًوائیذ .دس غفحِ پیص سٍ لیست پشداخت ّای قثلی هَجَد هی
تاضذ  .تشای پشداخت جذیذ تش سٍی گضیٌِ آتی سًگ ضشٍع پشداخت جذیذکلیک ًوائیذ سپس گضیٌِ ّای خشیذ
تستِ پیاهکی ،خشیذ اػتثاس ساهاًِ ٍ خشیذ ضاسط سین کاست تشای ضوا ًوایص دادُ هی ضَد کِ گضیٌِ ضاسطسین
کاست دس حال حاؾش غیش فؼال است .تشای ًوًَِ گضیٌِ خشیذ اػتثاس ساهاًِ سا اًتخاب کٌیذ .سپس گشٍُ ٍ
خَدسٍی خَد سا اًتخاب کٌیذ ٍ دس هشحلِ ی تؼذ هذت دٍسُ خَد سا تؼییي ًوائیذ ٍ گضیٌِ هشحلِ تؼذ سا اًتخاب
کشدُ ٍ ًَع پشداخت سا کِ ضاهل پشداخت آًالیي  ،آفالیي ٍ کاست ضاسط هی تاضذ سا تؼییي کٌیذ.تا اًتخاب
پشداخت آًالیي تِ دسگاُ تاًک هلت هتػل خَاّیذ ضذ ٍ پس اص قی هشاحل تاًکی ساهاًِ ضوا توذیذ خَاّذ
ضذ  .دس غَستی کِ هٌَی آفالیي سا اًتخاب کشدُ ایذ تایذ ّضیٌِ هشتَـ تِ توذیذ اػتثاس ساهاًِ تِ ضواسُ حساب
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ػٌَاى ضذُ دس ایي هشحلِ ٍاسیض ضَد .ضواسُ فیص ٍاسیض دس کاسهشتَقِ قیذ ضَد ٍ تَؾیحات الصهِ دس کادس
تَؾیحات ًَضتِ ضَد سپس گضیٌِ تأییذ پشداخت سا اًتخاب ًوائیذ ٍ تا قسوت پطتیثاًی سادضیذ تواس گشفتِ ضَد
تا پشداخت ضوا تشسسی ٍ تأییذ گشدد.
دسغَستی کِ تشای ضوا پشداخت آفالیي ٍ آًالیي غیش فؼال تَد هی تَاًیذ گضیٌِ کاست ضاسط سا اًتخاب کٌیذ ٍ
کذ کاست ضاسط سا دس قسوت هشتَقِ ٍاسد ًوائیذ .الصم تِ رکش است کذ ضاسط تَسف ًوایٌذُ هشتَقِ تِ ضوا دادُ
هی ضَد.
 6-5مذیریت مناطق

ضوا هی تَاًیذ هکاى ّای دلخَاُ تش سٍی ًقطِ کِ اص ًظش ضوا ػثَسٍهشٍس خَدسٍ دس ایي هکاى ّا هْن هی تاضذ
سا دس هٌَی هذیشیت  ،هذیشیت هٌاقق ایجاد کٌیذ .دس ایي هٌَ اتتذا سٍی گضیٌِ آتی سًگ جذیذکلیک
ًوائیذ.سپس تش سٍی هکاى دلخَاُ تشسٍی ًقطِ کلیک ًوائیذ تا یک ًقكِ ای ایجاد ضَد .دٍتاسُ تا ایجاد ًقكِ دس
کٌاس ًقكِ دیگش،ایي دٍ ًقكِ تِ یکذیگش هتػل هی ضًَذ ٍ تا تکشاس هجذد ایي کاس دس حَالی هحذٍدُ هَسد ًظش
تا ًقاـ اًتخاتی ضوا یک هحذٍدُ ساختِ ایذ سپس تایذ هحذٍدُ خَد سا ثثت کٌیذ .تشای ایي اهش سٍی گضیٌِ آتی
سًگ ثثت کلیک ًوائیذ ٍ اقالػات هشتَقِ سا اصجولِ ًام هٌكقِ ٍ حذاکثش سشػت هجاص سا ٍاسد ًوائیذ ٍ گضیٌِ
ثثت سا تضًیذ .هٌكقِ هَسد ًظش ضوا تش سٍی ًقطِ ایجاد گشدیذ.تشای تغییش هحذٍد ایجاد ضذُ سٍی گضیٌِ سثض
سًگ ٍیشایص کلیک ًوائیذ  .تشای حزف آى گضیٌِ قشهض سًگ حزف سا اًتخاب کٌیذ .تِ قَس هثال ضوا تؼذادی
خَدسٍ داسیذ کِ تِ قَس هطخع سٍصاًِ تِ هحلی ٍاسد ٍ اص آى خاسج هی ضًَذ ٍ تشای ضوا صهاى ٍسٍد ٍ خشٍج
ٍ سشػت ٍسٍد تِ آى هحل هْن هی تاضذ کِ تا ایجاد آى هٌكقِ هی تَاًیذ دس گضاسضات ،گضاسش هٌاقق اقالػات
هشتَـ تِ آى سا دس اختیاس داضتِ تاضیذ.
 7-5نقاط ضخصی

تا اًتخاب ًقاـ ضخػی اص هٌَی هذیشیت ضوا هی تَاًیذ هکاى ّای هَسد ًظش سٍی ًقطِ اص قثیل:فشٍدگاُ ،تاؽ
ٍحص ،تاًک ّ،تل ٍ  ...سا ػالهت گزاسی ًوائیذ.تااًتخاب گضیٌِ ًقاـ ضخػی ًقطِ تشای ضوا ًوایص دادُ
هیطَد.سپس گضیٌِ آتی سًگ ثثت سا اًتخاب کٌیذ ٍ تش سٍی هکاى هَسد ًظش سٍی ًقطِ کلیک .تا اًتخاب گضیٌِ
آتی سًگ ثثت غفحِ هشتَـ تِ اقالػات ًقكِ ضخػی تشای ضوا ًوایص دادُ هی ضَد .دس کادس ػٌَاى ًام هحل
اًتخاتی سا ٍاسد ًوائیذ ٍ دس ریل آى تػَیش تػَیش هشتَـ تِ آى سا اًتخاب کشدُ ٍ دس کادس سًگ هی تَاًیذ
سًگ آى ًقكِ سا تِ دلخَاُ تغییش دّیذ .تا اًتخاب گضیٌِ تٌظین تشای ّوِ کاستشاى ایي هکاى تشای کاستشاى فشػی
13

غیش قاتل هطاّذُ هی تاضذ .دس پایاى گضیٌِ ثثت سا اًتخاب کٌیذ تا تٌظیوات تشای ًقكِ هَسد ًظش تاسگضاسی
ضَد.تشای ٍیشایص ًقكِ اًتخاتی دس هٌَی ًقاـ ضخػی سٍی گضیٌِ سثض سًگ ٍیشایص کلیک ًوائیذ ٍ تشای
حزف ًقكِ ضخػی گضیٌِ قشهض سًگ حزف سا اًتخاب کٌیذ.
 8-5مسیرهای ضخصی

تشای ایجاد یک هسیش دلخَاُ ٍ ضخػی تش سٍی ًقطِ اص هٌَی هذیشیت ،گضیٌِ هسیشّای ضخػی سا اًتخاب
ًوائیذ.سپس تش سٍی گضیٌِ آتی سًگ جذیذ کلیک ًوائیذ ٍ تش سٍی هسیش هَسد ًظش ًقكِ گزاسی کٌیذ.تشای
رخیشُ هسیش ضخػی خَد گضیٌِ آتی سًگ ثثت ساااًتخاب کٌیذ ٍ اقالػات هشتَـ تِ هسیش ضخػی خَد سا دس
غفحِ پیص سٍ ٍاسد ًوائیذ.تا اًتخاب گضیٌِ اقالػات تکویلی هی تَاًیذ پاساهتشّای هَجَد دس غفحِ اقالػات
تکویلی هسیش ضخػی سا اًتخاب ًوائیذ  .دس غفحِ هسیشّای ضخػی تا اًتخاب گضیٌِ سثض سًگ ٍیشایص هسیش
ضخػی خَد سا هی تَاًیذ ٍیشایص ًوائیذ ٍ تااًتخاب گضیٌِ قشهض سًگ حزف هی تَاًیذ هسیش ضخػی سا حزف
کٌیذ.
 9-5کذ رهگیری

تا اًتخاب گضیٌِ کذ سّگیشی اص هٌَی هذیشیت ضوا هی تَاًیذفقف خَدسٍی خَد سا دس هکاى فؼلی دس ًقطِ
هطاّذُ ًوائیذ .تشای ایجاد کذ سّگیشی اتتذا گضیٌِ کذ سّگیشی سا دس هٌَی هذیشیت اًتخاب هی ًوائین ،سپس
گضیٌِ آتی سًگ جذیذ سا اًتخاب هی کٌین.پس اص اًتخاب گشٍُ ٍ خَدسٍّای هَسدًظش هشحلِ تؼذ سا هی صًین ٍ
کذ سّگیشی پیص فشؼ ًوایص دادُ هی ضَد .کِ ضوا هی تَاًیذ آى سا تِ دلخَاُ تغییش دّیذ .پس اص آى گضیٌِ
هشحلِ تؼذ سا اًتخاب کٌیذ ٍ اػتثاس کذ سّگیشی سا تؼییي ًوائیذ  .تِ قَس هثال کذ سّگیشی اص تاسیخ فؼلی تا
تاسیخ سٍص تؼذ اًتخاب ضَد ٍ گضیٌِ پایاى سا اًتخاب کٌیذ سپس اص هٌَی کاستشی خَد خاسج ضَیذ ٍ دس غفحِ
اغلی ٍسٍد تِ ساهاًِ سادضیذ گضیٌِ سّگیشی سا اًتخاب کشدُ ٍ کذ سّگیشی سا دس هحل هشتَقِ قیذ کٌیذ ٍ
گضیٌِ هطاّذُ سا تضًیذ .دس غفحِ پیص سٍ خَدسٍّای اًتخاب ضذُ دس هشحلِ کذ سّگیشی تش سٍی ًقطِ ًوایص
دادُ هی ضَد ٍ اقالػات هشتَـ تِ آى ّا دس گَضِ سوت ساست ًقطِ قاتل هطاّذُ هی تاضذ ٍ تا اًتخاب ّش
خَدسٍ اقالػات هشتَـ تِ آى تاسگضاسی هی ضَد.کاستشد کذ سّگیشی دس قالة هثال:
تِ قَس هثال فشؼ کٌیذ کِ خَدسٍی ضوا تشای ضخػی تاس حول هی کٌذ ٍ ضوا هی خَاّیذ آى ضخع اص
ٍؾؼیت ٍ هحل خَدسٍ اقویٌاى پیذا کٌذ ٍ تشای تاس خَد پیگیشی ّای الصم س ا اًجام دّذ هی تَاًیذ کذسّگیشی
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هشتَـ تِ آى خَدسٍ سا دس اختیاس آى ضخع قشاس دّیذ .سپس آى ضخع دس غفحِ ٍسٍدی سایت تِ قسوت کذ
سّگیشی سفتِ ٍ کذ هَسد ًظش سا دس کادس ٍاسد هی ًوایذ ٍ هیتَاًیذ هَقؼیت خَدسٍ فقف تواضا کٌذ.
 11-5ارتثاط یا رهیاب

دس غَستی کِ خَدسٍی ضوا هجْض تِ سیستن سّیاب است ،دس هتي صیش تِ چگًَگی ػولکشد ٍ استثاـ تا سّیاب
هی پشداصین.
سیستن سّیاب سیستوی است کِ اص آى قشیق هی تَاًیذ تا ساًٌذُ داخل خَدسٍ دس تواس تاضیذ ٍ تا اسسال پیام اص
قشیق ساهاًِ ،ساًٌذُ هی تَاًذ آى سا داخل تثلت هَجَد تش سٍی خَدسٍ هطاّذُ ٍ اقذاهات الصم سا اًجام دّذ.
تشای اسسال پیام تِ سّیاب هشاحل صیش اًجام دّیذ :
تِ قسوت سدیاتی ساهاًِ سفتِ ٍ گضیٌِ آغاص ًوایص صًذُ سا اًتخاب ًواییذ سپس گشٍُ خَدسٍّا تشای ضوا ًوایص
دادُ هی ضَد تا اًتخاب گشٍُ خَدسٍ هَسد ًظش گضیٌِ پایاى سا اًتخاب ًوائیذ .تش سٍی ًقطِ هحل هَسد ًظش سا پیذا
کشدُ ٍ کلیک ساست ًوائیذ سپس گضیٌِ اسسال تِ سّیاب سا اًتخاب کٌیذ .دس غفحِ تاص ضذُ خَدسٍ هَسد سا

اًتخاب کٌیذ ٍ دس هشحلِ تؼذ ًَع پیام اسسالی تِ سّیاب سا تؼییي ًوائیذ(هتي -هسیشً-قكِ) ٍ دس آخش گضیٌِ
پایاى سا اًتخاب کٌیذ.
ًکتِ  :تا کلیک ساست سٍی ًقطِ ٍ اًتخاب گضیٌِ چیٌص تش اساس فاغلِ ،لیست خَدسٍّا تش اساس ًضدیک
تشیي فاغلِ تا هحل هَسد ًظش ًوایص دادُ هی ضًَذ.
تشای هطاّذُ پیام ّایی کِ ساًٌذگاى اص سَی سّیاب تِ هشکض اػالم کشدُ اًذ دس قسوت گضاسضات دس
غفحِ دٍم گضاسش سّیاب سا اًتخاب ٍ سپس خَدسٍّا ٍتاصُ صهاًی هَسد ًظش سا اًتخاب ًوائیذ .دس غفحِ پیص
سٍی هی تَاًیذ پیام ّای اسسالی اص سوت سّیاب ّا سا هطاّذُ کٌیذ.
 -6تررسی منوی گسارضات

دس ایي هٌَ ضوا هی تَاًیذ اص گضاسضات هَجَد دس ساهاًِ استفادُ ًوائیذ ٍ تشای کاستشدّای خَد خشٍجی تگیشیذ.
دس ایي هٌَ گضاسضات هتؼذدی ٍجَد داسد کِ هی تَاى تِ گضاسش جاهغ ،کاسکشد ،سشػت ،ضاسطً ،ثؽ ًاٍگاى ٍ
 ...اضاسُ کشد کِ دس اداهِ تِ ضشح ّش یک اص گضاسضات خَاّین پشداخت.
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 1-6گسارش جامع

دس ایي گضاسش ضوا هی تَاًیذ اص ٍؾؼیت کلی خَدسٍّای خَد اص قثیل هیضاى سشػت خَدسٍ،تَقف ،خاهَضی،
سٍضٌی ٍ جاتِ جایی آى ٍ هَاسد دیگش هكلغ ضَد.
تشای دستشسی تِ ایي گضاسش اص هٌَی گضاسضات گضاسش جاهغ سا اًتخاب کٌیذ .پس اص اًتخاب خَدسٍّای هَسد
ًظش ٍ تاصُ صهاًی دلخَاُ ایي گضاسش تشای ضوا ًوایاى هی ضَد.
تَجِ داضتِ تاضذ دس ایي گضاسش دس غَستی کِ  smsتِ سدیاب هحذٍدُ سشػت ٍ هحذٍدُ جغشافیایی تؼییي
کشدُ تاضیذ هی تَاًیذ دس ستَى ّای تؼذاد سشػت غیش هجاص ٍتؼذاد خشٍج اص هحذٍدُ ػذد غحیح داضتِ تاضیذ.
ّوچٌیي دس غَستی کِ دس هشحلِ ثثت ًام ًَع خَدسٍی خَد سا تِ دسستی ٍاسد کشدُ تاضیذ ،هقادیش ستَى ّای
هشتَـ تِ سَخت خَدسٍ غحیح هی تاضذ.
 2-6گسارش کارکرد

دس ایي گضاسش ضوا هی تَاًیذ اص هیضاى کاس خَدسٍی خَد کِ ضاهل پاساهتشّای سٍضٌی خَدسٍ ٍ جاتِ جایی آى
هی تاضذ ،دس تاصُ صهاًی دلخَاُ گضاسش تْیِ فشهائیذ .تَجِ داضتِ تاضیذ ایي گضاسش هجوَع جاتِ جایی ٍ هیضاى
سٍضٌی ّش خَدسٍ ًیض تشای ّش خَدسٍ ضوا اسائِ هی دّذ.
تشای دستشسی تِ گضاسش کاسکشد اصهٌَی گضاسضات ایي گضاسش سا اًتخاب ًوائیذ.
 3-6گسارش مناطق

تشای اقالع اص صهاى حؿَس خَدسٍی خَد دس هٌكقِ تؼشیف ضذُ ٍ ّوچٌیي اقالع اص پاساهتشّای هذػت سٍضٌی،
خاهَضی ،تَقف ٍ هیضاى جاتِ جایی ٍ اقالع هیضاى سشػت دس هحذٍدُ هَسد ًظش هی تَاًیذ اص ایي گضاسش
استفادُ ًوائیذ .تَجِ داضتِ تاضیذ کِ اتتذا هٌكقِ هَسد ًظش سا دس قسوت هذیشیت ،هذیشیت هٌاقق تؼییي ًوائیذ.
دس ؾوي ضوا هی تَاًیذ اص هٌَی گضاسضات ،گضاسش هٌاقق سا دس اختیاس داضتِ تاضیذ.
 4-6گسارش سرعت

دس ایي گضاسش ضوا اص هقذاس حذاکثش سشػت ،حذاقل سشػت ،سشػت هتَسف ٍ تؼذاد سشػت ّای غیش هجاص
اقالع حاغل ًوائیذ.
ایي گضاسش سا هی تَاًیذ تِ دٍ غَست ًوَداس ٍ جذٍلی هطاّذُ ًوائیذ.
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دس حالت ًوَداسی ایي گضاسش سا تش اساس سشػت ٍ صهاى هطاّذُ ٍ خَدسٍّا تا سًگ ّای هختلف قاتل
تطخیع اص یکذیگش هی تاضٌذ .لیست خَدسٍ دس حالت ًوَداسی دس سوت ساست ًوَداس قاتل هطاّذُ است ٍ تا
اًتخاب ّش یک هی تَاى آى سا حزف ٍ یا اؾافِ ًوَد.
 5-6گسارش جاته جایی

ّذف ایي گضاسش هكلغ ضذى اص هیضاى جاتِ جایی ّش خَدسٍ هی تاضذ.
ضوا هی تَاًیذ ایي گضاسش سا تِ دٍ غَست سٍصاًِ ٍ هجوَع تش اساس تاصُ صهاًی اًتخاب ضذُ دس اختیاس داضتِ
تاضیذ ٍ دس هشاحل اًتخاب خَدسٍ ٍ تاصُ صهاًی هی تَاًیذ ایي پاساهتش سا تغییش دّیذ .ایي گضاسش تِ غَست
جذٍلی ٍ ًوَداسی قاتل هطاّذُ هی تاضذ ٍ دس حالت ًوَداسی تش اساس سٍص ٍ هیضاى کیلَهتش قی ضذُ هی تاضذ.
 6-6گسارش مصرف سوخت

 دس ایي گضاسش ضوا تشای ّش خَدسٍ اص هیضاى جاتِ جایی ،هذت تَقف ،هػشف سَخت دس حالت تَقف ٍحشکت ٍ هجوَع هػشف سَخت هكلغ ضَیذ.
تَجِ داضتِ تاضیذ دس غَستی ایي گضاسش پاساهتشّای غحیح سَخت سا تشای ضوا ًوایص هی دّذ کِ ًَع ٍ
هذل خَدسٍ تِ دسستی ٍاسد ضذُ تاضذ.
 7-6گسارش ضارش

ضوا هی تَاًیذ تا اًتخاب ایي گضاسش اص هیضاى ضاسط هػشفی سین کاست سدیاب هكلغ ضَیذ.
ایي گضاسش تِ دٍ غَست ًوَداسی ٍ جذٍلی قاتل هطاّذُ است.
 8-6گسارش تصاویر ارسالی

تشای هطاّذُ ػکس ّای سدیاب دس غَستی کِ سدیاب ضوا هجْضتِ دٍستیي تاضذ ،دس هٌَی گضاسضات گضاسش
تػاٍیش اسسالی سا اًتخاب ًوائیذ.
پس اص اًتخاب خَدسٍ ٍ تاسیخ دلخَاُ هی تَاًیذ ػکس ّای خَدسٍّا دس تاصُ صهاًی اًتخاتی هطاّذُ ًوائیذ .دس
غَستی کِ استثاـ دٍستیي تا سدیاب قكغ تاضذ ػثاست  cam errorتِ جای ػکس تشای ضوا ًوایص دادُ هی

17

ضَد .تا کلیک کشدى ػکس چطن دس ستَى ًقطِ ،هی تَاى هحل گشفتي ػکس سا هطاّذُ ًوائیذّ .وچٌیي دس
ستَى تػاٍیش تا اًتخاب ّش تػَیش ،آى تػَیش تشای ضواتِ غَست تضسگ ًوایص دادُ هی ضَد.
 9-6گسارش عملکرد راننذگان

دس ایي گضاسش ضوا اص ًحَُ ػولکشد ساًٌذگاى هكلغ هیطَیذ .هی تَاًیذ تفْویذ کِ ّش ساًٌذُ دس چِ تاصُ صهاًی تش
سٍی چِ خَدسٍیی فؼالیت داضتِ است ٍ یا ایٌکِ ساًٌذُ خَدسٍ خَد سا اص قشیق اثش اًگطت سٍضي کشدُ است ٍ
یا داًگل.
پس اص اًتخاب گضاسش ػولکشد ساًٌذگاى اص هٌَی گضاسضات ،دس غفحِ پیص سٍی ،ضوا دٍ اًتخاب داسیذ ؛ یا
ایٌکِ گضاسش گیشی تش اساس ساًٌذُ تاضذ ٍ یا ایٌکِ گضاسش گیشی تش اساس خَدسٍ تاضذ .اگش ضوا گضاسش
گیشی سا تش اساس ساًٌذُ اًتخاب کٌیذ هی تَاًیذ هطاّذُ کٌیذ کِ ساًٌذُ هَسد ًظش ضوا تش سٍی کذام یک اص
خَدسٍّای ضوا فؼالیت ًوَدُ است ٍ اگش گضاسش گیشی سا تش اساس خَدسٍ اًتخاب کٌیذ ضوا هی تَاًیذ
هطاّذُ کٌیذ کِ تش سٍی خَدسٍ هَسد ًظش ضوا چِ ساًٌذُ ای فؼالیت کشدُ است.
سپس خَدسٍ هَسد ًظش ٍ تاسیخ سا اًتخاب ٍ دس هشحلِ تؼذ ًَع احشاص َّیت (اثش اًگطت ،داًگل ٍ یا ّش دٍ)سا
اًتخاب کٌیذ .دس غفحِ پیص سٍ ضوا گضاسش ػولکشد ساًٌذگاى دس تاصُ صهاًی اًتخاب ضذُ قاتل هطاّذُ هی
تاضذ.
 11-6نثض ناوگان

تشای اقالع اص غحت ػولکشد سدیاب خَدسٍی خَد ٍ ّوچٌیي اقالع اص آخشیي ٍؾؼیت خَدسٍ اص ایي گضاسش
استفادُ کٌیذ.
تشای ایي کاس اتتذا دس هٌَی گضاسضات دس غفحِ دٍم گضاسضاتً ،ثؽ ًاٍگاى اًتخاب دس هشحلِ تؼذ خَدسٍّای
هَسد ًظش سا اًتخاب کٌیذ.
 دس غفحِ هطاّذُ ضذُ ،تاسیخ ٍ ساػت آخشیي ًقكِ هؼتثش سدیاب ٍ ّوچٌیي اػتثاس ساهاًِ ،سشػت ،ضاسط سینکاستٍ ،ؾؼیت خاهَضی یا سٍضٌی خَدسٍ دس آخشیي ًقكِ ٍ ّوچٌیي اص ٍؾؼیت دصدگیش ،تاقشی ٍ آدسس ٍ
هحل حؿَس دس ًقطِ اقالع پیذا ًوائیذ.
دس پاییي غفحِ گضاسش ًثؽ ًاٍگاى هی تَاًیذ اص ٍؾؼیت خَدسٍّایی کِ سدیاب آًْا هطکل داسد هكلغ ضَیذ.
دس غَستی کِ سدیاب ضوا تا کٌَى ًقكِ اسسال ًکشدُ تاضذ ٍ یا اػتثاس ساهاًِ آى توام ضذُ تاضذ آى خَدسٍ دس
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لیست خَدسٍّای ًثؽ ًاٍگاى قاتل هطاّذُ ًیست .اگش خَدسٍی ضوا دس حالت خاهَش جا تِ جا ضَد ٍ یا تِ
ّش ػلت قسوت  ACCهطکل داضتِ تاضذ دس قسوت تکسل ،دس پاییي غفحِ تِ ایي ًکتِ اضاسُ خَاّذ ضذ.
 11-6گسارش توقفات

دس ایي گضاسش ضوا اص ٍؾؼیت تَقف ٍ خاهَضی خَدسٍی خَد هكلغ ضَد.
تشای ایي کاس اص هٌَی گضاسضات ،غفحِ دٍم گضاسش تَقفات سا اًتخاب کٌیذ .خَدسٍّای هَسد ًظش ٍتاصُ
صهاًی دلخَاُ سا تؼییي ٍ دس هشحلِ تؼذ ًَع تَقف سا کِ تش اساس تَقفات ٍ خاهَضی ّا است اًتخاب ًوائیذ.
دس جذٍل پیص سٍی ضوا هی تَاًیذ اص ًَع تَقف ،ضشٍع ٍ پایاى تَقف،هذت صهاى ،هکاى سٍی ًقطِ ٍ ّوچٌیي
آدسس آى اقالع پیذا کٌیذ.
 12-6گسارش رهیاب

دس غَستی کِ خَدسٍی ضوا هجْض تِ سیستن سّیاب است ضوا هی تَاًیذ اص ایي گضاسش استفادُ ًوائیذ.
تشای هطاّذُ ایي گضاسش دس قسوت گضاسضات دس غفحِ دٍم گضاسش سّیاب سا اًتخاب ًوائیذ .سپس
خَدسٍّای هَسد ًظش ٍ تاصُ صهاًی هَسد ًظش سا اًتخاب ًوائیذ.
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