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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
، به يـك سـامانه    هاي حضور و غياب كارمندان ، همانند سامانهRFIDهاي كنترل تردد خودرو مبتني بر  امروزه سامانه

. كننـد  هاي مختلف، براي كنترل تردد خودرو، از آن استفاده مـي  ها و سازمان معمول و متداول بدل شده است و شركت

افزار  آسانرم. هاي خصوصي و عمومي نيز شده است در پاركينگ سبب استفاده از اين سامانه RFIDالبته مزاياي متعدد 

در ايران، از پيشگامان عرضه راهكار كنترل تردد خودرو مبتني بـر   RFIDبه عنوان يك شركت شناخته شده در زمينه 

RFID نمايد سازي مي هاي مختلفي پياده است و آن را به روش. 

 RFIDمبتنـي بـر    پاركينگ و كنترل تردد خودروستفاده از سامانه گيري در رابطه با ا اين سند جهت تسهيل تصميم

تهيه شده است و تالش بر آن بوده است كه توضيحات و اطالعات مختصر و مفيدي در ايـن زمينـه   افزار  شركت آسانرم

عـه  افـزار مراج  شـركت آسـانرم   RFIDدر صورت نياز به مشاوره و توضيحات بيشتر، به كارشناسـان واحـد    .عرضه نمايد

  :اند عبارتند از مواردي كه در اين مستند مورد بررسي قرار گرفته. فرماييد

 RFIDي سامانه پاركينگ و كنترل تردد خودرو مبتني بر مزايا •

 RFIDسامانه پاركينگ و كنترل تردد خودرو مبتني بر  عملكرد •

 RFIDسامانه پاركينگ و كنترل تردد خودرو مبتني بر  افزاري هاي نرم قابليت •

 RFIDمورد استفاده سامانه پاركينگ و كنترل تردد خودرو مبتني بر  يزاتتجه •

 RFIDسامانه پاركينگ و كنترل تردد خودرو مبتني بر  سازي ها و جزييات پياده روش •

  RFIDعرضه كننده سامانه پاركينگ و كنترل تردد خودرو مبتني بر  هاي ايراني مقايسه شركت •

باشـد،   RFIDخـارجي   محصوالت وارد كننده و فروشندهصرفا ها،  شركت برخيافزار آن نيست كه مانند  هدف آسانرم

افزارهـاي بـومي بـه اقتضـاي شـرايط       افزار و توسعه نـرم  بلكه عرضه راهكارهاي مجتمع مبتني بر انتخاب صحيح سخت

سـازي سـاختارمند و    ي خوب كه پـس از يـك پيـاده   همچنين ارائه آموزش و پشتيبان. ها و نهادهاي ايراني است شركت

  .ها، بيشينه خواهد كرد سودمندي را در اين پروژهگيرد،  اصولي صورت مي
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        مزاياي سامانهمزاياي سامانهمزاياي سامانهمزاياي سامانه - - - - ۱۱۱۱
، افزايش دقت و سرعت عملكرد، به ويژه در ورود به سازمان يا خروج از )مانند نگهبانان(حذف يا كاهش عامل انساني 

در  RFIDآن، آمارها و محاسبات دقيق، اعم از گزارشات تردد يا تعيين هزينه پاركينگ از مزايـاي بـديهي اسـتفاده از    

هـاي عمـومي و     در حـالتي كـه بـا پاركينـگ    اما به صـورت كلـي   . آيد پاركينگ يا كنترل تردد خودروها به حساب مي

ي پرداخت،  يابي، محاسبه ميزان پارك ونحوه افزار خدمات زير را در جهت تسهيل مكان مواجه هستيم، آسانرم خصوصي

  :كند عرضه مي

  افزايش امنيت در پارکينگ •

  مديريت زمان اوج تردد •

  آسايش و راحتي هنگام تراکم و شلوغي •

  افزايش تسهيالت و خدمات مشتري  •

 تسهيل پرداخت •

 هاي خالي آمار بالدرنگ ظرفيت جاري و مكان •

 آمارهاي مختلف مرتبط با تردد •

مزايـاي زيـر را     هايي مواجه هستيم كه نياز به كنترل تردد خودرو خـود دارنـد،   ها يا شركت و در حالتي كه با سازمان

  :توان براي سامانه برشمرد مي

 هاي مختلف به صورت همزمان مکان قابليت پوشش •

تـوان از   يعني تنها کارت مالک تاييد عبور و مرور نيست و مـي ( استفاده از کنترل دسترسي چند فاکتوري •

 )نيز استفاده کرد... هاي عبور و مرور افراد و  عبور، مشخص نمودن زمان مكانپارامترهاي ديگر مانند 

 سازي آن تأييد عبور و مرور يا فعال عمليات (Expiration) امکان منقضي نمودن  •

 ها در شبکه امکان استفاده از سيستم به صورت مجزا يا همراه با ساير سيستم •

هـاي ديگـر ماننـد     گيري از عمکرد و جزييات رويدادهاي مرتبط با عبور و مرور براي اسـتفاده  امکان بايگان •

 ... رتبط با يک زمان مشخص وهاي ورود و خروج، بررسي رويدادهاي م حسابداري بر اساس زمان

 درون سازماني اختصاصي  ي ها پاركينگها و  محوطه  در  تردد  كنترل •
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        عملكرد سامانه عملكرد سامانه عملكرد سامانه عملكرد سامانه  - - - - ۲۲۲۲

افـزار   آسـانرم  .هاي مختلف مورد استفاده قـرار داد  ها و شركت ها و هم براي سازمان توان هم در پاركينگ سامانه را مي

و سازي نمـوده   تاكنون پياده  ، با توجه به نياز مشتريان،اي چنين سامانهبا مفتخر است، راهكارهاي متنوعي را در رابطه 

نمايد  است و در اين زمينه چندين راهكار عملياتي قابل ارائه به مشتريان پيشنهاد ميبه مشتريان متعددي عرضه كرده 

افزار در اين زمينـه،   راهكار عمده آسانرم دوعناوين   به صورت خالصه،. بي صحيح انجام دهندتا به فراخور شرايط، انتخا

  :عبارتند از

 )LFفركانس ( راهکار استفاده از کارت .۱

  )UHFفركانس ( راهکار برچسب شيشه .۲

  

 LFاين راهكـار داراي فركـانس   : هاي حضورغياب افراد را نيز دارد كه امكان استفاده از كارت راهكار استفاده از كارت

  خودرو  شيشه  ارتفاع  در  پايه  يك  برروي Reader  ، يك است  سانتيمتر ۷۰  عملياتي  برد  ، حداكثر فركانس  اين  در  است كه

  نقليـه   سيلهو)  سانتيمتر  ۷۰حدود  تافاصله ( Reader مجاورت  در (RFID)  تردد  كارت  دادن قرار  با  ، راننده گردد مي  نصب

 .و سامانه براين اساس دستور باز شدن راهبند و اجازه تردد خواهد داد  كند مي  معرفي  سيستم  به  را  خود

  شيشـه   روي RFID  ، برچسـب  فركـانس   ايـن   در: كنـد  كار مي UHFكه در فركانس  راهكار استفاده از برچسب شيشه

ـ   و  اسـت   متـر   ۷  حـدود   چسب بر  نوع  اين  عملياتي  برد  . گردد مي  نصب  آيينه  پشت  در  و  داخل  ، از اتومبيل دون توقـف  ب

 . باشد خواندن مي قابلخودرو با سرعت باال نيز 

  از  بعد  ، و هدايت  ي افزار نرم  سيستم  سمت  به  كارت  ، اطالعاتخوان توسط برچسب  برچسب/  كارت  شدن  خوانده  از  پس

  خـروج /  ورود  زمان  . گردد مي  صادر  سيستم  توسط  بند راه  شدن  باز  دستور )در صورت وجود راهبند( ، آن  صالحيت  تأييد

 . است  انتقال  قابل  ، نيز غياب/حضور   سيستم  به  امكان  صورت  در  وشود  مي  ثبت  سيستم  ، در نقليه  وسيله

  

مركزي است كـه وظيفـه    Gate Controller مجهز به يك هاي مختلف، حسب نياز به كنترل راهبندها و دربسيستم 

صدوركارت مهمان و ساير مـوارد    اعتبارسنجي،   .عهده دارد هب سيگنالينك را  سيستم  و  چراغ راهنمايی/راهبندها راهبري 

 .شود مديريت مي شبكه  افزار تحت  توسط نرم
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        هاي سامانههاي سامانههاي سامانههاي سامانه    قابليتقابليتقابليتقابليت - - - - ۴۴۴۴
در نظارت بر تردد خودرو، كاربردهاي مختلفي نيز براي آن متصور  RFIDبا توجه به سناريوهاي مختلف به كارگيري 

افزاري  هاي سامانه نرم ترين قابليت شود و اصلي االت استفاده سيستم اشاره ميها و ح ترين گزينه است كه در زير به رايج

  .شود افزار، براي هر يك بيان مي نرم آسا

        ))))ژه پارکينگ هاي عموميژه پارکينگ هاي عموميژه پارکينگ هاي عموميژه پارکينگ هاي عمومي    ويويويوي((((صات سيستم پارکينگ آسا صات سيستم پارکينگ آسا صات سيستم پارکينگ آسا صات سيستم پارکينگ آسا مشخمشخمشخمشخ - - - - ۱۱۱۱- - - - ۴۴۴۴

در اين . مورد استفاده قرار گيردهاي عمومي  به منظور کنترل تردد خودرو به پارکينگ تواند مي سيستم پارکينگ آسا

 گردد و در صورت نياز اطالعاتي نظير خودرو، راننده و مجوزهـاي هـر راننـده ماننـد     سيستم ابتدا کارت تردد صادر مي

توانـد بـه سـه صـورت قـراردادي، موقـت و        کـارت تـردد مـي   . گـردد  زمان تردد به پارکينگ، به سيسـتم معرفـي مـي   

در ( راننده هنگام ورود به پارکينگ، يک رسيد حاوي زمان و ساعت ورود و مکـان پـارک  . صادر گردد) شارژي(اعتباري

بض پارکينگ صادر خواهد شد و مبلغ نيز با توجه هنگام خروج نيز در صورت نياز، ق.  کند دريافت مي) صورت جانمايي

امکان کنترل راهبند ورودي و خروجي به صورت . به تعرفه موجود محاسبه و بر روي تابلوي ديجيتالي درج خواهد شد

ز اي ا افزار عالوه بر کنترل ورود و خروج، تاريخچـه  اين نرم. خودکار و براي کارتهاي اعتباري و قراردادي نيز وجود دارد

هـاي   در ادامه برخـي از ويژگـي  . نمايد تردد خودروها درگذشته و همچنين آمار خودروهاي موجود  را نيز نگهداري مي

  :سيستم پايه معرفي شده است

  

  اطالعات پايه .۱

و باز و بسته نمودن راهبند بدون ) امکان شارژ نيز وجود دارد( امکان تعريف کارت به صورت اعتباري •

 دخالت اپراتور

 تعريف کارت به صورت قراردادي در يک دوره خاصامکان  •

امکان تعريف کارت به صورت مقطعي توسط اپراتور براي خودرو هايي که قرارداد و يا کارت شارژ  •

 .ندارند

 امکان ذخيره مشخصات رانندگان و خودرو و انتساب هر راننده به يک خودرو •

 )وجي يا هر دوورودي، خر(هاي پارکينگ و مشخص نمودن نوع آن  تعريف درب •

و با احتساب زمان ) شامل مبلغ وروديه (هاي گوناگون براي سيستم با روش پلکاني تعريف تعرفه •

 و همچنين امکان تخفيف و اضافه بها به داليل مختلف و درج در قبض خروجي) روزانه،شبانه(تعرفه

 

  عمليات سيستم .۲

 نمايش خودروهاي مستقر در پارکينگ  •

خودروها که شامل زمان و ساعت ورود و همچنين مکان اختصاصي پارک صدور رسيد ورودي براي  •

 دنباش خودرو مي

 محاسبه مبلغ طبق تعرفه و صدور قبض خروجي •

 امکان رزو پارکينگ براي خودروهايي که قرارداد دارند •

 امکان نمايش تعداد جاي خالي براي هر پارکينگ و مبلغ صورت حساب در تابلوي ديجيتالي •

 روج هر کارت در هر درب پارکينگثبت ورود يا خ •



 ۱/۲نگارش     RFIDمبتني بر  پاركينگ و كنترل تردد خودروراهكار 
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 ها امکان شارژ اعتبار کارت •

 امکان ورود اطالعات تردد به صورت دستي هنگام قطع برق و صدور دستي قبض •

 )نياز به مجوز پليس(امکان ثبت خودرو به صورت توقيف شده و هشدار در صورت خروج •

 اننده، زمان ورود و خروجامکان مشاهده وضعيت کليه ترددها و فيلتر کردن بر اساس کارت، ر •

 

  گزارشات سيستم .۳

 هاي سيستم ها و خودرو گزارش راننده •

 گزارش خودروهاي موجود در پارکينگ در هر مقطع زماني •

 گزارش ورود و خروج راننده يا خودرو در هر بازه زماني و در هر درب پارکينگ •

 هاي زماني گوناگون گزارش درآمد پارکينگ در دوره •

 هاي نموداري از گنجايش پارکينگ در ساعات مختلف روز و روزهاي هفته   گزارش •

  

  هاي ديگر سيستم که امکان افزودن آن  به سيستم پايه وجود دارد قابليت .۴

 هاي هر راننده مانند ساعت تردد، امکان تردد و درب مجاز براي ورود و خروج تعريف مجوز •

 خودرو از طريق دوربين و تصوير پالکامکان ذخيره  •

راهبند به صورت خودکار باز گردد و  ،اي که بعد از اهراز هويت امکان ارتباط سيستم با راهبند به گونه •

 .از حساب راننده در صورت نياز کسر گردد

 هاي خالي پارکينگ و درج محل پارک در رسيد در صورت جانمايي امکان نمايش گرافيکي مکان •

  

 ))))پاركينگ خصوصيپاركينگ خصوصيپاركينگ خصوصيپاركينگ خصوصي((((گ آسا گ آسا گ آسا گ آسا مشخصات سيستم پارکينمشخصات سيستم پارکينمشخصات سيستم پارکينمشخصات سيستم پارکين - - - - ۲۲۲۲- - - - ۴۴۴۴

در ايـن  . باشـد  مـي  نيز قابـل اسـتفاده   هاي خصوصي تردد خودرو به پارکينگسيستم پارکينگ آسا به منظور کنترل 

گردد و سـپس   مجوزهاي هر راننده مانند زمان تردد به پارکينگ، به سيستم معرفي مي سيستم ابتدا خودرو، رانندها و

راننده هنگام ورود به پارکينگ و يا خروج از آن موظف است که . نسبت داده مي شود هوشمند كارتبه هر راننده يک 

دستگاه برچسـب خـوان اطالعـات کـارت را بـه رايانـه       . خود را نزديک دستگاه برچسب خوان قرار دهد کارت هوشمند

  . نمايد نمايد و پس از احراز هويت راننده، راهبند عمل مي مرکزي ارسال مي

هـاي   اي از تردد خودروها درگذشته و همچنين آمـار خـودرو   عالوه بر کنترل ورود و خروج، تاريخچه اين نرم افزار

  :هاي اين سيستم معرفي شده است در ادامه برخي از ويژگي. نمايد موجود  را نيز نگهداري مي

 تعريف خودرو و ثبت مشخصات آن •

 تعريف رانندگان و انتساب هر راننده به يک خودرو •

 هاي هر راننده مانند ساعت تردد، امکان تردد و درب مجاز براي ورود و خروج تعريف مجوز •

 )ورودي، خروجي يا هر دو(تعريف دربهاي نگهباني و مشخص نمودن نوع آن  •

 ثبت ورود يا خروج هر راننده در هر درب نگهباني •

و فرمان باز دريافت اطالعات راننده از کارت هوشمند، احراز هويت آن توسط سيستم کنترل مرکزي  •

 نمودن راهبند

 محاسبه هزينه توقف در پارکينگ طبق تعرفه تعريف شده •



 ۱/۲نگارش     RFIDمبتني بر  پاركينگ و كنترل تردد خودروراهكار 
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 . امکان شارژ حساب کاربري و کسر از حساب به صورت خودکار هنگام تردد •

 امكان گزارش وضعيت مالي از طريق وب •

 ها و خوروهاي سيستم گزارش راننده •

 گزارش خودروهاي موجود در پارکينگ در هر مقطع زماني •

 گزارش ورود و خروج راننده  يا خودرو در هر بازه زماني و در هر درب نگهباني •

 

 مشخصات سيستم كنترل تردد خودرومشخصات سيستم كنترل تردد خودرومشخصات سيستم كنترل تردد خودرومشخصات سيستم كنترل تردد خودرو - - - - ۳۳۳۳- - - - ۴۴۴۴

اين سيستم كه در واقع بخش يا تركيبي از خصوصيات دو سيستم پاركينـگ عمـومي و خصوصـي را داراسـت قابـل      

به عنـوان مثـال ممكـن اسـت يـك      . ز هستتنظيم بر حسب نياز براي كاربردهاي مشترك با ساير خدمات مؤسسه ني

يـا يـك پايانـه عمـومي      هـا  نهاد اخذ عوارض بزرگـراه  ، يا يكمؤسسه باربري يا توزيع يا يك كارخانه حمل مواد و كاال

در ايـن حالـت بـا    . ، بخواهد كنترل تردد خودرودهاي خود را با شرايط خاصي كنترل يا گزارش كندتاكسي يا اتوبوس

افـزار كـه قـبال تشـريح شـده اسـت، كارشناسـان         شـركت آسـانرم   RFIDباالي سيستم مبتني بـر   هاي تكيه بر قابليت

  .نمايند افزار در كمترين زمان، آن را براي سامانه جديد تنظيم مي آسانرم

  

   



 ۱/۲نگارش     RFIDمبتني بر  پاركينگ و كنترل تردد خودروراهكار 
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        افزاري سامانهافزاري سامانهافزاري سامانهافزاري سامانه    تصاوير رابط نرمتصاوير رابط نرمتصاوير رابط نرمتصاوير رابط نرم - - - - ۵۵۵۵
و بـا پايگـاه داده    Microsoft .NETدر محـيط  بـا آخـرين ويـرايش     منطبـق بـر آخـرين اسـتانداردها و     افزار كـه  نرم

Microsoft SQL Server    امـا جهـت   . ايجاد شده است داراي امكانات متنوعي است كه پيش از اين بـه آن اشـاره شـد

شـركت   RFIDدر زير برخي تصاوير از رابط كاربري سامانه كنترل تردد خودرو و پاركينگ مبتنـي بـر   آشنايي بيشتر، 

  :افزار آمده است آسانرم
  

  
  سيستم به ورود فرم

  

  
  افزار پنجره اصلي نرم
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  افزار پنجره اصلي نرم

  

  
  فرم تعريف خودرو
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     ٢٨/٠١/١٣٩٢  ١٢   RFID واحد

 

  وب سايت گزارش عملکرد اشخاص
    

  
  تنظيمات راهبند ورودي - فرم ويرايش درب نگهباني

  

  
  )روش پلکاني(فرم ويرايش تعرفه 
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  فرم ويرايش مجوز

  

  

  )هاي متنوع قابليت ايجاد گزارش( گزارش پوياي كنترل تردد
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  نمونه اي از گزارش درب هاي نگهباني
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        تجهيزات مورد استفادهتجهيزات مورد استفادهتجهيزات مورد استفادهتجهيزات مورد استفاده - - - - ۶۶۶۶

        LFفركانس فركانس فركانس فركانس  - - - - ۱۱۱۱- - - - ۶۶۶۶

افزار يا فـراهم شـده    شرايط محيطي متنوع كه بر پايه طراحي شده از سوي ْآسانرمخوان ضدآب مناسب براي  برچسب

توانـد كـارت خـود را در     متري از آن مي در فاصله بيش از نيم گيرد و راننده خودرو به سادگي و توسط مشتري قرار مي

تواند همان كارت پرسنلي اشخاص باشـد كـه بـه سـامانه      كارت مورد استفاده عمدتا مي. معرض خوانده شدن قرار دهد

  .معرفي شده و قابليتي بر كاربردهاي آن افزوده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :ازخوان عبارتند  هاي اصلي برچسب مشخصه
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 UHFفركانس فركانس فركانس فركانس  - - - - ۲۲۲۲- - - - ۶۶۶۶

        خوانخوانخوانخوان    برچسببرچسببرچسببرچسب - - - - ۱۱۱۱- - - - ۲۲۲۲- - - - ۶۶۶۶

هـاي مختلـف از    قوي، امكان تنظيم بـراي حالـت   Middlewareهاي متنوع مديريتي و  با قابليت Alienخوان  برچسب

هاي باالي تردد خودرو در نبود راهبند، خواندن همزمان تعداد زيادي برچسب، كنتـرل هـر يـك از چهـار      قبيل سرعت

ي  هسـته .... و  ، فاصله خواندن بيش از هفت متـري )هاي مختلف مثال براي ورود و خروج در الين(آنتن به صورت مجزا 

ممكن است استفاده از دو آنتن به تنهايي، براي كنترل تردد و . آيد ه قوت قوي براي سامانه به حساب ميمركزي و نقط

  .ها نيز كاهش يابد پاركينگ كفايت كند و بدين ترتيب بخشي از هزينه

  

  

  

        برچسببرچسببرچسببرچسب - - - - ۲۲۲۲- - - - ۲۲۲۲- - - - ۶۶۶۶

ـ   برچسب مورد نظر كه مي ا عـدم امكـان   تواند هم به صورت معمولي با كاغذ قابل چسب و هم به صورت ضد تلقـب ب

. تواند بر شيشه خودرو در پشت فضاي آينه چسـبانده شـود   استفاده مجدد، عرضه شود، داراي ابعاد مناسبي است و مي

  .جزييات مربوط به ابعاد برچسب در شكل زير آمده است

  

  

 



 ۱/۲نگارش     RFIDمبتني بر  پاركينگ و كنترل تردد خودروراهكار 

     ٢٨/٠١/١٣٩٢  ١٧   RFID واحد

 

 ))))Gate Controller((((كنترل كننده گيت كنترل كننده گيت كنترل كننده گيت كنترل كننده گيت  - - - - ۳۳۳۳- - - - ۲۲۲۲- - - - ۶۶۶۶

هـاي داراي   به عنـوان مكملـي مناسـب بـراي سـازمان     باشد،  افزار مي اين محصول كه توليد واحد فني شركت آسانرم

هـاي آن   گي برخي از ويژ. نمايد خوان را به راهبندها منتقل مي ها و راهبندهاي مختلف، دستورات كنترلي برچسب درب

  :عبارتند از

 داراي رابط پورت سريال •

 قابليت كنترل راهبندهاي مختلف •

 داراي عاليم صوتي و چراغ •

  با گارانتي يكساله •

  

  
  

  
  

   



 ۱/۲نگارش   

  ٢٨/٠١/١٣٩٢     

  هـايي دارد،  حسب اينكه مشتري چه نوع خدمتي را خواهـان اسـت و تـردد خودروهـا در مكـان ايشـان چـه ويژگـي        

  . ها اشاره خواهد شد طور خالصه در ادامه به آن

كند نياز به خـروج دسـت    با توجه به اينكه سامانه نيمه خودكار كنترل تردد خودرو كه در فركانس پايين فعاليت مي

اي اسـت در ايـن زمينـه توضـيح      خوان را دارد، و لذا داراي منطق سـاده 

چسب شيشه و خوانده شدن آن از فاصله چنـد متـري اشـاره    

. گيري مشتري فراهم گردد تصميمهمچنين بهاي تقريبي تجهيزات را نيز ذكر خواهيم كرد تا بيشترين كمك به 

  .تواند داشته باشد همانطور كه محرز است بهاي راهكارها با توجه به شرايط و تجهيزات، تفاوت زيادي مي

هاي بدون كيفيت آن در ايران و مواجه ساختن پروژه با شكسـت،  

كـه تنهـا ورود خودروهـا     در اين حالت مشتري خواهان آن است

خوان در اين حالت ممكن است در  مكان نصب برچسب

ايـن   .تواند عمود بر مكان تردد و بر باالي آن نصب شود

خودروها داراي ارتفاع متفاوت هستند نيز با چالش مواجه خواهد شد زيـرا بـه عنـوان    

مثال، اختالف ارتفاع بين خودرو سواري و اتوبوس يا كاميون، سبب خواهد شد كـه آنـتن نتوانـد هـر دو ارتفـاع را بـه       

  
كه ) در حدود هفت متر و بيشتر(خوان داراي آنتن تكي تعبيه شده با برد بلند 

افزار، محصول يكي از دو  طور قابل اعتمادي بخواند اهميت دارد كه پيشنهاد آسانرم

    RFIDمبتني بر  پاركينگ و كنترل تردد خودرو

  ١٨  

        سازيسازيسازيسازي    هاي پيادههاي پيادههاي پيادههاي پياده
حسب اينكه مشتري چه نوع خدمتي را خواهـان اسـت و تـردد خودروهـا در مكـان ايشـان چـه ويژگـي        

طور خالصه در ادامه به آن تجهيزات ارائه شده و راهكارهاي پيشنهادي متفاوت خواهد بود كه به

با توجه به اينكه سامانه نيمه خودكار كنترل تردد خودرو كه در فركانس پايين فعاليت مي

خوان را دارد، و لذا داراي منطق سـاده  راننده از شيشه و گرفتن كارت مقابل برچسب

چسب شيشه و خوانده شدن آن از فاصله چنـد متـري اشـاره    شود و موارد مطرح شده در ادامه به بر

همچنين بهاي تقريبي تجهيزات را نيز ذكر خواهيم كرد تا بيشترين كمك به 

همانطور كه محرز است بهاي راهكارها با توجه به شرايط و تجهيزات، تفاوت زيادي مي

هاي بدون كيفيت آن در ايران و مواجه ساختن پروژه با شكسـت،   مت تجهيزات چيني به دليل وجود نمونه

  .شود خودداري شده است و استفاده از اين تجهيزات توصيه نمي

        كنترل تردد از يك درب در يك جهتكنترل تردد از يك درب در يك جهتكنترل تردد از يك درب در يك جهتكنترل تردد از يك درب در يك جهت

در اين حالت مشتري خواهان آن است. هاي موجود است ترين پيكربندي

مكان نصب برچسب .ممكن است راهبندي وجود داشته باشد يا خير

تواند عمود بر مكان تردد و بر باالي آن نصب شود كنار درب باشد و يا در صورت وجود سقف در ورود خودرو، مي

خودروها داراي ارتفاع متفاوت هستند نيز با چالش مواجه خواهد شد زيـرا بـه عنـوان    هايي كه  راهكار به ويژه در مكان

مثال، اختالف ارتفاع بين خودرو سواري و اتوبوس يا كاميون، سبب خواهد شد كـه آنـتن نتوانـد هـر دو ارتفـاع را بـه       

خوان داراي آنتن تكي تعبيه شده با برد بلند  برچسبدر اين حالت استفاده از يك 

طور قابل اعتمادي بخواند اهميت دارد كه پيشنهاد آسانرم بتواند تگ را در زواياي متنوع به

  :باشد همكار فرانسوي و تايواني ما مي

پاركينگ و كنترل تردد خودروراهكار 

   RFID واحد

 

هاي پيادههاي پيادههاي پيادههاي پياده    روشروشروشروش - - - - ۷۷۷۷
حسب اينكه مشتري چه نوع خدمتي را خواهـان اسـت و تـردد خودروهـا در مكـان ايشـان چـه ويژگـي        

تجهيزات ارائه شده و راهكارهاي پيشنهادي متفاوت خواهد بود كه به

با توجه به اينكه سامانه نيمه خودكار كنترل تردد خودرو كه در فركانس پايين فعاليت مي

راننده از شيشه و گرفتن كارت مقابل برچسب

شود و موارد مطرح شده در ادامه به بر بيشتري داده نمي

همچنين بهاي تقريبي تجهيزات را نيز ذكر خواهيم كرد تا بيشترين كمك به . دارد

همانطور كه محرز است بهاي راهكارها با توجه به شرايط و تجهيزات، تفاوت زيادي مي

مت تجهيزات چيني به دليل وجود نمونهاز بيان قي

خودداري شده است و استفاده از اين تجهيزات توصيه نمي

  

كنترل تردد از يك درب در يك جهتكنترل تردد از يك درب در يك جهتكنترل تردد از يك درب در يك جهتكنترل تردد از يك درب در يك جهت - - - - ۱۱۱۱- - - - ۷۷۷۷

ترين پيكربندي اين حالت از ساده

ممكن است راهبندي وجود داشته باشد يا خيرردگيري شود و 

كنار درب باشد و يا در صورت وجود سقف در ورود خودرو، مي

راهكار به ويژه در مكان

مثال، اختالف ارتفاع بين خودرو سواري و اتوبوس يا كاميون، سبب خواهد شد كـه آنـتن نتوانـد هـر دو ارتفـاع را بـه       

  .سادگي پوشش دهد

در اين حالت استفاده از يك 

بتواند تگ را در زواياي متنوع به

همكار فرانسوي و تايواني ما مي

  



 ۱/۲نگارش   

  ٢٨/٠١/١٣٩٢     

براي آگاهي از  .دالر است ۸۰۰يورو و بهاي تجهيزات تايواني در حدود 

        كنترل تردد از يك درب در دو جهت در دو الين متفاوتكنترل تردد از يك درب در دو جهت در دو الين متفاوتكنترل تردد از يك درب در دو جهت در دو الين متفاوتكنترل تردد از يك درب در دو جهت در دو الين متفاوت

ناكارآمـدي و پيچيـدگي را بـه راهكـار     

  .ي مناسب است خوان مركزي با دو آنتن متصل، گزينه

دالر اسـت در حـالي    ۴۲۰۰افزار حدود 

  .شود دالر بالغ مي

  

    RFIDمبتني بر  پاركينگ و كنترل تردد خودرو

  ١٩  

  

يورو و بهاي تجهيزات تايواني در حدود  ۲۰۰۰بهاي تجهيزات فرانسوي در حدود 

  .افزار تماس حاصل فرماييد تر تجهيزات با واحد فروش شركت آسانرم

كنترل تردد از يك درب در دو جهت در دو الين متفاوتكنترل تردد از يك درب در دو جهت در دو الين متفاوتكنترل تردد از يك درب در دو جهت در دو الين متفاوتكنترل تردد از يك درب در دو جهت در دو الين متفاوت

ناكارآمـدي و پيچيـدگي را بـه راهكـار     خوان تكي عالوه بر تحميل مبالغ اضافي،  در اين حالت استفاده از دو برچسب

خوان مركزي با دو آنتن متصل، گزينه تحميل خواهد كرد لذا استفاده از يك دستگاه برچسب

افزار حدود  هاي آمريكايي مورد استفاده آسانرم بهاي تجهيزات در اين حالت براي دستگاه

دالر بالغ مي ۱۵۰۰افزار در اين راهكار به حدود  رد استفاده آسانرمكه بهاي تجهيزات تايواني مو

پاركينگ و كنترل تردد خودروراهكار 

   RFID واحد

 

  

بهاي تجهيزات فرانسوي در حدود 

تر تجهيزات با واحد فروش شركت آسانرم بهاي دقيق

كنترل تردد از يك درب در دو جهت در دو الين متفاوتكنترل تردد از يك درب در دو جهت در دو الين متفاوتكنترل تردد از يك درب در دو جهت در دو الين متفاوتكنترل تردد از يك درب در دو جهت در دو الين متفاوت - - - - ۲۲۲۲- - - - ۷۷۷۷

در اين حالت استفاده از دو برچسب

تحميل خواهد كرد لذا استفاده از يك دستگاه برچسب

بهاي تجهيزات در اين حالت براي دستگاه

كه بهاي تجهيزات تايواني مو

  



 ۱/۲نگارش   

  ٢٨/٠١/١٣٩٢     

هـاي   خـوان  بر و ناكارآمد است و بهتر است از برچسب

نگي پوشش ورود و خروج در اين راهكار، از جزيياتي است كه به توانـايي فنـي   

باشـد امـا بـا توجـه بـه       هاي ذكر شده در بند قبلي مـي 

  

در ايـن  . براي باز يا بسته شـدن اسـت  

كنترل كننده گيت در سامانه لحاظ شود و با توجه بـه نـوع راهبنـدها و    

افـزار   باشند كه نرم قابليت اجرا تحت شبكه

  .استها و نهادها با هر تعداد درب را دار

  

    RFIDمبتني بر  پاركينگ و كنترل تردد خودرو

  ٢٠  

        كنترل تردد از يك درب از چند الين در دو جهت كنترل تردد از يك درب از چند الين در دو جهت كنترل تردد از يك درب از چند الين در دو جهت كنترل تردد از يك درب از چند الين در دو جهت 

بر و ناكارآمد است و بهتر است از برچسب بسيار هزينه تكي متعدد خوان برچسبدر اين حالت استفاده از 

نگي پوشش ورود و خروج در اين راهكار، از جزيياتي است كه به توانـايي فنـي   چگو. مستقل با چهار آنتن استفاده شود

هاي ذكر شده در بند قبلي مـي  ي تجهيزات مشابه به هزينه هزينه. گردد

  .يابد ها كمي افزايش مي هاي اضافي، بهاي آن

        راهبند و بدون راهبندراهبند و بدون راهبندراهبند و بدون راهبندراهبند و بدون راهبندكنترل تردد با كنترل تردد با كنترل تردد با كنترل تردد با 

براي باز يا بسته شـدن اسـت   افزار فرمان به راهبند استفاده از سختتفاوت اين دو راهكار به استفاده يا عدم 

كنترل كننده گيت در سامانه لحاظ شود و با توجه بـه نـوع راهبنـدها و    حالت بايستي پيكربندي اضافي جهت استقرار 

  .كننده مربوطه تنظيم و فعال شودها، كنترل 

        كنترل تردد از چند دربكنترل تردد از چند دربكنترل تردد از چند دربكنترل تردد از چند درب

قابليت اجرا تحت شبكهدهند كه داراي  افزارهايي در اختيار مشتري قرار مي

ها و نهادها با هر تعداد درب را دار افزار توانايي پوشش سازمان كنترل تردد خودرو و پاركينگ آسانرم

   

پاركينگ و كنترل تردد خودروراهكار 

   RFID واحد

 

كنترل تردد از يك درب از چند الين در دو جهت كنترل تردد از يك درب از چند الين در دو جهت كنترل تردد از يك درب از چند الين در دو جهت كنترل تردد از يك درب از چند الين در دو جهت  - - - - ۳۳۳۳- - - - ۷۷۷۷

در اين حالت استفاده از 

مستقل با چهار آنتن استفاده شود

گردد ساز برمي شركت پياده

هاي اضافي، بهاي آن استفاده از تعداد آنتن

  

  

كنترل تردد با كنترل تردد با كنترل تردد با كنترل تردد با  - - - - ۴۴۴۴- - - - ۷۷۷۷

تفاوت اين دو راهكار به استفاده يا عدم 

حالت بايستي پيكربندي اضافي جهت استقرار 

ها، كنترل  جزييات فني آن

كنترل تردد از چند دربكنترل تردد از چند دربكنترل تردد از چند دربكنترل تردد از چند درب - - - - ۵۵۵۵- - - - ۷۷۷۷

افزارهايي در اختيار مشتري قرار مي اين مزيت را تنها نرم

كنترل تردد خودرو و پاركينگ آسانرم



 ۱/۲نگارش     RFIDمبتني بر  پاركينگ و كنترل تردد خودروراهكار 

     ٢٨/٠١/١٣٩٢  ٢١   RFID واحد

 

        هاي عرضه كننده راهكارهاي عرضه كننده راهكارهاي عرضه كننده راهكارهاي عرضه كننده راهكار    مقايسه شركتمقايسه شركتمقايسه شركتمقايسه شركت - - - - ۸۸۸۸
دست يابيـد،   RFIDتري براي خريد سامانه كنترل تردد خودرو مبتني بر  در صورتي كه تمايل داريد به انتخاب ساده

  :سواالت زير را با شركت مورد نظر مطرح نماييد

 :مورد استفاده افزار كيفيت سخت .۱

شوند و چندسطح كـارايي و قيمـت را بـه مشـتري      تهيه مي هاي معتبر دنيا محصوالت با كيفيت از شركت

افزار  افزار، كه سخت و تايواني همكار آسانرم) STID(، فرانسوي)Alien(سه شركت آمريكايي . كنند عرضه مي

سـازي شـده اسـت، از     هـاي متنـوعي براسـاس آن پيـاده     افزار تست شده و پروژه ها در آزمايشگاه آسانرم آن

  .شوند ه به مشتري پيشنهاد ميهايي هستند ك گزينه

گارانتي دستكم يكساله تجهيزات و آمار مرجوعي و خرابـي نزديـك بـه صـفر، گـواه كيفيـت تجيهيـزات و        

اي مانند برد كم خواندن  خريد تجهيزات ضعيف مشكالت عديده .هاست آسودگي مشتري پس از انتخاب آن

، افـزايش  )هـا  خوانـده نشـدن برخـي برچسـب    از قلـم افتـادن و   (برچسب، رفتار تصادفي در زمان خواندن 

  .نارضايتي و در نهايت پشيماني از خريد را در پي خواهد داشت

 است؟ ها و بهاي مناسب و با قابليت بوميافزار  نرمآيا  .۲

هاي  كامال بومي، با بهاي مناسب، كاربرپسند و قابليت افزار آسانرم افزار كنترل تردد خودرو و پاركينگ نرم

افزار، تصاويري از  ي نرم هاي عمده پذير است و در اين مستند عالوه بر بيان قابليت متعدد مديريتي و انعطاف

افزار آمادگي دارند تا دمـوي سـامانه را در    آسانرمهمچنين كارشناسان . ري آن نيز ارائه شده استبرابط كار

  .تر را براي ايشان تشريح كنند شتري انجام دهند و جزييات دقيقحضور م

هـاي   افـزار بـراي شـركت    افزار شما نيز از امتيازات ويژه آسـانرم  افزار به تنهايي و منطبق بر سخت عرضه نرم

  .همكار است

 هاي سامانه برچسب .۳

كيفيت . باشند يكا ميساخت آمر Alien H3 UHFهاي مورد استفاده در سامانه  ها و كارت ي برچسب هسته

 ديگـر هـاي   ، قابليـت )Tamper Proof(بيت، امكانات اضـافي ماننـد ضـدتقلب بـودن      ۵۱۲خواندن، حافظه 

  .تر نيز نازل است هاي چيني و كم كيفيت ها حتي در مقايسه با شركت ن همچنين بهاي آ. هاست آن

  كارشناسان و پشتيباني .۴

هاي معتبر داخلي و با تحصـيالت عـالي بـا تجربـه در زمينـه       دانشگاهالتحصيل  كارشناسان آسا همگي فارغ

افزار همواره جهت راهنمايي و  باشند و تيم پشتيباني آسانرم افزار مي سازي راهكارهاي آسانرم طراحي و پياده

  .باشد رفع ابهام احتمالي در دسترس مي

 جامع كار با سامانهمستندات  .۵

نيـازي مشـتري از ارجاعـات     با راهنماي تفصيلي با ساختار كارآمد، سبب بيافزار همراه  افزارهاي آسانرم نرم

  .گردند مكرر و مهارت وي در كار با سيستم مي

  بهاي مناسب .۶

افزار در عين كيفيت محصوالت، با واحد فروش اين شركت تمـاس   هاي رقابتي آسانرم جهت اطالع از قيمت

  .حاصل فرماييد

   



 ۱/۲نگارش     RFIDمبتني بر  پاركينگ و كنترل تردد خودروراهكار 

     ٢٨/٠١/١٣٩٢  ٢٢   RFID واحد

 

 

        افزارافزارافزارافزار    آشنايي با آسانرمآشنايي با آسانرمآشنايي با آسانرمآشنايي با آسانرم - - - - ۹۹۹۹
  

هاي مختلـف فنـاوري اطالعـات از جملـه      در ايران در حوزه  شده  افزار به عنوان يكي از فعاالن شناخته آسانرمشركت 

RFID هاي معتبر داخلـي در   كارشناسان خبر و باتجربه فارغ التحصيل از دانشگاهاين شركت با در اختيارداشتن . است

  .سازي نموده است پياده RFIDدر رابطه با  مختلفيهاي  مقاطع كارشناسي ارشد، تاكنون پروژه

ي  بـه گزينـه   RFIDختلف مرتبط با افزار را در تهيه محصوالت م شركاي معتبر تجاري از نقاط مختلف جهان، آسانرم

مختلف ايـن شـركت در نهادهـاي مـرتبط بـا       هاي تأييديههمچنين مدارك و . مناسبي براي مشتريان بدل نموده است

برخـي  . دهـد  فناوري اطالعات در كشور، اطمينان خاطري مضاعف در رابطه بـا ايـن شـركت بـه مشـتريان هديـه مـي       

  :زار به شرح زير استاف ها و مجوزهاي شركت آسانرم شناسايي

  

 يابي راديويي عضو هيئت مديره سنديکاي شناسايي و مکان •

 شوراي عالي انفورماتيک ٤داراي رتبه  •

 هاي انفورماتيک ايران عضو انجمن شرکت •

 عضو نظام صنفي رايانه اي كشور •

 داراي پروانه ارائه خدمات اينترنت •

 عضو اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران •

 ايتاليا-بازرگاني و صنايع و معادن ايرانعضو اتاق  •

 بلژيک-عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران •

   



 ۱/۲نگارش   

  ٢٨/٠١/١٣٩٢     

هـاي مختلـف اروپـايي، آمريكـايي و آسـياي      

افـزار در   آسـانرم  برخي از همكـاران فعـال  

 (RFID) كانادا قرار دارد است كه در كشور. 

اش كم كم به نهادي مجزا  پيشرفت چشمگير و سريع

www.stid.com سـايت ايـن    توانيد به وب مي

 ي خصـوص در زمينـه  

بـراي بسـياري از توليـد كننـدگان     

است  

هـا و   آزمايشـگاه 

براي مشتريان به اثبات 

. همچنين مستندات فني دقيق در رابطه با محصوالت آن قابل ارائـه اسـت  

  .توان رجوع كرد

همكار معتبر در اروپا كه داراي نماينـدگي  

نمـوده  

تهيه و خدمات گارانتي محصوالت ايـن شـركت را بـه    

    RFIDمبتني بر  پاركينگ و كنترل تردد خودرو

  ٢٣  

        افزارافزارافزارافزار    آسانرمآسانرمآسانرمآسانرم
هـاي مختلـف اروپـايي، آمريكـايي و آسـياي       افزار داراي نمايندگي و قراردادهمكاري مشترك با شركت

برخي از همكـاران فعـال  . هاي معتبر آمريكايي را نيز دارد شرقي است و امكان تهيه محصوالت شركت

است،   www.gaorfid.comاين شركت كه آدرس اينترنتي آن 

ي محصوالت برچسب هوشمند است  هاي توليد كننده از بزرگترين شركت

هـاي   يكي از شـركت  GAO شركت. مشتريان بسياري دارد

 (RFID)هاي هوشمند هكارهاي برچسبي را ي توليد و عرضه

پيشرفت چشمگير و سريع بود كه به خاطر GAO Tek اين شركت زيرمجموعه اي از شركت

  .بر كيفيت، سيرتعالي خود را تسريع بخشيده است تبديل شد و اكنون با تأكيد

ي طـوالني كـه از سـال     عتبر فرانسوي بـا سـابقه  يك شركت م

بـا تنـوع بـاالي     Contactlessكارهـاي   ي توليد محصوالت و راه

برچسـب و    هـا،  هاي مختلـف، تراشـه   خوان در فركانس محصوالت اعم از برچسب

محصوالت اين شركت همچنـين داراي كيفيـت مناسـب    

www.stid.comاز طريق آدرس . و محدوديتي در صدور به ايران ندارند

  .شركت دسترسي پيدا كنيد

UPM Raflatac  خصـوص در زمينـه   يك شركت معتبر و بزرگ آلماني كه به

inlay  بـراي بسـياري از توليـد كننـدگان       به  عنوان تأمين كننـده

 UHFو  HFهاي  كند، عمده محصوالت آن در فركانس فعاليت مي

آزمايشـگاه . كنـد  هاي مختلف توليد مـي  و در مقياس باال و با كيفيت عالي، برچسب

براي مشتريان به اثبات ي بهترين محصول را  ي اين شركت تضمين ارائه

همچنين مستندات فني دقيق در رابطه با محصوالت آن قابل ارائـه اسـت  

توان رجوع كرد مي www.upmraflatac.comبراي آشنايي بيشتر با اين شركت به آدرس 

همكار معتبر در اروپا كه داراي نماينـدگي  افزار با همكاري يك  م همچنين شركت آسانر

نمـوده   Alienاقدام به تهيه تضميني محصـوالت شـركت     باشد، آمريكا مي

تهيه و خدمات گارانتي محصوالت ايـن شـركت را بـه      گونه محدوديتي،

پاركينگ و كنترل تردد خودروراهكار 

   RFID واحد

 

آسانرمآسانرمآسانرمآسانرم    همكارانهمكارانهمكارانهمكاران - - - - ۱۰۱۰۱۰۱۰
افزار داراي نمايندگي و قراردادهمكاري مشترك با شركت رمشركت آسان

شرقي است و امكان تهيه محصوالت شركت

  :اند ادامه آمده

اين شركت كه آدرس اينترنتي آن   GAOشركت

از بزرگترين شركت يكي

مشتريان بسياري داردجهان  كه اكنون در

ي توليد و عرضه زمينه مطرح جهاني در

اين شركت زيرمجموعه اي از شركت

تبديل شد و اكنون با تأكيد
  

 

يك شركت م  STIDشركت  

ي توليد محصوالت و راه در زمينه 1996

محصوالت اعم از برچسب

محصوالت اين شركت همچنـين داراي كيفيـت مناسـب    . انواع كارت فعال است

و محدوديتي در صدور به ايران ندارندهستند براي انواع 

شركت دسترسي پيدا كنيد
  

UPM Raflatac شركت

inlayتوليد انواع برچسب و 

فعاليت مي RFIDمحصوالت 

و در مقياس باال و با كيفيت عالي، برچسب

ي اين شركت تضمين ارائه متخصصين زبده

همچنين مستندات فني دقيق در رابطه با محصوالت آن قابل ارائـه اسـت  . رسانيده است

براي آشنايي بيشتر با اين شركت به آدرس 
  

همچنين شركت آسانر

آمريكا مي Alienشركت 

گونه محدوديتي، است و بدون هيچ

  .رساند انجام مي


