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  مقدمه - 1
به ثبت خوان بوده و قادر  هاي بينايي ماشين و كارت آوري سامانه بيناكمپ، سيستمي خودكار مبتني بر فن

 )1BCQ(بيناكمپ  گيري گزارشافزار  در اين سامانه، نرم. باشد هاي گردشگري مي ورود و خروج خودروها در كمپ

، خدمات )2تنها در نسخه سرور(به منظور انجام كليه خدمات مديريتي سيستم شامل خدمات ارسال پيامك 

هاي مختلف  در ادامه اين راهنما، بخش. استهاي آماري در نظر گرفته شده  مديريت باركد و تهيه انواع گزارش

  .افزار معرفي خواهد گرديد اين نرم

  

  منابع مورد نياز - 2
هاي  عملكرد مناسب كليه بخش. باشد مي 3شامل دو وضعيت سرور و تابع )xx.104نسخه ( BCQافزار  نرم

  :استنيازمند فرآهم آمدن شرايط ذيل  BCQافزار  مختلف نرم

 )يا باالتر( Pentium IV 2.8 GHz   پردازنده      : رايانه •

 )يا باالتر( GB 1    حافظه

 Windows XP        : سيستم عامل •

 Microsoft Excell 2003/2007          :افزار نرم •

MATLAB R2006a  
Adobe Acrobat 7.0 )يا باالتر(  

 BCP    :تأييد اعتبارافزاري  قفل نرم •

 SQL Server 2005        :پايگاه داده •

 ImagesDatabase        :پايگاه تصاوير •

 )اختياري( Barcode Reader          : درايور •

GSM Modem )تنها در حالت سرور( 

                                                 
1 Bina Camp Query (BCQ) 
2 Server 
3 Client 
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بعالوه، نصب . باشد منحصرا مربوط به حالت سرور مي GSMهاي فوق، تنها درايور مودم  از ميان بخش

ها  اين پايگاه اندازي نصب و راه. ، گنجانده نشده استBCQافزاري  هاي داده و تصوير نيز در بسته نرم پايگاه

هاي مذكور بر روي رايانه سرور، ديگر  اما، پس از نصب پايگاه. باشد مي BCDافزاري  مستلزم استفاده از بسته نرم

لذا، مطابق دستور كار ارائه شده در اين راهنما، . باشد هاي تابع نمي نيازي به نصب مجدد آنها بر روي رايانه

بديهي است كه عملكرد . روي هر رايانه متصل به شبكه نصب نمود سرور بر/را در حالت تابع BCQتوان  مي

 BCQافزار  ، اجراي نرمبعالوه. مستلزم آن است كه رايانه سرور از طريق شبكه در دسترس باشد BCQصحيح 

  . باشد ، به صورت جداگانه ميBCP1افزاري  مستلزم نصب بسته نرم

براي نصب  ،همچنين. رچه راهنماي مربوطه مراجعه شودبه دفت BCQبراي مطالعه بيشتر درباره مراحل نصب 

هاي DVDنيز به  Adobe Acrobat 7.0و  MATLAB R2006a ،Microsfot Excell 2007افزارهاي  نرم

 .ضميمه مراجعه شود

  

  افزار هاي مختلف نرم بخش - 3
اد ايج Binatooth->BinaCampQueryبا نام  All Programsيك شاخه در منوي  BCQپس از نصب 

  :باشد اين شاخه شامل سه گزينه ذيل مي. شود مي

• BCQ 104.xx :بيناكمپ گيري گزارشمربوط به برنامه  2گزينه ميانبر 

• Documentation : راهنماي نصب و استفاده ازBCQ  

• Uninstall BCQ :افزار  گزينه ميانبر حذف نرمBCQ  

  . گردد اجرا ميبيناكمپ  گيري گزارشافزار  نرم BCQ 104.xxبا انتخاب گزينه 

  

                                                 
1 BC Patch (BCP) 
2 Shortcut 
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در ابتدا، پنجره كنسول مربوط-1

 Minimizeافزار به صورت  به نرم

در اولين مرتبه اجراي . شود اجرا مي

افزار، اين پنجره اقدام به  نرم

نمايد  افزار مي مقداردهي اوليه نرم

كه ممكن است چند دقيقه به طول 

 . انجامد

  
 

افزار  پس از مقداردهي اوليه، نرم -2

نمايش پنجره مقابل، اقدام به  ضمن

 . نمايد اتصال به پايگاه داده مي

  
نام كاربري مورد نظر را انتخاب،-3

رمز عبور را وارد نموده و دكمه تاييد 

در غير اينصورت، دكمه . را بفشاريد

 .لغو را فشار دهيد

  

  
  .باشد ه استفاده ميمطابق شكل فوق، پنجره اصلي برنامه نمايش داده شده و برنامه آماد -4

  

  منوي فايل -1- 3
  . باشد مي تنظيماتو  خروجمطابق شكل ذيل، منوي فايل شامل دو گزينه 
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  .را بفشاريد× توانيد دكمه  همچنين، مي. را انتخاب نماييدخروج به منظور خروج از برنامه گزينه  -1

  
، پنجرهفايلاز منويتنظيماتگزينه با انتخاب -2

مسير در اين پنجره، . داده خواهد شدنمايش  تنظيمات
شكل كلي اين . شود پايگاه تصاوير تعيين مي سازي ذخيره

  مسير عبارت است از 
\\[Server]\ImagesDatabase\ 

 . با نام رايانه سرور جايگزين شود [Server]بايد طوري كه ب

  
وسرورتوان وضعيت برنامه را از ميان همچنين، مي-3

در ، تابعبرخالف وضعيت . ره انتخاب نموددر اين پنج تابع

  .شود وضعيت سرور، خدمات ارسال پيامك فعال مي

  

  

  

  منوي كاربر -2- 3
  . باشد مي خروج از سيستمو  ورود به سيستممطابق شكل ذيل، منوي كاربران شامل دو گزينه 

  

  
  .گردد افزار غيرفعال مي و كليه امكانات نرم ، كاربر فعلي از سامانه خارج گرديدهخروج از سيستمبا انتخاب گزينه  -1

  

 .)را ببينيد 4بخش ( باشد سيستم فعال مي ارشد تنها براي مدير فايلدر منوي  تنظيماتگزينه : توجه
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با انتخاب نام ). را ببينيد 3در بخش  3بند (شود  نمايش داده مي ورود كاربر به سيستم، پنجره ورود به سيستمبا انتخاب گزينه  -2

  .گردد ، امكانات سامانه دوباره براي كاربر جديد فعال مي)در صورت صحت(كاربري و ورود رمز عبور 

  

  ها منوي گزارش -3- 3
غيرفعال ، درآمد، جستجوي خودرو، ورود و خروج خودروها شامل پنج گزينه  مطابق شكل ذيل، منوي گزارش

  . باشد مي آمارگيريو  بودن سامانه

  

  

  ورود و خروج خودرو -3-1- 3
ها نمايش ورود و خروج خودرو گيري گزارشپنجره ، گزارشهااز منوي  ورود و خروج خودروبا انتخاب گزينه 

در اين پنجره، امكان جستجوي همه خودروهاي با وضعيت پذيرش، ورود موقت، خروج موقت و يا . شود داده مي

همچنين، امكان تعيين دوره زماني به صورت . باشد خروج قطعي در يك محدوده زماني مشخص امكانپذير مي

  .باشد روزانه، هفتگي، ماهانه و ساالنه نيز فرآهم مي

  
را تعيين نموده و دكمه ) يعني زمان شروع و خاتمه تراكنش(ور جستجوي خودروها، ابتدا محدوده زماني مورد نظر به منظ -1

را نمايش داده و پس از پايان فرآيند ) را ببينيد 3از بخش  2بند ( 2001در اين حالت، برنامه پيغام . را بفشاريد نتيجه گزارش

  .نمايش داده خواهد شد ه جستجونتيجآمارگيري، اطالعات خودروها در ليست 

  
براي نمايش هر يك از تصاوير ديد مقابل و . شود چپ تصاوير ثبت شده از خودروي انتخابي نمايش داده مي-در بخش پايين -2

  .جانبي بايد دكمه مربوط به آن در زير كادر تصوير فعال شود
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، امكان انتخاب شاخصدر كادر  -3

، پذيرششاخص جستجو شامل 

خروج و  خروج موقت، مجددورود 
  .فرآهم آمده است قطعي

  
 

  

در حالت  .فرآهم آمده است ساالنهو  هفتگي، ماهانه، روزانهشامل نوع دوره زماني براي جستجو امكان انتخاب  دوره زمانيكادر  -4

فتگي، كادر روز تنها با روزهاي در حالت ه). را ببينيد 5-3-3از بخش  2بند (شامل همه روزهاي ماه خواهد بود  روزروزانه، كادر 

و در ) را ببينيد 5-3-3از بخش  4بند (كادر روز در وضعيت، ماهانه  ).را ببينيد 5-3-3از بخش  3بند (اول هفته پر خواهد شد 

  .گردد غير فعال مي) را ببينيد 5-3-3از بخش  5بند (وضعيت ساالنه كادرهاي روز و ماه 
  

پيكربنديبا فشردن دكمه -5
اطالعات ، )در پنجره فوق( عاتاطال

مربوط به جستجوي انجام شده و 

نتايج آن در قالبي زيبا و شكيل به 

ارسال  Microsoft Excellافزار  نرم

  . شود مي

  

افزار قابل  برگه ايجاد شده در اين نرم

 . باشد چاپ نيز مي
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در طول فرآيند پيكربندي-6

اطالعات، ميزان پيشرفت كار و زمان 

ده در يك پنجره جداگانه باقيمان

براي توقف . شود نمايش داده مي

فرآيند پيكربندي كافي است دكمه 

مربوط به پنجره مذكور فشرده  ×

در اين حالت، در انتهاي  .شود

جدول اطالعات، پيغامي مبني بر 

 .توقف فرآيند اضافه خواهد شد

  

نمايش اطالعاتبا فشردن دكمه -7
وج ورود و خردر پنجره  تكميلي
، پنجره اطالعات )3بند ( خودروها

نمايش داده ) شكل مقابل(خودرو 

اطالعات  ،در اين پنجره. خواهد شد

تكميلي مربوط به هر خودرو نشان 

  .شود داده مي

و  ديد جانبيهاي  با فشردن دكمه

تصاوير مربوطه در كادر  ديد مقابل

 .شود چپ نشان داده مي-باال

  

ها و باركد  ، اطالعات هزينهسازي خودكار ليست بهنگام، در صورت فعال بودن دكمه )ميلي خودرومشخصات تك(در پنجره فوق  -8

در غير اين صورت، . شود ، به صورت خودكار بهنگام ميها كليه ورود و خروجدر ليست ) يداراي رنگ آب(مربوط به فيلد فعال 

  .بهنگام خواهد شد ها و باركد زينهليست هها و باركد تنها با فشردن دكمه  هاي هزينه اطالعات ليست
  

براي اين منظور، شماره و . نيز فرآهم آمده است نوع پالكو  شماره پالكهمچنين، در پنجره اطالعات خودرو، امكان تصحيح  -9

  .را بفشاريد سازي مشخصات خودرو بهنگامراست انتخاب نموده و دكمه -نوع پالك صحيح را در كادر باال
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  خودروجستجوي  -3-2- 3
در اين . شود خودروها نمايش داده ميجستجوي پنجره از منوي گزارشها،  خودروجستجوي با انتخاب گزينه 

  . شماره باركد، شماره شناسه و شماره پالك فرآهم آمده است بر اساس پنجره، امكان جستجوي خودروها
 

به منظور جستجوي يك شماره پالك مشخص در  -1

ا شماره پالك مورد نظر را ، ابتدجستجوي خودروپنجره 

ارقامي كه . انتخاب نماييد شماره پالكدر كادر 

. مشخص نمود –عالمت توان با  نامشخص هستند را مي

 نتيجه جستجو، دكمه باركدو  نوع پالكبا تعيين سپس، 

نتيجه در ليست پايين پنجره نمايش داده  تا را بفشاريد

  . شود

  

عات تكميلي نمايش اطالبعالوه، با فشردن دكمه  -2
رنگ  داراي(اطالعات مربوط به خودروي انتخابي  ،خودرو

 .دوش مينشان داده  نتيجه جستجودر ليست  )آبي

  

 

پيكربندي با فشردن دكمه  -3
در پنجره فوق، نتيجه  اطالعات

افزار  جستجو پس از ارسال به نرم

Mictrosoft Excellبندي  ، قالب

 .شود مي

در نظر گرفته  گزارشهاوط به منوي هاي مرب در اكثر پنجره نمايش اطالعات تكميليو  پيكربندي اطالعاتهاي  دكمه: توجه

 .شرح داده شد 9تا  5شده و عملكرد آنها مشابه با فرآيندي است كه در بندهاي 
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در پنجره  اركد مشخصببا انتخاب دكمه  -4

توان همه خودروهايي كه داراي  مي جستجوي خودرو

براي . شماره باركد مشخص هستند را مشخص نمود

اين منظور كافي است شماره باركد مورد نظر را در 

وارد نموده ) باركد مشخصمقابل دكمه (كادر مربوطه 

 .فشرده شود نتيجه جستجوو دكمه 

 

  
 

در  مشخص شناسهاب دكمه با انتخبروش مشابه،  -5

كه داراي  ييخودروتوان  مي جستجوي خودروپنجره 

براي . نمود بازيابيرا  باشد شناسه مورد نظر ميشماره 

مورد نظر را در  شناسهاين منظور كافي است شماره 

وارد ) مشخص شناسهمقابل دكمه (كادر مربوطه 

 .فشرده شود نتيجه جستجونموده و دكمه 
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  ددرآم -3-3- 3
  . شود نمايش داده مي گزارش تراكنشهاي ماليپنجره ، گزارشهااز منوي  درآمدبا انتخاب گزينه 

  
 

و فشردن  خاتمهزمان  و زمان شروعبا انتخاب  -1

هاي مالي انجام  كليه تراكنش نتيجه گزارشدكمه 

در ليست پايين  مورد نظر،شده در محدوده زماني 

 مع كلجبعالوه، . شود پنجره نمايش داده مي

هاي مالي نيز در كادر مربوطه گزارش  تراكنش

ورود و خروج در اينجا نيز همانند پنجره . گردد مي
امكان تعيين زمان و تاريخ ) 1-3-3بخش ( خودروها

  .باشد به تفكيك روز، ماه و سال فرآهم مي

 

  
-3از بخش  6و 5بندهاي (گردد  ارسال مي Microsoft Excellنتيجه گزارش به  پيكربندي اطالعاتهمچنين، با فشردن دكمه  -2

  ). را ببينيد 3-1

  
، نمايش داده )داراي رنگ آبي(، اطالعات تكميلي مربوط به خودروي انتخابي در ليست نمايش اطالعات تكميليبا فشردن دكمه  -3

  ). را ببينيد 1- 3-3از بخش  7بند (خواهد شد 

  

  غيرفعال بودن سامانه -3-4- 3
 غيرعملياتي بودن سامانه  گزارش مدت زمانپنجره ، گزارشهااز منوي  يرفعال بودن سامانهغبا انتخاب گزينه 

  . شود نمايش داده مي
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بودن)غيرعملياتي(زمان غيرفعال -1

كه  يسامانه عبارت است از مدت زمان

خوان بيناكمپ در محل درب  سامانه پالك

لذا، . ورودي يا خروجي غيرفعال بوده است

گر عملكرد كاربران سيستم اين گزارش بيان

براي . باشد هاي مذكور مي در محل درب

اين منظور ابتدا محدوده زماني را مشخص 

نموده، پس از انتخاب درب مورد نظر، 

  .را بفشاريد نتيجه گزارشدكمه 
  

 پيكربندي اطالعاتبا فشردن دكمه  -2

 Microsoftافزار  نتيجه جستجو به نرم

Excell شود ارسال مي. 

  

  آمارگيري -3-5- 3
  . شود نمايش داده مي هاي آماري گزارشجامع پنجره ، گزارشهااز منوي  آمارگيريبا انتخاب گزينه 

  
  

در اين پنجره، امكانات الزم براي تهيه انواع  -1

روز، ) دوره زماني(به تفكيك هاي آماري  گزارش

  .باشد فرآهم ميهفته، ماه و سال 

فاده در اين هاي آماري مورد است بعالوه، شاخص

ماژول طيف وسيعي از پارامترها ار قبيل 

پذيرش، خروج قطعي، ظرفيت، ورود، خروج، 

ورود مجدد، خروج موقت و ماندگاري را شامل 

  .شود مي
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به عبارت دقيقتر، در دوره زماني روزانه  -2

  .كادر روز شامل تمام روزهاي ماه خواهد بود

  

 

  
 

در دوره زماني هفتگي، كادر روز تنها شامل  -3

  .باشد روزهاي اول هفته در هر ماه مي

  

 

  

  

  

  

اي در  دوره گيري گزارش، امكان BCQافزار  نرم گيري گزارشهاي  همانند ديگر پنجره هاي آماري گزارشاگرچه در پنجره : توجه

به اين . ها است ساالنه وجود دارد؛ اما داراي يك مزيت عمده در مقايسه با ديگر پنجره هاي زماني روزانه، هفتگي، ماهانه و دوره

يعني، در هر (گردد؛ اما در اينجا، آمارگيري در هر دوره  ها، جستجو يكبار و در كل دوره زماني انجام مي ترتيب كه در ساير پنجره

 .شودبه صورت جداگانه انجام مي) روز، هفته، ماه و سال
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در دوره زماني ماهانه كادر روز غير فعال  -4

  .باشد مي

  

 

  
 

در دوره زماني ساالنه كادرهاي روز و ماه  -5

  .باشند غير فعال مي

  

  

  

 

  

  

  

  

. باشد مي تعدادو  زمان پايان، زمان شروع، روزشامل چهار ستون  نتيجه گزارش، ليست هاي آماري گزارش در پنجره: جهتو

هاي زمان شروع و پايان بيانگر محدوده زماني  ستون. ستون روز بيانگر شماره روز در محدوده زماني مشخص شده است

 . شود هايت، در ستون تعداد نتيجه آمارگيري گزارش ميدر ن. باشند دقيق آمارگيري در هر رديف از ليست مي
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ايبه عنوان مثال، اگر تعداد خودروه-6

پذيرش شده طي دو هفته اول سال مد نظر 

باشد، با انتخاب دوره زماني روزانه، تعداد 

خودروهاي پذيرش شده در هر روز به صورت 

فيلد  14جداگانه محاسبه شده و در قالب 

  . شود متوالي گزارش مي

  

  

 

  
.اما چنانچه دوره زماني هفتگي انتخاب شود-7

يان تنها شامل پا روزشروع و  روزاوال كادرهاي 

). شكل مقابل(روزهاي اول هفته خواهد بود 

ثانيا، آمار مربوط به شاخص انتخابي در هر يك 

هاي موجود در محدوده زماني مشخص  از هفته

مثال، . گردد شده به صورت جداگانه محاسبه مي

چنانچه در مثال فوق دوره زماني هفتگي 

تعداد خودروها در هر هفته، به . انتخاب گردد

فيلد  2ورت  جداگانه محاسبه و تنها در قالب ص

 .گردد گزارش مي) رديف(

  

  

  

  

هاي شروع و  به عنوان مثال، همانطور كه ستون. شود براي تعيين دقيق محدوده زماني از ساعت مبنا استفاده مي: توجه

روز بعد تا ساعت مبناي ) 8در اينجا ساعت (آن روز  ساعت مبنايدهند، آمار هر روز، از  نشان مي 6پايان در شكل بند 

 .شود محاسبه مي
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هاي آماري سه نوع نمودار  در پنجره گزارش. شود در هربار آمارگيري، نتيجه گزارش در قالب يك نمودار نيز نمايش داده مي -8

  . در نظر گرفته شده است قطاعيو  اي ميله، منحنيشامل 

  
 

مطابق شكل مقابل  6ي مربوط به مثال بند مثال، نمودار منحن

  .است

  

  

  

  

  

  

مطابق شكل  6اي مربوط به مثال بند  همچنين، نمودار ميله

  .مقابل است

  

  

  

  

  

  

مطابق شكل مقابل  6بعالوه، نمودار قطاعي مربوط به مثال بند 

  .باشد مي
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  . باشد هايي براي كنترل فرآيند آمارگيري مي شامل گزينه تنظيماتبخش  -9

  
نتيجه آمارگيريدرصديبا انتخاب گزينه -10

براي . شود به صورت درصدي نمايش داده مي

ها در  هر يك از رديف تعداداين منظور همواره 

بر مجموع كل تعدادها  نتيجه گزارشليست 

  . شود تقسيم مي

  

به  6مثال، در شكل مقابل، پاسخ مثال بند 

  . صورت درصدي نشان داده شده است

  

  

  

  

اي مربوط به آن نيز  اين موضوع در نمودار ميله

  . باشد بخوبي مشهود مي

 

 
 
 

  

  

  

  

  

براي اين منظور ماوس را بر روي كادر برده و . توان كادر برچسب را جابجا نمود هاي نمودار، به آساني مي در پنجره: توجه

به عنوان مثال، در . سپس، كادر را به محل مورد نظر برده و كليد را رها نماييد. كليد سمت چپ را فشرده و نگاه داريد

 .با همين روش از سمت راست به چپ منتقل شده است پذيرشاي فوق، كادر برچسب  نمودار ميله



  
 .Binatooth Machine Vision and Image Processing Co                 )خاصي سهام( ناتوسيب ريتصو پردازش و نيماشيي نايب شركت

  

  ،91735-139: صندوق پستيپردازش تصوير بيناتوس،  آوري خراسان، مركز رشد، شركت بينايي ماشين و پارك علم و فنجاده قوچان،  12كيلومتر مشهد، : آدرس
  +98 912 515 7462: ، همراه5003448: تلفن

 

 

، كادرهاي ساعات روزبا انتخاب گزينه  -11

 ساعت مبناو  زمان پايان تراكنشمربوط به 

. گردد فعال مي متوسط روزهاغير فعال و كادر 

در اين حالت، آمارگيري براي ساعات مختلف 

  . واهد شديك روز انجام خ

  

  

  

  

  

 24اي نيز شامل  به اين ترتيب، نمودار ميله

ساعت شبانه روز  24داده آماري متناظر با 

  . خواهد بود

  

  

  
  

كادرهاي  متوسط روزهابا انتخاب گزينه  -12

مجددا فعال  زمان پايان تراكنشمربوط به 

 24در اين حالت، ابتدا آمارگيري براي . شود مي

در محدوده  ساعت روزهاي مختلف موجود

زماني مشخص شده انجام گرفته و متوسط آنها 

  . شود به عنوان نتيجه نهايي گزارش مي

دوره در نتيجه، آمارگيري صرف نظر از نوع 
، همواره به صورت متوسط روزها انجام زماني

  .خواهد شد
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آمار متوسط ساعات چندين روز كه در-13

شرح داده شد، يكي از  12و  11بندهاي 

ترين ابزارهاي تحليل اطالعات در پركاربرد

  . باشد مي BCQافزار  نرم

كه (اي مقابل  به عنوان مثال، نمودار ميله

دهد  نشان مي) است 12مربوط به شكل بند 

، پيك پذيرش زائر در 1389كه در ايام نوروز 

 . بوده است 22ساعت 

 

تنها براي  موقتو  متوسطهاي  گزينه -14

در . شوند فعال مي خروج و ورودهاي  شاخص

بيانگر همه ) خروج(حالت عادي، شاخص ورود 

شامل پذيرش و ورود مجدد ) ها خروج(ورودها 

اما با . باشد مي) خروج قطعي و خروج موقت(

انتخاب گزينه موقت، آمارها تنها براي ورود 

  . محاسبه خواهد شد) خروج موقت(مجدد 

  

  

  

وسط با انتخاب گزينه متوسط، مقدار مت -15

شاخص براي كل خودروهاي داخل كمپ 

  . شود محاسبه مي

  

به عنوان مثال، در شكل مقابل، تعداد متوسط 

ورود مجدد براي هر خودرو، در روزهاي 

 .محاسبه شده است 1389مختلف ايام نوروز 

 
  



  
 .Binatooth Machine Vision and Image Processing Co                 )خاصي سهام( ناتوسيب ريتصو پردازش و نيماشيي نايب شركت

  

  ،91735-139: صندوق پستيپردازش تصوير بيناتوس،  آوري خراسان، مركز رشد، شركت بينايي ماشين و پارك علم و فنجاده قوچان،  12كيلومتر مشهد، : آدرس
  +98 912 515 7462: ، همراه5003448: تلفن

 

در اين . آيد با يكديگر فرآهم مي ، امكان محاسبه آمارهاي مربوط به چند شاخص و مقايسه آنهاچند نموداربا انتخاب گزينه  -16

  .اي قابل رسم خواهند بود نيز غيرفعال گرديده و نمودارها تنها در قالب منحني و ميله قطاعيحالت، نوع نمودار 

  

  
به عنوان مثال، در شكل مقابل تعداد-17

پذيرش و خروج قطعي در روزهاي مختلف 

با يكديگر مقايسه شده  1389ايام نوروز 

  .است

  

شود، در ليست  طور كه مشاهده ميهمان

، ابتدا آمار مربوط به پذيرش نتيجه گزارش

خودروها و سپس آمار خروج قطعي آنها نشان 

پيكربندي با فشردن دكمه . داده شده است
نيز اطالعات با همين شكل به  اطالعات

  .ارسال خواهد شد Microsift Excellافزار  نرم

  

  

دار همزمان، نتايج جستجوي فوق در نمو

 .اي مقابل نيز نشان داده شده است ميله

 

 
 
 

  

  

  
و ) مجدد(ها شامل پذيرش، خروج قطعي، ورود  ماندگاري با ديگر شاخص) خصوصا(هاي ظرفيت و  مقايسه شاخص: توجه

 . اردافزار وجود د هرچند كه امكان انجام اينكار در نرم. باشد دار نمي چندان معني) موقت(خروج 
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به عنوان مثالي ديگر، در شكل مقابل  -18

 24متوسط ورود مجدد و خروج موقت در 

، با 1389ساعت شبانه روز، و طي ايام نوروز 

  .اند يكديگر مقايسه شده

  

  

  

  

  

  

همزمان، نتايج جستجوي فوق در نمودار 

. ده شده استاي مقابل نيز نشان دا ميله

شود، پيك ورود مجدد  همانطور كه مشاهده مي

و  20هاي  و خروج موقت به ترتيب در ساعت

 .بوده است 11

  

  

از آنجا كه شاخص ظرفيت ديناميكي بوده  -19

باشد؛ لذا، براي محاسبه  و وابسته به زمان مي

استفاده شده  ساعت مبناظرفيت در يك روز از 

روز تنها در بدين معني كه ظرفيت هر . است

  .گردد ساعت مبناي آن روز محاسبه مي

  

توان با ديگر  درنتيجه، شاخص ظرفيت را نمي

  .ها مقايسه نمود شاخص
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بهترين روش براي رفع وابستگي شاخص  -20

ظرفيت به ساعت مبنا استفاده از روش 

  . باشد مي متوسط ساعات روزآمارگيري 

قابل مقايسه با  ظرفيتدر اين حالت، شاخص 

  .باشد مي ماندگاريها به استثناي  گر شاخصدي

به عنوان مثال در شكل مقابل نتيجه آمارگيري 

در ايام نوروز بر اساس معيار متوسط ساعات 

  .روز نشان داده شده است

  

  

همزمان، نتايج جستجوي فوق در نمودار 

. اي مقابل نيز نشان داده شده است ميله

ز شود در ايام نورو همانطور كه مشاهده مي

بيشترين و كمترين ظرفيت به ترتيب  1389

 .رخ داده است 16و  6در ساعات 

  
مدت (براي محاسبه شاخص ماندگاري  -21

از روش هيستوگرام ) زمان حضور در كمپ

هاي  به اين ترتيب كه رديف. استفاده شده است

به ترتيب بيانگر تعداد ... اول، دوم، سوم و 

روز . ..و  2، 1، 0خودروهاي با ماندگاري 

  .باشد مي

در محاسبه اين شاخص تنها خودروهايي كه در 

محدوده زماني مورد نظر هم پذيرش شده و هم 

 .اند مد نظر قرار گرفته است خروج قطعي داشته
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  منوي باركد - 4- 3
  . باشد مي جستجوو  بازيابي، افزودنشامل سه گزينه  باركدمطابق شكل ذيل، منوي 

  
  

برگه،باركداز منويافزودنگزينه تخاب با ان-1

نمايش  عمليات كارت باركديپنجره از  افزودن

براي افزودن در اين پنجره، . داده خواهد شد

شماره باركدهاي مورد نظر، ابتدا شماره باركدها را 

وضعيت باركد را  نموده و وارددر كادرهاي مربوطه 

سپس، دكمه تأييد را بفشاريد تا . مشخص كنيد

س از افزدون شماره باركدها به پايگاه داده، پ

 گيري گزارش نتيجهمشخصات آنها در ليست 

 .نمايش داده شود

  

  
برگه ، باركداز منوي  بازيابيگزينه با انتخاب  -2

 عمليات كارت باركديپنجره از  بازيابي باركد

براي بازيابي يك شماره . نمايش داده خواهد شد

وارد نموده و سپس  باركد، ابتدا شماره باركد را

نوع فرآيند بازيابي شامل بازيابي باركد يا 

در . گردد خودروهاي مرتبط با آن انتخاب مي

نهايت، با فشردن دكمه تأييد ضمن انجام فرآيند 

بازيابي، در كادرهاي مربوطه وضعيت قبلي كارت 

 .شود و ليستي از خودروهاي مرتبط با آن مهيا مي
ك واحد افزوده ي كدتعداد بارهمچنين، شمارنده 
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   .شودمي

  

برگه ، باركداز منوي  جستجوگزينه با انتخاب  -3

عمليات كارت پنجره از  جستجوي يك باركد
براي جستجوي . نمايش داده خواهد شد باركدي

مورد  شماره باركديك شماره باركد، كافي است 

را  تأييددر كادر مربوطه وارد نموده و دكمه نظر را 

حالت، اطالعات مربوط به كارت  در اين. بفشاريد

نمايش داده  نتيجه جستجوباركدي در ليست 

 .خواهد شد

  

  منوي پيامك -5- 3
 ارسال آزمايشي، توقف فرآيند ارسال، شروع فرآيند ارسالشامل چهار گزينه  پيامكمطابق شكل ذيل، منوي 

  .باشد فعال مي BCQار افز اين منو تنها در وضعيت سرور نرم. باشد مي تنظيمات پيامكو 

  
  

هاي  بارگزاري شده و فرآيند ارسال خالصه گزارش GSMدرايور مودم  باركداز منوي  شروع فرآيند ارسالگزينه با انتخاب  -1

  .گردد هاي زماني مشخص، آغاز مي در دورهظرفيت كمپ، از طريق سرويس پيام كوتاه، 

  
هاي ظرفيت كمپ متوقف شده و منابع مورد  ارسال خالصه گزارشماژول  ،باركداز منوي  توقف فرآيند ارسالگزينه با انتخاب  -2

  .گردد استفاده توسط آن آزاد مي

  
  .گردد يك پيامك آزمايشي جهت آزمايش ماژول ارسال پيامك ارسال مي باركداز منوي  ارسال آزمايشيگزينه با انتخاب  -3
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از منوي  تنظيمات پيامكگزينه با انتخاب  -4

نمايش داده  مديريت پيامكپنجره  ركدبا

در اين پنجره، كليه تنظيمات ماژول  .شود مي

ارسال پيامك و آخرين وضعيت آن در 

 .باشد دسترس مي

  

  منوي راهنما - 6- 3
  . باشد مي درباره مامطابق شكل ذيل، منوي راهنما تنها شامل گزينه 

  
  

 

جره پن راهنمااز منوي  درباره ماگزينه با انتخاب  -1

در اين پنجره،  .شود اطالعات بيناكمپ نمايش داده مي

اطالعات تماس با شركت و  BCQافزار  شماره نسخه نرم

 .بيناتوس نمايش داده شده است

  

فرض بدون  لذا، از تغيير مقادير پيش. دارند BCQافزار  تظيمات پيامك نقش بسيار پراهميتي در عملكرد صحيح نرم: توجه

 .نظر كارشناس خبره بپرهيزيد
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  سطوح دسترسي -4
براي كاربران در سامانه بيناكمپ چهار سطح دسترسي شامل مدير ارشد، مدير، كاربر ارشد و كاربر تعريف 

ان اين چهار دسته، تنها كاربراني كه داراي سطح دسترسي مدير ارشد و مدير هستند، قادر به از مي. شده است

تنها براي مدير ارشد سيستم فعال  BCQافزار  با وجود اين، برخي امكانات نرم. خواهند بود BCQافزار  كار با نرم

بيانگر ليست  1جدول . گردند مي همچنين، در وضعيت تابع نيز امكاناتي نظير خدمات پيامك غيرفعال .باشد مي

  .باشد و وضعيت آنها در شرايط مختلف مي BCQافزار  خدمات نرم

     
  و وضعيت آنها در شرايط مختلف BCQافزار  ليست امكانات نرم. 1جدول 

 تابع سرور 

 مدير مدير ارشد مدير مدير ارشد امكانات

    خروج  فايل
    تنظيمات  فايل

    ورود به سيستم  كاربران
    خروج از سيستم  كاربران
    ورود و خروج خودرو  گزارشها
    جستجوي خودرو  گزارشها
    درآمدها  گزارشها
    غيرفعال بودن سامانه  گزارشها
    آمارگيري  گزارشها

    افزودن  باركد
    بازيابي  باركد
    جستجو  باركد

    شروع فرآيند ارسال  پيامك
    توقف فرآيند ارسال  پيامك
    ارسال آزمايشي  پيامك
    تنظيمات  پيامك
    درباره ما  راهنما

  


