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  چکیده
  

در دهـه  . فیزیکی کاال و یا خدمات به مشتري اسـت بهینه ارسال  ،جارت الکترونیکیکی از حلقه هاي موفق در تکمیل ت
 هن دسـت ایـ  عدم موفقیت یکی از دالیل شرکتهاي دات کام و افول آنها است یکه موسوم به دهه رشد قارچ 21اول قرن 

شناسـایی  یریهـاي مـوثر   کاالهاي سفارش داده شده و یا پیگمطلوب تحویل  عدم در الکترونیکی )تجارت(از کسب و کار 
با توجه به مهـم بـودن   . شود نقطه تحویل ختم می شروع و در کاال طه سفارشقناز تجارت الکترونیک حلقه  .استشده 

در در موفقیت نهایی تجـارت الکترونیـک،   به مشتري  و به خصوص بخش توزیع و تحویل کاالتک تک اجزاي این حلقه 
مـورد بحـث و    )GPS(رل کاال با اسـتفاده از تکنولـوژِي موقعیـت یـاب جهـانی      این مقاله روشی موثر در پیگیري و کنت

ر را دنقـش بسـیار تـاثیر گـذاري     که می تواند  شده استو پیاده سازي و بر این مبنا، سیستمی ارائه بررسی قرار گرفته 
ایـن سیسـتم در چرخـه    با توجه به نتایج بدست آمـده از راه انـدازي    .داشته باشدسازمان یک هزینه هاي نهایی کاهش 

 ،ائـد زهزینـه هـاي   عـالوه بـر حـذف    چنین سیسـتمی مـی توانـد    استفاده از توزیع یک سازمان مشخص شده است که 
  .فراهم آوردنیز رضایتمندي مشتري را 
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 مقدمه -1
  

هر شکلی از مبادله تجاري که در آن طرفین ذینفع به جاي تبادالت فیزیکی یـا تمـاس مسـتقیم فیزیکـی، بـه صـورت       
تمام ابعاد تجارت و فراینـد بـازار   انجام دادن  یا به عبارت دیگر، را تجارت الکترونیکی می گویند الکترونیکی تعامل کنند

تجارت الکترونیکـی معمـوال کـاربرد وسـیع      .توزیع تکنولوژي هاي جدید تهیه و و سایر تکنولوژي وب ،سنتی با اینترنت
ماننـد  را و فروش از طریق اینترنت اسـت بلکـه سـایر جنبـه هـاي فعالیـت تجـاري         تري دارد یعنی نه تنها شامل خرید

خدمات پـس از فـروش   مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابجایی کاالها و همچنین  صورت بردار ي از کاالها، خریداري،
یـک اثـر فراینـدگرا داشـته     ، نقالب تجارت الکترونیکی روي روشها و فرایند تجارت، ابه طور خالصه .[1] در بر می گیرد

فراینـدهاي  ، )عملیـات و  شـرکتها  مدیریت مـالی ، انبارداري ،تولید(تمام فرایندهاي درون سازمانی تجاريدر واقع  .است
) B2C(مزایده ها و فرایندهاي تـاجر بـا مشـتري   ، )SCM(قه هاي تامین و پشتیبانیمدیریت حل، )B2B(تاجر به تاجر

محصوالت مورد معامله ممکن اسـت داراي ماهیـت    .شبکه قرار گرفته اند نیز تحت تاثیر تکنولوژِي تجارت الکترونیکی و
مشـاوره  ، برنامـه ریـزي مسـافرت    یا خـدمات ماننـد  و ، مانند اتومبیل یا فیزیکی باشند مانند نرم افزار الکترونیکی باشند

  .یا آموزش راه دور پزشکی

  
  شماي کامل چرخه تجارت الکترونیک: 1شکل 

مشخص می شـود کـه بـراي انجـام      نمایش داده شده است 1که در شکل  با نگاهی دقیقتر به فرایند تجارت الکترونیک
  :[1] ی افتندچنین روالی، مجموعه گامهاي زیر اتفاق م

 .مورد نیاز خود را انتخاب و مبلغ پرداختی را تایید می کند مشتري به وب سایت فروشنده رفته و اجناس .1
 .موجودي اجناس توسط فروشنده بررسی می گردد .2
 .اطالعات حساب مشتري با وارد شدن آنها توسط وي، به سمت بانک رفته و ارزیابی می شوند .3
ور براي مشتري صادر گردیده و صورت اجناس نیز به صورت یـک درخواسـت   در صورت تایید بانک، یک فاکت .4

 .تحویل به واحد توزیع انتقال داده می شود
. در زنجیره تحویل اجناس، یکسري اعمال فیزیکی مختلف انجام می گیرند تا اجناس به دست مشتري برسـند  .5

در ایـن  اشد که کلیـه ایـن اعمـال    در حاالت خاص، ممکن است جنسی بازگشت داده شود یا نیاز به تعویض ب
 .بخش باید مدیریت گردند

همانطور که مشخص است، چهار گام اول را می توان با سرعت و به صورت الکترونیکی انجام داد اما مرحله آخر نیازمنـد  
  .انجام یک سلسله مراتب وسیعی از اعمال است

  

  

 ”خرید“  

 وارسی کارت اعتباري
 و به روز کردن اطالعات

  

FRONT-END 

 سیستم مدیریت حمل
                          

ارزیابی 
 خرید

 :همکاري بین
  انتخاب-
  بسته بندي-
 حمل-

BACK-END 
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یعی خواهیم داشت که جریان اطالعات را هـم در داخـل   باگسترش مفهوم زنجیره تامین، نیاز به سازمان هاي تهیه و توز
گسترش استفاده از تجارت الکترونیک و سابر ابزارها و تکنیک هـاي  همچنین،  .و هم در خارج از سازمان بهبود ببخشند

فرآبندهاي کسب و کار را در جهت آینده ي قابل پیش بینی شکل دهـی   و(LIS) 1سیستم هاي اطالعاتی تهیه و توزیع
بنابراین، زنجیره هاي تامین نقش بسیار مهمتري را برعهده دارند و عالوه بر فراهم آوردن حمل و نقل بهتر، مـی   .دننمای

  .[2]توانند به صورت یکپارچه با سایر اجزاء یک سیستم نیز درآیند 
درصـد   65ریکـه  ارد بـه طو ذباالرفتن هزینه هاي حمل و نقل مستقیما بر روي هزینه هاي تهیه و توزیع  تـاثیر مـی گـ   

در اینجاست که اهمیت اسـتفاده از سـیتم هـاي    . [3] هزینه هاي تهیه و توزیع شامل هزینه هاي حمل و نقل می شود
علت اصلی باالرفتن هزینه هاي حمل . حمل و نقل هوشمند در بستر تکنولوژي اطالعات اهمیت خود را نشان می دهند

در واقـع سـاختارهاي حمـل و نقـل مـی       .ارهاي حمل و نقل می باشـد عدم سرمایه گذاري کافی در زمینه ساخت ل،و نق
بایستی ظرفیت هاي الزم براي حمایت از باربري را فراهم آورند و این همـان حلقـه مفقـوده زنجیـره تـامین و تجـارت       

یان به ذکـر  شا .الکنرونیک می باشد که باعث شده نتوانیم بهره وري الزم را از کسب و کار الکترونیکی خود داشته باشیم
د نیـز از  نتم هاي تهیه و توزیع که جربان موثر اطالعات را ممکن می سـاز ساست که توجه به ظرفیت هاي اطالعاتی سی

با در نظر گرفتن ساختار حمل و نقل به تنهایی مشخص می  .اهمیت ویژه اي براي توسعه هاي آتی برخوردار خواهد بود
همچنـین،   .[4]بسیاري است که باید به طور کامـل در نظـر قـرار گیرنـد      گردد که این بخش ماهیاتا داراي تهدیدهاي

بسیاري از شرکتهاي توزیع کاال نیز نمی توانند به طور دقیق اجناس ارسالیشان را دنبال و پیگیري کننـد کـه مشـکالت    
  .[5]بسیاري را براي آنها ایجاد نموده است 

بایست تعداد کاالهـاي تبـادلی بـین تولیـد کننـدگان و خـرده        با گسترش تجارت الکترونیک و تکنولوژي اطالعات، می
کاهش یابد و در واقع تحویل مستقیم کاال و خدمات بین تولید کنندگان و کاربران نهایی انتظار مـی  ) واسط ها(فروشان 

بـه   راکاال  تجارت الکترونیکی به سوي سازمان هاي تهیه و توزیع الکترونیکی پیش می رود که ارسالدر این حالت،  .رود
البته جریان هاي بازگشتی کاالهاي معیوب نیز یک مسـئله   .مشتریان فراوانی در نقاط مختلف دنیا امکان پذیر می سازد

که می تواند مشکالت بسیاري را در صـورت عـدم    [3] )2تهیه و توزیع معکوس(مهم در چنین سازمان هایی خواهد بود 
  .مدیریت کافی ایجاد کند

شکالتی که ممکن است باعث عدم موفقیت چرخه تجارت الکترونیک گردند، در این مقاله سعی بـرآن  براي حل چنین م
منجر به افزایش توانایی مدیریت در بخش توزیع کاال گردیم و در نتیجه، هزینه ها و داریم تا با ارائه یک راه کار مناسب، 

با مطالعه موردي یـک سـازمان   بخش دوم در راستا، در این . نارضاتمندیهاي ذاتی موجود در این قسمت را کاهش دهیم
جایاب را  -سیستم مدیریت جابجایی کاالدر بخش سوم،  .به بررسی مشکالت کنونی سیستمهاي توزیع کاال می پردازیم

در بخش چهارم جزئیات پیـاده سـازي ایـن سیسـتم را در     . بررسی خواهیم کرد و به تشریح جزئیات آن خواهیم پراخت
کرج ارائه خواهیم کرد و در بخش پنجم، به بررسی سایر امکانات و کاربردهاي سیستم جایـاب  -نقل تهرانواحد حمل و 

  .می پردازیم
  
  
  
  

                                                        
1 Logistic Information System 
2 Reverse Logistics 
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  کنونی پخش کاالمشکالت موجود در سیستمهاي  -2
  

قسمت پخش یـک سـازمان بـراي پیـاده سـازي سیاسـت پخـش مـویرگی          تمطالعه ي موردي مشکالبخش به این در 
ایـن  . هرچند که مشکالت این شرکت قابل تعمیم بـه سـایر حـاالت و شـرکتها نیـز مـی باشـد        ممی پردازیمحصوالتش 

در این حالت، شرکت به عنوان یـک توزیـع    .سازمان داراي یک قسمت براي پخش کاالهاي خود به مشتریانش می باشد
را هـر روزه بـراي آنهـا     مجموعه اي از اجنـاس فاسـد شـدنی    و کننده عمده داراي مشتریانی است که مغازه دار هستند

   :به چشم می خورنددر واحد توزیع آن ، مشکالت زیر این شرکتبا مطالعه انجام شده در . ارسال می کند
) در درون مغـازه (نیاز محصوالت به شرایط نگهداري و دماي پایین که ماشین هاي حمل مخصـوص و فریـزر    .1

  .می طلبد
دن ظرفیت نگهداري محصوالت در مغازه ها، و در نتیجه نیاز وجود رقابت فشرده در صنایع غذایی و محدود بو .2

محصول از آنجایی که به صورت گـرم بـه فـروش مـی رسـد در      (به استفاده ي بهینه از زمان در هنگام پخش 
 .)منجر به ایجاد خسارت می گردد ،صورت به فروش نرسیدن

نظر می گیرند و همچنین مهم بـودن اثـر   توجه نکردن مغازه دارها به کیفیت محصول و اینکه تنها سود را در  .3
 .مغازه دارها و نظرات آنها روي خرید مشتریان محلی

 .کمبود ویزیتورهاي قوي که بتوانند از مهارت هاي ارتباطی خاصشان در هنگام فروش استفاده کنند .4
خـت مطالبـات،   نیاز به وجود یک برنامه که کلیه ي اطالعات مغازه ها از جمله رفتار صاحبان آنهـا، طـرز پردا   .5

 .را به صورت به روز شده در اختیار ویزیتورها بگذارد غیرهحجم فریزر مغازه و 
فاصله ي مکانی مغازه ها که باعث تأخیر در رسیدن ویزیتور و ناقص ماندن پخـش مـی شـود و نیـاز بـه یـک        .6

 .داریم پایگاه داده ي هوشمند براي یافتن مسیر بهینه ي پخش
 مشـتریانی این افراد باید مرتب کنترل شوند و گزارش دهنـد کـه بـه چـه     . خشدرست کار نکردن نیروهاي پ .7

 .دشوبراي برنامه ریزي هاي بعدي از آن استفاده  تافروخته اند و نتیجه را در اختیار مدیر فروش قرار دهند 
 .غیرهمحدودیت در منابع، مانند بودجه، تعداد افراد، تعداد کامیونها و  .8
 . ا و دانستن اینکه از چه مسیري به چه قسمتهایی می روند و چه قدر توقف می کنندنیاز به ردیابی ویزیتوره .9

چون هر چه بیشـتر بفروشـند   . گاهی اوقات ویزیتورها به مناطق دیگر می روند که فروش در آنها راحتتر است .10
 .بیشتر سود می برند

فرضی درست می کنند و پول را چند بعضی از ویزیتورها فاکتورها را هم دستکاري می کنند و یا مغازه هاي .  .11
 .هفته دیرتر تحویل شرکت می دهند

 .راننده ها یخچال را خاموش می کنند و اجناس خراب می شود .12
ایـن  . نـد بهینه در بخش تحویل کاال ایجـاد گردیـده ا  مشکالت مطرح شده فوق، معموال به دلیل عدم کنترل و مدیریت 

اگر . اي مسئولیت تحویل کاال در سطح عمده و وسیع است بوجود آیندمسائل ممکن است در هر سیستم دیگري که دار
در (و بتوانـد درخواسـتهاي مشـتریان     چه که ممکن است سیستم فوق داراي رونماي تجارت الکترونیک مناسـبی باشـد  

رضـایت  امـا  ، هدانجام د یالکترونیک نیزو روال پرداخت را کند را به صورت کامال الکترونیک دریافت ) اینجا، مغازه داران
در این حالت، براي انجام موفقیت آمیز یـک چرخـه کامـل تجـارت     . مشتري شامل بازه وسیعتري از پارامترها می گردد

الکترونیک که مسلما بخش حمل و تحویل کاال نیز شامل آن می گـردد بایـد بـا همـان درجـه اهمیـت سـعی در رفـع         
  تجارت در اینجا، (مقاومتی که معموال در برابر روالهاي جدید  معضالت فوق نمود واال بسیاري از مشتریان به دلیل
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در کـل، هـدف از تجـارت     .دارند از آن صرف نظر خواهند کـرد و بـه سیسـتمها سـنتی روي خواهنـد آورد     ) الکترونیک
امـا اگـر قـرار باشـد شـرکتی بـا سـوء        الکترونیک صرفه جویی زمان و هزینه هم براي فروشنده و هم براي خریدار است 

که گاه ممکن است از هزینـه  (مدیریت در چرخه تحویل کاال باعث باال رفتن هزینه تمام شده جنس براي مشتري گردد 
تجـارت الکترونیـک بـاقی نخواهـد     مسلما دیگر انگیزه اي براي ) بیشتر گردد نیزخرید سنتی  به نسبتتمام شده جنس 

  .ماند
  
  
  جایاب -مدیریت جابجایی کاالسیستم  -3
  

به مسائل و مشکالت موجود در یک سیستم حمل و نقل و نیازهاي مطرح شده در تجارت الکترونیک به چرخـه  با توجه 
  .پخش کاال، در این قسمت به تعریف و طراحی یک سیستم جامع مدیریت جابجائی کاال می پردازیم

قابـل  وجود فاکتورهاي غیر عموماً بدلیلبا وسعت و پراکندگی جغرافیایی، خصوصا مدیریت جابجائی، کنونی سیستمهاي 
پیش بینی نظیر عوامل فیزیکی، ترافیکی، جوي و از همه موثرتر پارامترهاي انسـانی قابلیـت کنتـرل بهینـه را دارا نمـی      

در چنین شرایطی مدیر با صرف نیروي زیاد تنها قادر به کنترل تعداد محدودي متحرك خواهـد بـود و چنانچـه     .باشند
بـد و یـا مسـئولیت هـاي جابجـائی داراي گسـتردگی گـردد، مشـکالت فـراوان حاصـل از           تعداد متحرك ها افـزایش یا 

  .وري سیستم را به حداقل خواهد رسانده بهر و پارامترهاي غیر قابل پیش بینی بوجود آمده
ـ ـا بـب. سیستمی که براي رفع مشکالت مطرح شده پیشنهاد می گردد سیستم جایاب نام دارد ـ ـکارگیري اب ه ـزارهاي ارائ

هاي خشـ بدین ترتیـب ب . م می گرددـکنترل جامع مدیریت بر زیر مجموعه، بصورت بهینه فراه ،ایابـشده در سیستم ج
مختلـف ایـن   ع انـو ادر  .شـوند هاي از پیش تعریف شده به سیستم واگذار مـی  گیری ه جمع آوري اطالعات و تصمیمعمد

 ،محـدوده تـردد   کنتـرل بـر  ین سیستم مـی توانـد   انیز برون خط است در محدودترین حالت که از نوع حتی سیستم و 
د که در این روش اطالعـات جمـع آوري شـده عملکـرد صـحیح و عادالنـه در       سازممکن را مدت توقف  و سرعت ،زمان

  . دهد قرار می بهره برداراستفاده و یا سوء استفاده از متحرك را در اختیار 
د متحرك ها و یا مسئولیت هاي مـورد کنتـرل وجـود نـدارد،     محدودیتی در افزایش تعدا الکترونیکی در سیستم جایاب

قابلیت هاي ویژه نرم افزار این امکان را ایجاد می نماید تا تصمیم گیري هاي از پیش تعریف شده را به دقـت و سـرعت   
متحـرك   در اینصورت با استفاده بهینـه از تعـداد  . نیابدعهده گیرد و تنش کاري از مدیر هماهنگی به سیستم انتقال ه ب

  .داین سیستم بسیار مقرون به صرفه می باش بکارگیريهاي موجود و افزایش مسئولیت ها و همچنین کاهش هزینه ها، 
  
  
  ویژگیهاي عمومی سیستم جایاب -3-1
  

 دقیقتـر  تشـریح با توجه به تعریف اولیه اي که براي یک سیستم جایاب در بخش قبل مطرح شـد، در ایـن قسـمت بـه     
  :این ویژگیها عبارتند از. پردازیممی  سیستمی نینچ عمومی خصوصیات

 براي کاربران آموزش و کاربرد ساده •
  )تنها با مجوز مرکز کنترل ،در صورت نیاز(حذف مکالمات غیر ضروري بین مرکز کنترل و خودروها  •
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  قابلیت ارسال پیام تنها براي یک خودرو بدون آشکار سازي توسط سایر خودروها •
  ه تمام واحدهاي سیار در مرکزردیابی لحظه به لحظ •
 عدم محدودیت در بکارگیري تعداد و انواع خودروها •
  ثبت کلیه اعمال اپراتورهاي مرکز کنترل و کاربران واحدهاي سیار و امکان تهیه انواع گزارشات مدیریتی  •
 امکان استفاده از یک باند فرکانسی براي چند کاربرد مختلف  •
  ضبط فعالیت هاي متحرك و انتقال به مرکز با استفاده از تکنیک بی سیم و یا ارتباط مستقیم با درگاه تخلیه •

  
  
  اجزاء تشکیل دهنده سیستم جایاب - 3-2
  
سیستم انــــواع  این در  .دنگرد ش کلی متحرك ها و مرکزي تقسیم میبخ دواب به ـایـزا تشکیل دهنده سیستم جـاج

 4بـرون خـط   و یا بصورت 3برخطو هواپیما می توانند با ایجاد ارتباط مخابراتی  قطار، کشتی، خودروك ها از قبیـل متحر
انتخاب نحوه ارتباط رادیویی متناسب با شرایط موجـود  . مختصات و مشخصات جغرافیایی خود را به مرکز مخابره نمایند

بره شده توسط متحـرك هـا شـامل پارامترهـاي     داده هاي مخا .باشد سیستم هاي مورد نظر، قابل استفاده و تعریف می
  :ذیل می باشد

  سرعت متحرك .1
 محدوده تردد E)و  (N مختصات دو بعدي جغرافیائی متحرك .2
  ارتفاع متحرك از سطح دریا .3
  راستاي حرکت متحرك .4
  )UTC(ارسال زمان اطالعات بر اساس ساعت استاندارد جهانی  .5
 زمان توقف  .6

قابـل برنامـه    GSMو یا از نـوع ارتبـاط    VHF /UHFارتباطات رادیوئی شامل  ارسال داده فوق بر اساس یکی از انواع
هر یک از ارتباطات مذکور داراي مزایا  . دگیرمورد بررسی قرار  ضبط و بعداً يدر سیستم دیگرمی تواند و یا  استریزي 

ب اولیه و در مـورد دوم،  و باال بودن هزینه هاي نص محدودیت پوشش ت،خسندر مورد . شندو معایب مربوط بخود می با
  . باشد معایب قابل ذکر میاز باال بودن هزینه هاي جاري 

سخت افزار مورد نیاز شـامل   .گردند سخت افزار تقسیم میبخش نرم افزار و  دوتجهیزات مورد نیاز بخش مرکزي نیز به 
مشـاهده آخـرین   ز امکـان  ر نیـ نـرم افـزا   .مـی باشـد   ترمینال و سرویس دهندهوترهاي یکامپشبکه رایانه اي متشکل از 

بـا اسـتفاده    و) اساس تقسیم بندي هندسی جغرافیاییبر( GISمنطبق بر را موقعیت دریافت شده از تمامی متحرك ها 
  .فرآهم می آورداستفاده کاربران  براياز ابزارهاي ویژه 

  
  
  
  

                                                        
3 On-line 
4 Off-line 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

  
  
  انتقال داده هاي پروتکل -3-3
  

ا استفاده از آن می توان به صـورت بـرخط بـه اطالعـات مختلـف و      یکی از تواناییهاي مهم سیستم جایاب این است که ب
  :براي این منظور، از پروتکلهاي ارتباطی مختلفی استفاده شده است که عبارتند از. دقیقی دستیابی داشت

 CDPD,GSM1 900/900 AT Command Hayesارتباط مابین متحرکها و مرکز، توسط پروتکلهاي  .1
  .ي رادیوئی می باشدو سازگار با انواع سیستم ها

  .KBps 921با سرعت  متر در نزدیکی مرکز 500انتقال بی سیم با برد محدود تا  .2
  .پورت سریالانتقال با سیم در مرکز با استفاده از کابل ویژه  .3

  
  

  کرجو  در تهرانسیستم جایاب ویژه واحد حمل و نقل  -4
  

مشخصات و ویژگیهاي مطرح شده در بخشهاي قبـل در  سیستم جایاب با وري و مدیریت ناوگان، ه در جهت افزایش بهر
  .ابتدا به تشریح دقیقتر جزئیات کاري آن می پردازیم. شده استو اجرا واحد حمل و نقل تهران و کرج پیاده سازي 

  
  

  امکانات نرم افزاري -4-1
  

بـا  ) کـرج  -تهـران  GISمناسب در نقشه  شمایلاستفاده از (بصورت تصویري  Pick upروزانه  هنمایش برنام .1
  گروههاي کاريامکان تفکیک و نمایش به تفکیک 

کرج و کـرج شـامل    -نمایش لحظه اي کلیه خودرو ها در مناطق تقسیم شده هندسی در تهران، اتوبان تهران .2
  .شماره خودرو، سرعت گزارش شده و ساعت آخرین گزارش با دقت کسري از ثانیه

  جهت تصمیم گیري در انتخابکرج  -تهران GISدر  مورد نظرمحل  شمایلنمایش  .3
  کرج -تهران GISنمایش جدول نام گذاري محله ها و مناطق شهري بر اساس تقسیم بندي هندسی  .4
  تهران و کرج GISبانک اطالعات اسامی خیابانها و کوچه هاي موجود در هر یک از واحدهاي  .5
  تهران GIS نقشه جستجو و نمایش تصویري نام یک خیابان در .6
  تهران و کرج با ابزار نشانه گر GISو حرکت در بزرگنمایی نقشه  .7
بـا در نظـر گـرفتن     -بـر اسـاس گـروه بنـدي     زمـان بنـدي   با استفاده از برنامه Pick upتولید برنامه روزانه  .8

  دیگر پارامترهاي مورد نظر مسیر ومحدودیت هاي 
زمـانی   لجـدو (نمایش جدول وضـعیت مأموریـت کلیـه خودروهـا و نمـایش محـل اتمـام مأموریـت خـودرو           .9

  )موریتهاي در حال انجامأم
 بررسی و نمایش تاریخچه و موقعیت هاي گذشته یک خودرو .10
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   5تنظیم حرکت و جمع آوري بر اساس مسیر هاي بهینه با تفکیک مناطق جغرافیائی .11
  هاي یک خودرو بصورت لحظه ايعالیتف برون خط گیري زارشگپایش و امکان  .12

  
  

  جایابرشهاي قابل ارائه در سیستم گزا -4-2
  

  :انواع گزارشهایی که در این سیستم در نظر گرفته شده اند عبارتند از

  طول یک ماه و یا یک محدوده زمانی معین هاي یک خودرو درگزارش از کلیه موقعیت .1
  طول یک ماه و یا یک محدوده زمانی معین هاي یک خودرو درگزارش از کلیه مأموریت .2
  یک محدوده زمانی معین مأموریتهاي یک راننده در گزارش از کلیه .3
  گزارش از کلیه موقعیتهاي یک راننده در یک محدوده زمانی معین .4
  راننده و یا یک خودرو یک ترددهاي مجازگزارش از عملکرد  .5
  زمان یک راننده مجازگزارش از عملکرد  .6
  رانندهخیرات تعریف شده براي یک أگزارش از ت .7
  خیرات تعریف شده براي یک خودروأگزارش از ت .8
  راننده اد مأموریتهاي انجام شده براي یکش از تعدگزار .9

روغـن و   ،تعـویض تـایر   ،تعریـف زمانهـاي سـرویس    -دروموریتهاي انجام شده براي یک خوگزارش از تعداد مأ .10
  سرویس هاي دوره اي دیگر

  گزارش از مدت زمان توقف در حال مأموریت براي یک خودرو، راننده  .11
  بر اساس موقعیت شغلی   مشتريگزارش از پراکندگی جغرافیائی  .12
جهـت بهینـه   ( معین در یـک مـدت معـین زمـانی     سیرمبراي یک  Pick upگزارش از پراکندگی جغرافیائی  .13

  )زمان بندي سازي برنامه
  موریتهاأآمار خودرو هاي استفاده شده در طول یک ماه و نمودار تعداد م .14
  گزارش گرافیکی از محدوده ها و مسیرها .15
  موریتهاأها و م Pick upگزارش روزانه از کلیه  .16

  
  
  کاربرد سیستم جایابکلی موارد  -5
  

طالعه آماري داده هاي جمع آوري شده در سیسـتم  ـ، نمایش زنده و مبرخط و برون خطجمع آوري اطالعات به صورت 
 جایاب، امکانات بهینه سازي را براي مجموعه هاي مورد استفاده بر اساس گزارش گیري و تصمیم گیري هاي لحظـه اي 

  .فراهم می سازد
  

                                                        
5 Optimize while it operates 
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در ایـن راسـتا سیسـتم جایـاب بـا ارائـه       . بهینه سازي با استفاده از اصالح روشها همواره مورد عالقه مدیران بوده اسـت 

با بررسی اطالعات و آمارهاي دریافت شده،  تصمیم گیري صحیح به سـهولت  . باشد گزارش هاي ویژه ابزار کارآمدي می
  :دامه به تعدادي از کاربردهاي عملی آن اشاره شده استدر ا. و سرعت امکان پذیر می باشد

  :کنترل ناوگان .1
آخرین اطالعات از نحوه حرکت و تردد تعداد زیـادي   بدست آوردن، یکی از نیازهاي مدیران هماهنگی ناوگانها

ان جایاب بوسیله نرم افزاري بسیار پیشرفته امکان هماهنگی بهینه در کنترل ناوگـ . متحرك در مرکز می باشد
کاربردهـاي کنترلـی متحـرك در    و همچنـین،  کنترل رفتارهاي ترددي متحرکها  وهدایت  .را عملی می سازد
ب، نتایج حاصله اسـتفاده از سیسـتم جایـا   . گردد توسط سیستم جایاب به سهولت عملی می کارهاي عملیاتی

بـود، آمـار تـا میـزان     ثر خواهد ؤاستهالك و حتی آلودگی محیط زیست م -مستقیماً در میزان سوخت مصرفی
  . دده صرفه جوئی در سوخت و استهالك را گزارش می% 45

  :کنترل ترافیک دریائی .2
تأمین امنیت دریائی قایق ها و کشتی ها در مسیر تردد آنان، تأئید مجوزهاي ماهیگیري در مناطق مورد نظـر،  

جغرافیـاي دریـا همـواره     -و جمع آوري انواع اطالعـات آمـاري  کنترل ممنوعیت ماهیگیري در زمانهاي خاص 
سیستم جایاب در تمامی زمینه هاي فـوق داراي  . مورد توجه مراکز کنترل دریائی و بخصوص شیالت می باشد

  .بفرد می باشد کارآئی منحصر

  :ابزار مسیریابی و هدایت متحرك .3
دگان، درون جایاب با اتصال به صفحه نمایشگر قابلیت مسـیریابی در درون متحـرك را فـراهم مـی آورد، راننـ     

گمی و اتالف وقت با ارائه مقصد خود، توسط سیستم جایاب هدایت شده در شهرهاي ناآشنا بدون هراس از سر
و دریائی که ابزارهاي عالمت گذاري دقیـق مـورد   ) صحرا(در اکتشاف زمینی . به محل مورد نظر خواهند رسید

مسیریابی معکوس و ثبـت دقیـق محـل هـاي      براينیاز می باشد، جایاب کاربرد مناسب و مقرون به صرفه اي 
  .می باشد  -بدون گذاردن عالمت فیزیکی -مورد نیاز

  :کاربردهاي ضد سرقت .4
کاربردهاي حفاظتی سیستم جایاب با اضافه نمودن کنترلهاي خارجی مانند خاموش کـردن اسـتارت خـودرو،    

کنترل غیـر محسـوس و از راه دور را   طراري به مرکز، امکانات ضقفل مرکزي درب ها و یا ارسال عالئم هشدار ا
  .فراهم می سازد

  :کنترل محیط زیست در دفع آالینده هاي زیست محیطی .5

معموالً کنترل خودروهاي دفع زباله در مناطق از پیش تعیین شده با مشکل بی توجهی رانندگان مواجه است، 
ازرسـی غیـر محسـوس در    جایـاب امکـان ب  . که خود موجب تولید مشکالت زیست محیطی فراوانی می گـردد 

 همراه اطالعات ارزشمند شامل مدت زمان توقف و غیره را بـه سـهولت مهیـا مـی    ه مراجعه به منطقه مذکور ب
ایاب، به مدیر ـدست آمده از سیستم جـپس از مراجعه وسائل حمل و نقل به مرکز و بررسی داده هاي ب. سازد

  .انی، مغایرتهاي احتمالی را بدست آورده و گزارش نمایداین امکان داده می شود تا با بررسی هاي مکانی و زم
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  :جایاب در هوانوردي و هواپیما .6
سرعت، میزان مصرف سوخت و ارسـال اطالعـات    -مهندسین پرواز همواره عالقمند به دانستن اطالعات قدرت

غرافیـائی  با ایجاد تغییـرات مناسـب، امکـان ارسـال دقیـق موقعیـت ج      . در حین پرواز می باشندکابین خلبان 
هواپیما بهمراه اطالعات فوق الذکر به زمین و در اختیار گذاردن آمارهاي مورد نیـاز مهندسـین، یکـی از ایـده     

  .هاي جدید مرتبط با این سیستم می باشد

   6و ردیابی سرمایه پیگیري .7
توزیـع و  مسـئولیت   ،مراکز توزیع کاالي درون شهري و برون شهري با در اختیار داشتن تعداد زیـادي خـودرو  

تاکسی سرویس ها نیـز ماننـد مجموعـه هـاي      .از مراکز و یا از یک محل به محل دیگر دارندرا ارسال محموله 
توزیع کاال نیازمند هماهنگی مرکزي در دانستن موقعیت کلیه خودروهـا هسـتند و ایـن از کاربردهـاي اولیـه      

و  چـاپگر  -بـرد  کـی  -اننـد نمایشـگر  شتن ابزارهـاي دیگـر م  در سیستم هاي فوق دا .سیستم جایاب می باشد
  .بارکدخوان از لوازم و ابزار کمکی جانبی می باشند

  :دنبال کردن لحظه به لحظه متحرك  .8
و یـا محمولـه    VIPهدایت و کنترل محموله هاي پر ارزش، کاالهاي گرانقیمت، خودروهـاي حامـل اشـخاص    

بروز حادثه با دانستن موقعیت بسیار دقیق اسناد بانکی همواره توسط کنترل مرکزي مانیتور شده و در صورت 
   .و لحظه اي آن نیروهاي کمکی ارسال می گردد

  :دیگر کاربردها .9
در ایـن بخـش خالصـه اي از آن دسـته از     . کاربردهاي ویژه سیستم جایاب با گذشـت زمـان افـزوده میگـردد    

از این دسته کاربردهـا   وسبررسی و بازبینی رفتارهاي متحرك بصورت غیر محس .اشاره گردیده است هاکاربرد
سرعت، خارج شـدن   ،استفاده از ابزار جایاب با توجه به اطالعات بدست آمده مانند رفتارهاي ترددي. می باشد

در ایـن   .از منطقه مورد نظر و یا نزدیک شدن به یک منطقه خاص، مورد نیاز مراکز بررسی و کنترل می باشـد 
بـدون نیـاز بـه امکانـات     (بـرون خـط  و ارسال اطالعات بصـورت   سیستم جایاب با داشتن امکانات ضبطحالت، 
قابلیـت ضـبط    کیلـو بایـت    64نیز قادر به شناخت رفتارهاي ترددي می باشد، حافظه اي  در حدود ) رادیوئی

  .دقیقه مهیا می سازد 5گزارش هاي رفتاري را تا مدت یک هفته در تناوب زمانی 
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 ،شـامل بانکـداري الکترونیکـی    يعالوه بر موارد ،در تجارت الکترونیکو بهینه زنجیره پیوسته ک یمنظور دستیابی به ه ب

داشـتن امکانـات ثبـت    نیـاز بـه    ،فرهنگ سازي و مفـاد قـانونی   ،امنیت شکبه ،امضا الکترونیکی ،زیر ساختهاي مخابراتی
از آنجـایی کـه در تجـارت     .یمباشـ  ی میتعامالت حمل و نقل کاال در محیط تجارت الکترونیک و مستند سازي ،پیگیري

به مشتریان می تواند ه عنوان یکی از پارامترهاي کلیدي موفقیت به شـمار آیـد و   الکترونیکی، بحث حمل و تحویل کاال 
پیشـنهاد   –جایـاب   -در حال حاضر نیز توجه چندانی به این بخش نمی شود، لذا سیستم جامع مـدیریت حمـل و نقـل   

اده از توانایی هاي این سیستم در ردیابی لحظه به لحظه خودروهاي حامل کاال و داشتن مکانهـایی  با استف .گردیده است
بدین صورت . که باید به آنها مراجعه شود می توان بهینه سازیهاي زیادي را از جنبه هاي مختلف در هزینه ها انجام داد

کیفیت تجـارت    رائه شده به مشتریان، موجب ارتقاءمی توان با پایین آوردن هزینه خدمات و بهبود کیفیت سرویسهاي ا
با توجه بـه آمـار بدسـت آمـده حاصـل از       .الکترونیک گردید و مشتریان بیشتري را به استفاده از این روش ترقیب نمود

هزینه هاي زائد بسیاري را کـم کنـد و منجـر بـه     نسب سیستم جایاب، مشخص گردیده است که این سیستم می تواند 
 ITابزاري راهبردي و اسـتراتژیک را در اختیـار مـدیران صـنعت     جایاب عالوه براین، . بیشتر در سیستم گرددوري ه بهر

  .تا با استفاده از آن بتوانند تصمیمات آتی را با دقت بیشتري اتخاذ کنندقرار می دهد 
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