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

بيناكمپ  خروج/ثبت ورودافزار  در اين سامانه، نرم. باشد هاي گردشگري مي وج خودروها در كمپورود و خر

)1BCR(  براي ثبت ورود و خروج خودروها، محاسبه هزينه خدمات و ارائه گزارشات مربوط به وضعيت كمپ در

 BCD3و پايگاه داده  BCQ2گيري  گزارشافزار  ، شامل نرمBCRسامانه بيناكمپ عالوه بر . نظر گرفته شده است

انجام كليه خدمات مديريتي با هدف  )BCQ(بيناكمپ  گيري گزارشافزار  نرمبه عبارت دقيقتر، . باشد نيز مي

هاي آماري در نظر گرفته شده  و تهيه انواع گزارش ، مديريت كاربرانسيستم شامل ارسال پيامك، مديريت باركد

 SQL Server 2005تحت محيط  BCDنيز در پايگاه داده  همچنين، كليه اطالعات ثبتي خودروها. است

براي مطالعه  .ه استمعرفي گرديد BCRافزار  هاي مختلف نرم در اين راهنما، بخش. گردد آوري و ذخيره مي جمع

  .به راهنماي مربوطه مراجعه نماييد BCQافزار  درباره نرم

  

  منابع مورد نياز - 2
فرآهم  مستلزم BCR صحيحعملكرد . باشد مي ثبت خروجو  ثبت ورودشامل داراي دو وضعيت  BCRافزار  نرم

  :باشد آمدن شرايط ذيل مي

 )يا باالتر( Pentium Core 2 Duo 2.8 GHz  پردازنده       : رايانه •

  )يا باالتر( GB 1    حافظه

 Windows XP        : سيستم عامل •

 MATLAB R2006a          :افزار نرم •

Adobe Acrobat 7.0 )يا باالتر(  
RamDisk XP 

 BCP    :تأييد اعتبارافزاري  قفل نرم •

                                                 
1 Bina Camp Record (BCR) 
2 Bina Camp Query (BCQ) 
3 Bina Camp Database (BCD) 
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 )بر روي شبكه Clientدر حالت ( SQL Server 2005        :پايگاه داده •

 )بر روي شبكه Shareبه صورت ( ImagesDatabase        :پايگاه تصاوير •

 Barcode Reader          : درايور •

Frame Grabber Card )وابسته به كارت مورد استفاده(  

Wireless Network Card )وابسته به كارت مورد استفاده( 

نمايد، لذا  استفاده مي )ImagesDatabase( و تصوير) BCD(هاي داده  از پايگاه 1به صورت تابع BCRافزار  نرم

استفاده  BCRتوان از  ها بر روي شبكه و به شكلي صحيح در دسترس باشد، مي تنها در صورتي كه اين پايگاه

. مراحل مربوط به تنظيمات شبكه و پايگاه داده گنجانده شده است BCRند نصب به هر حال، در فرآي. نمود

اين بسته . باشد ، به صورت جداگانه ميBCP2افزاري  مستلزم نصب بسته نرم ،BCRافزار  ، اجراي نرمبعالوه

بادل اطالعات براي انجام ارتباطات داخلي و ت BCR. افزاري به منظور تأييد اعتبار كاربر طراحي گرديده است نرم

  . كند استفاده مي) RamDisk XPافزار  ايجاد شده توسط نرم( 3از يك درايو حافظه

براي نصب همچنين، . در راهنماي مربوطه به تفصيل شرح داده شده است BCPو  BCRمراحل نصب 

  .افزار مراجعه شود هاي ضميمه نرمDVDنيز به  Adobe Acrobat 7.0و  MATLAB R2006aافزارهاي  نرم

  

  افزار هاي مختلف نرم بخش - 3
ايجاد  Binatooth->BinaCamp Registerبا نام  All Programsيك شاخه در منوي  BCQپس از نصب 

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

• BCR 105.xx :بيناكمپ خروج/افزار ثبت ورود نرممربوط به  4گزينه ميانبر 

• Documentation :ستفاده از راهنماي نصب و اBCR  

• Uninstall BCR :افزار  گزينه ميانبر حذف نرمBCR  

                                                 
1 Client 
2 BC Patch (BCP) 
3 Ram Drive 
4 Shortcut 
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  . گردد بيناكمپ اجرا مي خروج/ثبت ورودافزار  نرم BCR 104.xxبا انتخاب گزينه 

  
مراحل ، با اجراي برنامه-1

مقداردهي اوليه برنامه آغاز شده و 

مربوط به  آغازينپنجره همزمان 

تظر من. شود مينمايش داده افزار  نرم

بمانيد تا مقداردهي اوليه خاتمه 

اين . يافته و پنجره مقابل بسته شود

فرآيند ممكن است چند دقيقه به 

 .طول انجامد

  
 

افزار  پس از مقداردهي اوليه، نرم -2

ضمن نمايش پنجره مقابل، اقدام به 

 . نمايد اتصال به پايگاه داده مي

  
نام كاربري مورد نظر را انتخاب،-3

عبور را وارد نموده و دكمه تاييد رمز 

در غير اينصورت، دكمه . را بفشاريد

 .لغو را فشار دهيد

  

  
  .باشد مطابق شكل فوق، پنجره اصلي برنامه نمايش داده شده و برنامه آماده استفاده مي -4
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  منوي فايل -1- 3
  . باشد يم خروج اضطراري و خروج، تنظيماتگزينه  سهشامل  فايلمطابق شكل ذيل، منوي 

 

  
  
، گزينه خروجبا انتخاب گزينه  .را بفشاريد× توانيد دكمه  همچنين، مي. را انتخاب نماييد خروجبه منظور خروج از برنامه گزينه  -1

برنامه  خروجچنانچه بدليل بروز برخي مشكالت با انتخاب گزينه . گردد نيز فعال مي) كه در ابتدا غيرفعال است( خروج اضطراري

  .برنامه را متوقف نماييد خروج اضطراريتوانيد با انتخاب گزينه  د، ميبسته نش
  

 

 تنظيم، پنجره فايلاز منوي  تنظيماتگزينه با انتخاب  -2
در اين پنجره، با فشردن . نمايش داده خواهد شد پارامترها

 BCRهاي مختلف  توان تنظيمات بخش دكمه مناسب مي

هسته ، نباركدخوا، پالكخوان، تصويربرداريشامل 
 .را اصالح كرد نمايشو  پايگاه داده، درايو حافظه، پردازشي

  

  

در ادامه اين بخش، هر . شود هاي فوق پنجره تنظيمات مربوط به آن نمايش داده مي مربوط به هريك از بخشبا فشردن دكمه  -3

  .ها به تفصيل شرح داده خواهد شد يك از اين پنجره

  

  

  

  

فعال بوده و شامل همه تنظيمات ) را ببينيد 4بخش (كاربران با دسترسي مدير ارشد  گزينه تنظيمات تنها براي: توجه

 .باشد مي BCRعملكردي برنامه 
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  داريتنظيمات تصويربر -1-1- 3
تنظيمات پنجره  ،)1-3در بخش  2بند ( تنظيم پارامترهادر پنجره  تصويربرداريفشردن دكمه با 

  .نشان داده خواهد شد تصويربرداري
 

 تصويربرداري تنظيماتدر پنجره  -1

هاي ويديويي انتخابي، نرخ  از كارت

تصويربرداري از هر كارت، روش 

و ) برخط يا خارج خط(تصويربرداري 

در مود (وير خارج خط مسير تصا

در نظر ) تصويربرداري خارج خط

 .گرفته شده است

  

  . بفشاريد راانتخابي كارت  حذفدكمه  ه،رديف مربوطپس از انتخاب ، كارتهاي ويديوييبراي حذف يك كارت ويديويي از ليست  -2

  

هاي پردازنده  با افزدون اين نرخ حجم پردازشزيرا . باشد تعيين نرخ تصويربرداري يكي از مهمترين تنظيمات تصويربرداري مي -3

دار شدن  از طرف ديگر، انتخاب نرخ كم، سبب پرش. افزايش يافته و ممكن است سبب آسيب رسيدن به آن در دراز مدت شود

  .باشد فريم در ثانيه مناسب مي 5تا  3نرخ پردازشي  Intel Core 2 Duoبراي سيستمي با پردازنده . شود نمايش تصاوير مي

  

قرار ) خارج خطگزينه (سازي  يا شبيه )برخطگزينه (را در وضعيت عملياتي  BCRبرنامه توان  مي مود تصويربرداريبا تنظيم  -4

اما، . شود هاي ويديويي انتخابي دريافت شده و شماره باركد توسط دستگاه باركدخوان قرائت مي ، تصاوير از كارتبرخطدر مود . داد

با استفاده از (اوير از يك پايگاه تصاوير بر روي ديسك سخت قرائت شده و شماره باركد نيز به صورت دستي سازي، تص در مود شبيه

  . گردد مشخص مي) صفحه كليد

  

  

  

توان براي نرخ تصويربرداري هر مقدار بزرگي را در نظر گرفت، اما انتخاب مقادير بزرگتر از توان پردازشي  اگرچه مي: توجه

از توان % 10كند كه همواره  نرخ تصويربرداري را چنان تنظيم مي BCRافزار  نرمدر اين حالت، . باشد اثر مي پردازنده بي

 .پردازنده آزاد باشد
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اطالعات اين كادر در مود . مشخص شده است تصاوير خارج خطدر كادر ) سازي شبيه( خارج خطمسير پايگاه تصاوير در مود  -5

  .باشد بالاستفاده مي برخط

 

پنجره  انتخاب كارت جديدبا فشردن دكمه  -6

توان هر يك از  مربوط به آن نمايش داده شده و مي

هاي ويديويي نصب شده بر روي سيستم را  كارت

در صورت فشردن . براي تصويربرداري انتخاب نمود

در اين پنجره، كارت انتخابي به انتهاي  تأييددكمه 

تنظيمات در پنجره  كارتهاي ويديوييليست 
 . اضافه خواهد شد) 1بند ( تصويربرداري

  

  

  

  

  تنظيمات پالكخوان -1-2- 3
نشان  تنظيمات پالكخوانپنجره  ،)1- 3در بخش  2بند ( تنظيم پارامترهادر پنجره  پالكخوانفشردن دكمه با 

خوان و نحوه نمايش شماره  كدر اين پنجره كليه تنظيمات مربوط به عملكرد ماژول پال .داده خواهد شد

  :عبارت است از پالكخوانتنظيمات پنجره  به عبارت دقيقتر، .ستهاي قرائت شده در اختيار قرار گرفته ا پالك
 افزار هاي آينده نرم رزرو شده براي توسعه: حداكثر تعداد تصاوير •

 تعيين ناحيه صحيح پالك در تصوير حداكثر تعداد نواحي كانديدا مورد بررسي براي :حداكثر تعداد پالك كانديدا •

ماژول اصلي (خوان  حداكثر زمان انتظار براي دريافت پاسخي از ماژول پالك :خوان براي صدور خطا حداكثر زمان انتظار پالك •

 . نشان داده خواهد شد) 1021( 1022، در غير اين صورت، پيغام خطاي )برنامه

ابتدا بايد كارت مذكور را از ليست حذف  تنظيمات تصويربرداريبراي تغيير تنظيمات يك كارت ويديويي در پنجره : توجه

 ). باشد رعايت ترتيب انجام مراحل فوق الزامي نمي(نموده و سپس، كارت را با تنظيمات جديد مجددا انتخاب نمود 
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حداكثر توقف براي حذف پالك در صورت •
چنانچه پس از قرائت : ت مجددعدم قرائ

يك شماره پالك، پس از مدت زماني 

كه توسط اين كادر تعيين (مشخصي 

، هيچ پالكي قرائت نشود، شماره )گردد مي

پالك مذكور از روي صفحه نمايش حذف 

 . خواهد شد

حداكثر زمان قابل قبول بين دو پالك  •
افتد كه بر اثر  بسيار اتفاق مي :مشابه

حيطي، خطايي در عوامل نامطلوب م

، 2مثال (افتد  قرائت شماره پالك اتفاق مي

برنامه به منظور ). شود خوانده مي 3

مديريت اينگونه موارد از يك ماژول 

سنج براي تعيين ميزان شباهت  شباهت

به . كند بين دو شماره پالك استفاده مي

اين ترتيب كه اگر دو شماره پالك قرائت 

شند، هر دو شده متوالي بسيار شبيه هم با

متعلق به يك خودرو در نظر گرفته شده و 

اي كه ارزش بيشتري دارد،  آن شماره

سنجي دوپالك  شباهت. حفظ خواهد شد

شود، فاصله  مشابه در صورتي انجام مي

زماني بين آنها كمتر از يك حد مشخص 

) گردد كه توسط اين كادر تعيين مي(

باشد؛ در غير اين صورت، صرفنظر از 

، با هر يك به صورت ها ارهشباهت شم

 .شود جداگانه برخورد مي
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بند ( تصويربرداريتنظيمات چنانچه نرخ تصويربرداري در پنجره : خواني به منظور آزادسازي پردازنده مدت توقف بين دو پالك •

خواني اختصاص يافته و ضمن مختل شدن ساير  خاب گردد، كل زمان پردازنده به پالكبسيار باال انت) 1-1-3در بخش  3

خواني  به منظور تصحيح اين اشكال، بين دو پالك. شود ، فشار بسيار زيادي نيز به پردازنده وارد ميBCRافزار  هاي نرم بخش

 .ر گرفته شده استدر نظ) گردد تعيين مي كادركه توسط اين ( متوالي، توقفي با مدت زمان ثابت

ثبت ورود و خروج به منظور مشخص نمودن وضعيت پردازش و قرائت پالك، بر روي پنجره : مدت توقف فرفره پالكخواني •
اين گزينه تعيين كننده . در دو طرف كادر شماره پالك جاري، دو فرفره در نظر گرفته شده است) 1-3-3بخش ( خودروها

با توجه به اينكه هر فرفره طي چهار مرحله يك دوران كامل . باشد ها مي دوران فرفره زمان توقف بين دو مرحله متوالي از

 .دور در دقيقه خواهد بود 60/)4×مدت توقف فرفره(با  بردهد، لذا سرعت دوران آنها برا انجام مي

 .جو خواهد نمودبا انتخاب اين گزينه برنامه پالكخوان در هر تصوير تنها يك پالك را جست: جستجوي تنها يك پالك •

ثبت خواني نيز بر روي پنجره  خواني، فرفره پالك با انتخاب اين گزينه، در هنگام اجراي ماژول پالك :نمايش فرفره پالكخوان •
 . دشو نمايش داده مي) 1-3-3بخش ( ورود و خروج خودروها

ن در پايگاه داده جستجو شده و در با انتخاب اين گزينه، به محض قرائت يك پالك، شماره آ :نمايش تصوير براساس پالك •

نشان ) 1-3-3بخش ( ثبت ورود و خروج خودروهاصورت وجود سابقه، تصوير و اطالعات مربوط به آن بازيابي و در پنجره 

 .انجام خواهد شد مذكوردر پنجره  كارت مفقوديدر غير اين صورت، مراحل فوق تنها با انتخاب گزينه . داده خواهد شد

  

  ات باركدخوانتنظيم -1-3- 3
 خواندكبارتنظيمات پنجره  ،)1-3در بخش  2بند ( تنظيم پارامترهادر پنجره  خوانباركدفشردن دكمه با 

خوان و نحوه نمايش شماره  دستگاه باركددر اين پنجره كليه تنظيمات مربوط به عملكرد  .نشان داده خواهد شد

  :عبارت است از خوانباركدتنظيمات پنجره  يقتر،به عبارت دق .در اختيار قرار گرفته استثبت شده  باركد
شماره پورت سريال مجازي كه:پورت سريال باركدخوان •

 .دايور كارت باركدخوان در اختيار قرار داده است

بين پورت سريال نرخ انتقال اطالعات : نرخ انتقال اطالعات •

  BCRافزار  مجازي درايور باركدخوان و نرم

در اينجا با مقدار (ر دريافت اطالعات اندازه باف :اندازه بافر •

  )رقمي هستند 6، زيرا باركدهاي مورد استفاده 6
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شرح داده شده است، براي ثبت يك باركد بايد آن را دو مرتبه در  1-3-3همانطور كه در بخش : مدت توقف تأييد باركد •

العات قبلي مربوط به باركد نمايش داده شده و در مرتبه دوم اطالعات در مرتبه اول، اط. مقابل دستگاه باركدخوان قرار داد

ثبت ورود و با قرار گرفتن كارت باركدي در مقابل باركدخوان در مرتبه اول، يك شمارنده بر روي پنجره . گردد جديد ثبت مي
حداكثر مدت . دهد شان ميظاهر شده و مهلت زمان باقيمانده براي ثبت مجدد باركد را ن) 1-3-3بخش ( خروج خودروها

 .گردد زمان انتظار براي ثبت مجدد باركد توسط اين كادر تعيين مي

  

  هسته پردازشيتنظيمات  -1-4- 3
تنظيمات پنجره  ،)1-3در بخش  2بند ( تنظيم پارامترهادر پنجره  هسته پردازشيفشردن دكمه با 
ظيمات مربوط به هسته پردازشي اصلي برنامه، در اين پنجره كليه تن .نشان داده خواهد شد هاي پردازشي هسته

  . در اختيار قرار گرفته است) BCQ(هسته پردازشي پالكخوان، و هسته پردازشي برنامه گزارشگيري 

  
هايهستهتنظيماتدر پنجرهمهمترين بخش -1

هاي پردازشي سيستم  ، ليست هستهپردازشي

اين ليست شامل سه برنامه . باشد بيناكمپ مي

Core_LPR.exe )ماژول پالكخواني( ،

Core_CampServer.exe )و ) هسته پردازشي اصلي

Core_CampQuery.exe )برنامه گزارشگيري (

تنها شامل دو برنامه  BCRافزار  باشد كه نرم مي

در اين ليست وضعيت فعلي هر يك از . نخست است

  . نشان داده شده است) ها برنامه(ها  هسته

  

ها،  سازي اندازه پنجره هر يك از هسته سازي اندازه پنجره و بيشينه ، كمينه)نمايش در حالت عادي(سازي، بازيابي  پنهانبراي  -2

در اين حالت، در . را بفشاريد ماكزيممو  مينيمم، بازيابي، پنهانهاي  پس از انتخاب سطر مربوط به آن در ليست، به ترتيب دكمه

ها به عنوان وضعيت مطلوب ذخيره شده و در هنگام اجراي  انتخابي هر يك از هسته آخرين وضعيت ،تأييدصورت فشردن دكمه 

  . برنامه مذكور مطابق با آن وضعيت اجرا خواهد شد BCRمجدد 
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يد توجه داشته باش. را بفشاريد اجراي هستهو  توقف هستههاي  توانيد به ترتيب دكمه براي توقف يك هسته يا اجراي آن نيز مي -3

نيز  Core_CampServerو  Core_LPRهاي  همواره هسته) صرفنظر از ثبت وضعيت عدم اجرا در اين پنجره(، BCRكه با اجراي 

  .شوند اندازي مي راه

  
  .گردد هاي پردازشي بررسي و ليست مربوط به آنها بهنگام مي وضعيت هسته سازي بهنگامبا فشردن دكمه  -4

  
 : عبارت است از هاي پردازشي هستهمات تنظيهاي پنجره  ديگر گزينه -5

با استفاده از دستورات داخلي متلب اجرا شده  Core_LPRدر صورت عدم انتخاب اين گزينه، هسته : استفاده از كدهاي مكس •

هاي قبلي  ها، جلوگيري از اجراي بيش از يك نسخه از برنامه و بستن هسته و كليه امكانات مربوط به تنظيم وضعيت برنامه

 .گردد رفعال ميغي

در:جلوگيري از اجراي بيش از يك نسخه از برنامه •

صورت انتخاب اين گزينه، در صورت وجود يك 

نسخه در حال اجرا از برنامه، اجراي نسخه جديد از 

نمايش  1025برنامه متوقف شده و خطاي شماره 

 .داده خواهد شد

در صورت  :هاي قبلي در ابتداي برنامه بستن هسته •

، هسته BCRين گزينه، در ابتداي اجراي انتخاب ا

بررسي شده و در صورت  Core_LPRپردازشي 

وجود نسخه در حال اجرا، ضمن نمايش پيغام 

. شوند هاي مذكور متوقف مي ، نسخه2010شماره 

هاي قبلي،  در صورت عدم موفقيت در توقف نسخه

نمايش داده شده و  1026پيغام خطاي شماره 

 .گردد ف ميمتوق BCRاجراي برنامه 

با انتخاب  :استفاده از دستور خروج در انتهاي برنامه •

ناپذير  اين گزينه براي خاتمه برنامه از دستور تخطي

Quit force شود متلب استفاده مي . 
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  تنظيمات درايو حافظه -1-5- 3
 درايو حافظهتنظيمات پنجره  ،)1- 3در بخش  2بند ( تنظيم پارامترهادر پنجره  درايو حافظهفشردن دكمه با 

براي ) RamDisk XPافزار  فرآهم شده توسط نرم(از يك درايو حافظه  BCRافزار  در نرم .داده خواهد شد مايشن

درايو پنجره  تنظيماتبه عبارت دقيقتر، . شود هاي مختلف پردازشي استفاده مي تبادل اطالعات بين هسته
  :عبارت است از حافظه

 حافظهمسير درايو: درايو حافظه •

با انتخاب اين گزينه،  :خالي نمودن درايو حافظه در ابتدا •

، كليه محتويات درايو حافظه پاك BCRدر ابتداي اجراي 

 .گردد مي

با انتخاب اين گزينه،  :خالي نمودن درايو حافظه در انتها •

، كليه محتويات درايو حافظه پاك BCRدر انتهاي اجراي 

 . گردد مي

  

  پايگاه دادهتنظيمات  - 1-6- 3
 تنظيم پارامترهادر پنجره  پايگاه دادهفشردن دكمه با 

 پايگاه دادهتنظيمات پنجره  ،)1- 3در بخش  2بند (

اين تنظيمات تعيين كننده نحوه  .دوش ميداده  مايشن

 SQL Serverدر كار با پايگاه داده  BCRعملكرد برنامه 

 پايگاه دادهپنجره  به عبارت دقيقتر، تنظيمات. باشد مي

  :عبارت است از
 SQLنام كامپيوتر سروري كه پايگاه داده : نام كامپيوتر سرور •

 .بر روي آن قرار دارد

 شامل ورودي يا خروجي :نوع درب •
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تعداد تصوير هايي با  در سيستم بيناكمپ به منظور مديريت آسانتر، تصاوير خودروها در شاخه: تعداد تصاوير هر شاخه •

 .گردد حداكثر تعداد تصاوير هر شاخه توسط اين كادر مشخص مي. اند مشخص تقسيم شده

 .هاي آينده سيستم بيناكمپ رزرو شده است اين گزينه براي توسعه :سازي تصوير صفحه نمايش ذخيره •

، مجددا ثبت اطالعات را SQLه پس از ثبت اطالعات در پايگا BCRبا فعال نمودن اين گزينه،  :تست پيشرفته ثبت اطالعات •

 .گردد بررسي نموده و از صحت آن مطمئن مي

 .هاي آينده سيستم بيناكمپ رزرو شده است اين گزينه براي توسعه: غيرفعال نمودن مفقودي در ورودي •

در شاخه  SQL هاي خطاي صادره توسط پايگاه با فعال شدن اين گزينه، كليه پيغام :هاي خطاي پايگاه داده سازي پيغام ذخيره •

DBErrorMsgs گردد ذخيره مي. 

  

  تنظيمات نمايش -1-7- 3
نشان داده  نمايشتنظيمات پنجره  ،)1-3در بخش  2بند ( تنظيم پارامترهادر پنجره  نمايشفشردن دكمه با 

  :عبارت است از مذكورتنظيمات پنجره  .خواهد شد
ثبت ورود و خروجدر پنجره:خطا/زمان روشن بودن پيغام •

ها و  ، كادرهاي مجزايي براي پيغام)1-3- 3بخش ( روهاخود

در نظر گرفته شده كه در صورت بروز، كادر  BCRخطاهاي 

مدت زمان روشن شدن اين كادرها . مربوطه روشن خواهد شد

 .شود توسط اين گزينه تعيين مي

بيانگر مدت زمان بين دو دستور : ها سازي نمايش زمان بهنگام •

در  drawnowدستور (ها  زي نمايشسا ناپذير بهنگام تخظي

 .باشد مي) متلب

يعني (شوند  سازي مي ها بهنگام سازي، تنها پنجره با فعال شدن اين گزينه در هر مرحله بهنگام :ها سازي گرافيك تنها بهنگام •

 ).در متلب drawnowبجاي  drawnow exposeاستفاده از دستور 

  

  كاربرمنوي  -2- 3
  . باشد مي كاربرخروج  و ورود كاربرگزينه  دوشامل  كاربربق شكل ذيل، منوي مطا
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  .گردد افزار غيرفعال مي ، كاربر فعلي از سامانه خارج گرديده و كليه امكانات نرمكاربرخروج با انتخاب گزينه  -1

  

با انتخاب نام ). را ببينيد 3در بخش  3بند (شود  نمايش داده مي ورود كاربر به سيستم، پنجره كاربرورود با انتخاب گزينه  -2

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

  

  ابزارهامنوي  -3- 3
  . باشد مي جستجو و خروج خودرو/ثبت ورودگزينه  دوشامل  ابزارهامطابق شكل ذيل، منوي 

  
. باشد و در حقيقت قلب آن مي BCRمهمترين بخش از برنامه  خروج خودرو/ورودتوان گفت كه ثبت  مي

توان خودروهاي ثبت شده در پايگاه داده را با هر مشخصات مورد نظر  مي جستجوهمچنين، به كمك ابزار 

  .در ادامه عملكرد هر يك از ابزارهاي فوق، به صورت اجمالي شرح داده خواهد شد. جستجو نمود

  

  خروج خودرو/ودثبت ور -3-1- 3
، پنج سناريو شامل پذيرش، خروج موقت، ورود مجدد، خروج قطعي خروج خودرو/ثبت ورودبه طور كلي، ابزار 

اين سناريوها اساس فرآيند ثبت ورود و خروج خودروها . كند سازي مي و كارت مفقودي را پياده) تسويه حساب(

ار براي درب ورودي يا درب خروجي مورد استفاده قرار به اين ترتيب كه بسته به اينكه ابز. دهد را تشكيل مي

، سناريوهاي پذيرش و )، تعيين شده است6-1-3، بخش تنظيمات پايگاه دادهنوع درب در پنجره (گرفته باشد 

  .شوند ورود مجدد يا سناريوهاي خروج موقت و قطعي بخدمت گرفته مي

باشد كه به ترتيب، با انتخاب  ميسازي  شبيه واتي عمليداراي دو مود  خروج خودرو/ثبت ورودبعالوه، ابزار 

  . گردد فعال مي) 1-1-3در بخش  4بند ( تنظيمات تصويربرداريدر پنجره  خارج خط و برخطهاي  گزينه
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، پنجرهابزارهااز منويخروج خودرو/ثبت ورودبا انتخاب گزينه -1

برنامه  اين پنجره مراحل بارگذاري. شود نمايش داده مي پيشرفت فرآيند

منتظر بمانيد تا بارگذاري خاتمه . دهد ثبت ورود و خروج را نشان مي

 .يابد

 

  

  
  

همانطور كه در شكل باال مشاهده . شود نمايش داده مي ثبت ورود و خروج خودروهاپس از اتمام مراحل بارگذاري، پنجره  -2

  :باشد هاي ذيل مي شود، اين پنجره شامل بخش مي

 )چپ-باال( كاربرو نام  درب، نوع زمان، تاريخاطالعات كلي شامل  •

 )پايين-چپ و چپ( خطاهاو  اخطارها، ها پيغامكادرهاي مربوط به  •

 تصوير دريافتي كادر •

  لغو باركدو  لغو پالكهاي  و دكمه باركد وروديقرائت شده و  شماره پالكشامل وضعيت فعلي  كادر •

 بازيابي شدهتصوير  كادر •

) درب خروجي( خروجيا ) درب ورودي( نوع ورود، باركد ثبت شدهثبت شده،  شماره پالكشامل  مشخصات ثبت خودروكادر  •

   نوع باركدو 
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ها، اخطارها  باشد، جهت سهولت در كاربري، كليه پيغام در تعامل مستقيم با كاربر مي ثبت ورود و خروجبا توجه به اينكه پنجره  -3

به ترتيب  هاي پنجره قرار گرفته و در صورت بروز هريك، كادر مربوط به آن با رنگكادرهايي بر روي و خطاهاي احتمالي در قالب 

  :ي پنجره ثبت ورود و خروج عبارتند ازها پيغام. شود سبز، زرد و قرمز، روشن مي

 .شود نمايش داده مي پس از تأييد باركد و ثبت اطالعات در پايگاه داده، اين پيغام جهت اطمينان كاربر: اطالعات ثبت شد •

 .چنانچه كاربر باركد را تأييد نكند يا آن را لغو نمايد، اين پيغام فعال خواهد شد: باركد لغو گرديد  •

پس از ورود كارت باركدي، سيستم شماره باركد را در پايگاه داده مورد بررسي قرار داده و در صورت : تأييد اعتبار اطالعات  •

   . نمايد ن پيغام را فعال ميمعتبر بودن شماره باركد، اي

به عبارت ديگر، اخطارها نيازمند توجه ويژه كاربر . كار خاصي را انجام دهدهايي كه كاربر براي آنها بايد  اخطارها عبارتند از پيغام

  :ازاخطارها عبارت است . شوند باشند، اما برخالف خطاها و به جهت سهولت كاربري، سبب توقف فرآيند ثبت خودرو نمي مي

 .هاي آينده سيستم رزرو شده است اين اخطار جهت توسعه: ثبت بدون باركد •

 .هاي آينده سيستم رزرو شده است اين اخطار جهت توسعه: ورود بدون خروج •

وارد ) كه قبال ثبت شده است(در هنگام ورود مجدد و خروج موقت، پس از آنكه كاربر باركد خودرو را : عدم تطبيق پالك •

آنكه شماره پالك ثبت شده در پايگاه داده با شماره پالك قرائت شده فعلي تطبيق نداشته باشد، اين اخطار  نمود، در صورت

در اين حالت، كاربر بايد از تطبيق تصوير ثبت شده قبلي خودرو و تصوير فعلي آن اطمينان حاصل نموده و در  .گردد فعال مي

 . يرا، در اين حالت امكان آنكه خودرو سرقتي باشد وجود داردز. صورت هرگونه عدم تطبيق مدارك خودرو بررسي شود

و هنوز (در هنگام پذيرش يك خودرو، در صورتي كه شماره پالك آن قبال در پايگاه داده ثبت شده باشد : عدم تطبيق باركد •

گزينه كارت مفقودي در  در اين حالت، كاربر بايد با فعال نمودن. گردد ، اين اخطار فعال مي)خروج قطعي انجام نداده باشد

در صورت زيرا، . اطمينان حاصل نمايد كه اين خودرو قبال با يك باركد ديگر پذيرش نشده است ثبت ورود و خروجپنجره 

  .تأييد امكان مذكور، بايد براي خودرو در مود كارت مفقودي، ورود مجدد ثبت شود

  :د ازعبارتن ،شوند ميخودرو توقف فرآيند ثبت  منجر بهكه  خطاها

كارت مفقودي چنانچه كارت باركد ورودي در پايگاه داده، براي خودرويي ثبت شده باشد  سناريويدر : خودروي ديگر باركد •

در اين حالت، كارت بايد بايگاني گرديده و تحويل مدير ارشد . كه هنوز خروج قطعي نكرده، اين پيغام صادر خواهد شد

 .دسيستم گردد تا از پايگاه داده خارج شو

در صورتي كه شماره باركد مذكور . شود با ورود هر كارت باركدي وضعيت شماره آن در پايگاه داده بررسي مي: باركد مفقودي •

در اين حالت، كارت بايد بايگاني گرديده و . گردد قبال به عنوان مفقودي در پايگاه داده ثبت شده باشد، خطاي فوق صادر مي

 .از پايگاه داده خارج شود تحويل مدير ارشد سيستم گردد تا
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در صورتي كه شماره باركد . شود با ورود هر كارت باركدي وضعيت شماره آن در پايگاه داده بررسي مي: باركد غيرمعتبر •

در اين حالت، كارت بايد بايگاني گرديده و تحويل مدير . گردد مذكور در پايگاه داده ثبت نشده باشد، خطاي فوق صادر مي

 .ددارشد سيستم گر

چنانچه فرآيند . گردد ، اطالعات در پايگاه داده ثبت مي)1-3-3بخش (پس از تأييد باركد توسط كاربر  :خطا در ثبت اطالعات •

 .در اين حالت، فرآيند ثبت باركد بايد دوباره تكرار گردد. آميز نباشد، اين خطا صادر خواهد شد سازي موفقيت ذخيره

 .هاي بعدي سيستم رزرو شده است اين خطا براي توسعه :عدم ثبت در ورودي •

  

  

  

  

  

  
در كادر  ديد جانبييا  ديد مقابلهاي به ترتيب  يا ديد جانبي كافي است گزينه) خواني پالك(براي مشاهده تصاوير ديد مقابل  -4

  .  را انتخاب نماييد تصوير دريافتي

  

  

  

  
با استفاده از ماژول (، سيستم به صورت خودكار ورود خودرو را )خواني پالك(ابل با ورود خودرو به محدوده ديد دوربين ديد مق -5

مربوط به كادر  شماره پالكسپس، شماره پالك خودرو در كادر . نمايد تشخيص داده و پالك آن را قرائت مي) تشخيص خودرو

تنظيمات واقع در پنجره  ساس پالكنمايش تصوير بر ادر اين حالت، چنانچه گزينه . نمايش داده خواهد شد وضعيت فعلي
فعال باشد، شماره پالك در پايگاه داده جستجو گرديده و در صورت يافتن خودرويي با شماره مذكور ) 2-1-3بخش ( پالكخوان

نمايش داده  مشخصات ثبت خودرو، تصوير، شماره پالك و شماره باركد آن در كادر )بشرط آنكه كه هنوز خروج قطعي نكرده باشد(

حالت (اجرا نخواهد شد به صورت خودكار نبودن گزينه فوق، فرآيند بازيابي اطالعات خودرو  در صورت فعال. اهد شدخو

  .)فرض پيش

و در غير اين صورت، خطاي  اطالعات ثبت شدسازي اطالعات، همواره در صورت موفقيت، پيغام  در هنگام ذخيره: توجه

  .گردد فعال مي خطا در ثبت اطالعات

و در  تأييد اعتبار اطالعات، پيغام در هنگام ورود كارت باركدي، همواره پس از بررسي صحت كارت، در صورت تأييد -

فعال  باركد غيرمعتبريا  باركد مفقودي، باركد خودروي ديگرصورت عدم موفقيت، بسته به وضعيت كارت يكي از خطاهاي 

  .گردد مي

كادر  در ديد جانبيباشند، لذا دكمه  ، تنها تصاوير ديد مقابل قابل بازيابي از پايگاه داده ميBCQدر نسخه فعلي : توجه

  .هاي آينده سيستم رزرو شده است براي توسعه تصوير بازيابي شده
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به اين . شود به صورت خودكار و بر اساس كارت باركدي ورودي تعيين مي) ورود مجددو  پذيرششامل ( نوع ورود، BCQدر  -6

اين در . انتخاب خواهد شد پذيرش ،و در غير اين صورت ورود مجدددر پايگاه داده ثبت شده باشد، ترتيب كه اگر شماره باركد قبال 

به صورت دستي و توسط كاربر انتخاب ) خروج قطعيو  خروج موقتشامل ( نوع خروجحالي است كه در محل درب خروجي 

، و به 6-1-3، بخش تنظيمات پايگاه دادهدر پنجره  نوع دربهاي نوع ورود و نوع خروج، بر اساس گزينه  تنظيم گزينه. گردد مي

  ). شكل فوق را ببينيد( شود صورت خودكار انجام مي

  
با انتخاب گزينه مفقودي، . شود مي بوده و به صورت دستي، توسط كاربر انتخاب مفقوديو  عاديشامل دو گزينه  باركدنوع  -7

نمايش تصوير صرف نظر از وضعيت گزينه (در اين حالت، شماره پالك خودرو . افزار سناريوي كارت مفقودي را اجرا خواهد نمود نرم
در پايگاه داده جستجو شده و در صورت يافتن مطابقت، مشخصات ) 2-1-3، بخش نظيمات پالكخوانتدر پنجره  بر اساس پالك

  . شدنمايش داده خواهد  مشخصات ثبت خودرودر كادر ) بشرط عدم خروج قطعي از كمپ(خودروي مذكور 
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با انتخاب گزينه مفقودي، . شود بوده و به صورت دستي، توسط كاربر انتخاب مي مفقوديو  عاديشامل دو گزينه  باركدنوع  -8

نمايش تصوير صرف نظر از وضعيت گزينه (در اين حالت، شماره پالك خودرو . افزار سناريوي كارت مفقودي را اجرا خواهد نمود نرم
در پايگاه داده جستجو شده و در صورت يافتن مطابقت، مشخصات ) 2-1-3، بخش تنظيمات پالكخواندر پنجره  بر اساس پالك

  . نمايش داده خواهد شد مشخصات ثبت خودرودر كادر ) بشرط عدم خروج قطعي از كمپ(خودروي مذكور 

  

  پذيرش خودروسناريوي 

ز سناريوي پذيرش براي ثبت اطالعات آن در شود، ا هنگامي كه يك خودرو براي نخستين بار وارد كمپ مي

  .شود سامانه و تخصيص باركد استفاده مي

  
با استفاده از ماژول خودكار تشخيص خودرو، رويداد ورود و در اين حالت، با ورود خودرو به ورودي، بيناكمپ به صورت خودكار  -1

 شماره پالكن، شماره پالك خودرو قرائت شده و در كادر خوا سپس، بالفاصله با استفاده از ماژول پالك. دهد خودرو را تشخيص مي

  ). 1-1-3در بخش  2شكل بند (شود  نمايش داده مي ثبت ورود و خروج خودروهااز پنجره ) وضعيت فعليمربوط به مجموعه (

  
فعال باشد، ) 2-1-3بخش ( تنظيمات پالكخوانواقع در پنجره  نمايش تصوير بر اساس پالكدر اين حالت، چنانچه گزينه  -2

بشرط آنكه كه هنوز خروج قطعي نكرده (شماره پالك در پايگاه داده جستجو گرديده و در صورت يافتن خودرويي با شماره مذكور 

در صورت فعال نبودن گزينه . نمايش داده خواهد شد مشخصات ثبت خودرو، تصوير، شماره پالك و شماره باركد آن در كادر )باشد

  ).فرض حالت پيش(ابي اطالعات خودرو به صورت خودكار اجرا نخواهد شد فوق، فرآيند بازي

  

در پنجره  نمايش تصوير بر اساس پالك، گزينه BCQافزار  فرض، به منظور سادگي در كاربري نرم در حالت پيش: توجه

خودرو در پايگاه داده، در اين حالت، در صورت نياز به بررسي سابقه . باشد غيرفعال مي) 2-1-3بخش ( تنظيمات پالكخوان

در اين حالت، در صورت وجود . باشد روش ساده و سرراستتر، انتخاب گزينه كارت مفقودي مي. شود دو روش پيشنهاد مي

روش دقيقتر و . شود بازيابي مي) بشرط عدم ثبت خروج موقت براي آن(شماره پالك در پايگاه داده، مشخصات خودرو 

  . باشد مي) 2-3-3بخش ( وجستجكاملتر استفاده از ابزار 
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را وارد سيستم ) كارتي كه متعلق به خودروي ديگري كه هنوز داخل كمپ است، نباشد(سپس كاربر، يك كارت باركدي جديد  -3

در . شود ره باركد در پايگاه داده بررسي ميدر اين مرحله، ابتدا، صحت شما). دارد در مقابل دستگاه باركدخوان نگاه مي(نمايد  مي

نمايش داده شده و كادر  باركد وروديفعال گرديده، شماره باركد در كادر  تأييد اعتبار اطالعاتصورت تأييد صحت كادر پيغام 

اي در پايگاه داده  سابقهبا توجه به اينكه باركد ورودي جديد بوده و داراي  .گردد فعال مي) كادر زرد مقابل باركد ورودي(شمار  ثانيه

و  تصوير بازيابي شدهلذا، كادرهاي  )يعني كارت باركد متعلق به خودرويي كه هنوز خروج قطعي انجام نداده باشد، نيست(نيست 

افزار به صورت خودكار نوع  همچنين، با توجه به عدم وجود سابقه در پايگاه داده، نرم. مانند خالي باقي مي مشخصات ثبت خودرو

  .به عنوان مثال، شكل فوق را ببينيد. نمايد تنظيم مي پذيرشرا در حالت  ود خودروور

  

افزار با فعال  در صورت عدم تأييد صحت باركد، نرم -4

شماره باركد ( باركد مفقودينمودن يك از خطاهاي 

) قبال در پايگاه داده به عنوان مفقودي ثبت شده است

اركد در ليست عدم ثبت شماره ب( باركد غيرمعتبريا 

. نمايد ، فرآيند ثبت باركد را لغو مي)هاي مجاز شماره

باركد لغو در اين حالت، مطابق شكل مقابل، پيغام 
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  .شود شمار حذف مي حذف شده و كادر ثانيه باركد وروديفعال گرديده، شماره باركد از كادر  گرديد

  

ثانيه زمان جهت  120 ،ثانيه شمارهمچنين،  -5

در اختيار  باركداطالعات شماره پالك و  بررسي و تأييد

پس از اتمام مهلت فوق، در صورت . دهد كاربر قرار مي

با عدم ورود مجدد (عدم تأييد اطالعات توسط كاربر 

به صورت خودكار باركد ، فرآيند ثبت )كارت باركدي

  . گردد توسط برنامه لغو مي

  
 سايربا ورود كارت باركدي، تصوير و  باشد، به طوري كهاي در پايگاه داده  هبرخالف انتظار، شماره باركد داراي سابق ممكن است -6

قبال كاربر درب خروجي، در اين حالت،  .)شكل ذيل را ببينيد( گردداطالعات مربوط به خودروي قبلي متصل به كارت بازيابي 

لغو گرديده و كارت  باركد فرآيند ثبت، ركدلغو با، با فشردن دكمه لذا. خروج قطعي خودروي مذكور را بدرستي ثبت ننموده است

همانطور كه . توجه نماييد عدم تطبيق پالكدر شكل ذيل، به اخطار  .گردد جهت اصالح وضعيت تحويل مدير ارشد سيستم مي

براي . شود، اين اخطار بدليل عدم تطبيق شماره پالك قرائت شده و شماره پالك بازيابي شده فعال گرديده است مشاهده مي

  .مراجعه شود 1-3-3مطالعه بيشتر درباره اين اخطار، به بخش 
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خودرو و ، اطالعات ا ورود مجدد كارت باركديب -7

كارت توسط كاربر تأييد شده و در پايگاه داده ثبت 

فعال  اطالعات ثبت شددر اين حالت، پيغام  .گردد مي

حذف شده  باركد وروديگرديده، شماره باركد از كادر 

  . گردد شمار نيز حذف مي نيهو كادر ثا

  

به اين ترتيب، سناريوي پذيرش خودروي جديد  -8

  .گردد كامل شده و كارت باركدي تحويل راننده ميورودي 

  

  سناريوي ورود مجدد

در صورتي كه راننده قبال . نمايد در هنگام ورود يك خودرو به كمپ، كاربر از وي درخواست كارت باركدي مي

و داراي كارت باركدي نباشد، كاربر يك كارت جديد را به خودرو اختصاص داده و در در كمپ پذيرش نشده 

اما در صورتي كه قبال يك كارت باركدي به خودرو تخصيص . نمايد افزار سناريوي پذيرش را اجرا مي نتيجه نرم

اجرا اريوي ورود مجدد را افزار سن داده شده و راننده آن كارت را در هنگام ورود مجدد به كاربر تسليم نمايد، نرم

افزار، وجود سابقه  به عبارت ديگر، مالك انتخاب بين سناريوهاي پذيرش و ورود مجدد براي نرم. خواهد نمود

  .باشد براي كارت باركدي ورودي در پايگاه داده مي

  
افزار صحت شماره  ابتدا، نرم .مايدن با ورود خودرو به گيت، كاربر كارت باركدي را از راننده دريافت نموده و وارد سيستم مي -1

در غير اين صورت، با فعال نمودن يكي از . كند را فعال مي تأييد اعتبار اطالعاتباركد را بررسي نموده و در صورت تأييد پيغام 

  .شود فعال مي باركد لغو گرديدفرآيند ثبت باركد لغو گرديده و پيغام  باركد غيرمعتبريا  باركد مفقوديهاي خطاي  پيغام

  

به اين ترتيب كه . نمايد و بازيابي مي افزار با جستجو در پايگاه داده اطالعات مربوط به شماره باركد ورودي را جستجو نرمسپس،  -2

و شماره باركد در ) مشخصات ثبت خودرودر كادر ( شماره پالك، شماره پالك در كادر تصوير بازيابي شدهتصوير ثبت شده در كادر 

در گزينه ) بدليل وجود سابقه براي باركد در پايگاه داده(نيز  ورود خودروهمچنين، كادر . شود نمايش داده مي بت شدهباركد ثكادر 

   .دهد ثانيه مهلت مي 120بعالوه، كادر ثانيه شمار نيز نمايش داده شده و به كاربر جهت تأييد اطالعات . گردد تنظيم مي ورود مجدد
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در صورت وجود هرگونه عدم . نمايد طالعات فعلي خودرو را با تصوير و شماره پالك ثبت شده مقايسه ميدر اين مرحله، كاربر ا -3

كارت نيز جهت اصالح وضعيت . گردد تطابق، كارت باركدي ضبط گرديده و مدارك شناسايي راننده و مالكيت خودرو بررسي مي

   .تسليم مدير ارشد سيستم خواهد گرديد

  

را  عدم تطبيق پالكافزار اخطار  ورت عدم تطابق شماره پالك قرائت شده با شماره پالك بازيابي شده، نرمبه طور خاص، در ص -4

در اين حالت، كاربر با مقايسه تصوير ). را ببينيد -سناريوي پذيرش خودرو–در بخش قبل  6شكل مربوط به بند (نمايد  فعال مي

ها در اثر خطاي  زيرا ممكن است عدم تطبيق شماره پالك. نمايد حاصل مي ها اطمينان فعلي و ثبت شده خودرو از انطباق پالك

در غير اين صورت، همانند بند قبل، كارت باركدي ضبط شده و مدارك راننده و خودرو بررسي . خوان بوجود آمده باشد ماژول پالك

  .خواهد گرديد

  

ر با ورود مجدد كارت باركدي، ورود مجدد خودرو را تأييد درصورت تطابق خودرو با اطالعات ثبت شده در پايگاه داده، كارب -5

را فعال، شماره باركد را از كادر باركد  اطالعات ثبت شدافزار پس از ثبت اطالعات در پايگاه داده پيغام  به اين ترتيب، نرم. نمايد مي

  . دشو راننده ميمجددا تسليم باركدي نيز كارت . نمايد شمار را غيرفعال مي ورودي حذف و كادر ثانيه
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  سناريوي خروج موقت

برخالف سناريوهاي پذيرش و ورود مجدد، سناريوهاي خروج موقت و قطعي در محل درب خروجي كمپ 

پس از پذيرش يا ورود مجدد، قصد به اين ترتيب كه سناريوي خروج موقت براي خودروهايي كه . كاربرد دارند

بدون تحويل كارت باركدي، از تواند  ميخودرو  ،اين سناريودر . شود دارند بكار گرفته ميخروج موقت از كمپ را 

با همان كارت باركدي قبلي ثبت خود را كمپ به صورت موقت خارج شده و در هنگام مراجعت، ورود مجدد 

. آيد هاي آن فرآهم مي به اين ترتيب، امكان محاسبه كل زمان اقامت زائر در كمپ و تعداد ورود و خروج. نمايد

، راننده خودرو با كمپ به طور كامل تسويه )تسويه حساب(ين در حالي است كه در سناريوي خروج قطعي ا

دهد كه  همچنين، خروج موقت به زائر اين امكان را مي .دهد حساب نموده و كارت باركدي خود را تحويل مي

هزينه اضافي، از كمپ خارج  پس از شارژ كارت خود، در طول روز هر چند مرتبه كه نياز باشد، بدون پرداخت

  .شده و مجددا به آن مراجعت نمايد

در  نوع درباز كادر  درب خروجيبراي ثبت خروج خودروها، با انتخاب گزينه  BCRافزار  سازي نرم آماده

ثبت ورود در پنجره مطابق شكل فوق، در اين حالت، . شود انجام مي) 6- 1-3بخش ( تنظيمات پايگاه دادهپنجره 
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. شود نمايش داده مي ها مجموع هزينهو  خروج قطعي، خروج موقت، نوع خروجكادرهاي  خودروهاو خروج 

اين پنجره كه در حالت عادي در پشت پنجره . نيز نشان داده خواهد شد هاي مالي گزارش تراكنشبعالوه، پنجره 

بر روي كادر ) Right-Click(پنهان گرديده، با فشردن دكمه سمت راست ماوس  ثبت ورود و خروج خودروها

  .شود ها منتقل مي به باالي همه پنجره ،ها مجموع هزينه

  
زيرا در هنگام پذيرش، به همه آنها كارت باركدي داده . در محل درب خروجي، همه خودروها بايد داراي كارت باركدي باشند -1

باشد، بدان معني است كه وي كارت باركدي اي در محل درب خروجي داراي كارت باركدي ن لذا، در صورتي كه راننده. شده است

  .خود را گم نموده و با وي مطابق با سناريوي كارت مفقودي برخورد خواهد شد

  
در . كند افزار صحت شماره باركد را بررسي مي پس از دريافت كارت باركدي از راننده و ورود آن به سيستم توسط كاربر، نرم -2

ت باركدي ضبط گرديده و پس از بررسي مدارك راننده و خودرو با آن مطابق سناريوي كارت صورت عدم تأييد اعتبار باركد، كار

  .مفقودي برخورد خواهد شد
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در صورت تأييد اعتبار شماره  -3

باركد و پس از دريافت كارت 

باركدي از راننده و ورود آن به 

سيستم توسط كاربر، همانند آنچه 

سناريوي (از بخش قبل  2در بند 

گفته شد، اطالعات ) د مجددورو

خودرو از پايگاه داده بازيابي شده و 

شكل پايين ( شود نمايش داده مي

همچنين، ليست . شود نمايش داده مي ها مجموع هزينهبعالوه، هزينه خدمات نيز محاسبه شده و در كادر . )صفحه قبل را ببينيد

پذيرش، ريز مبلغ قابل پرداخت فعلي و تاريخ و زمان شارژ كارت نيز  هايي كه قبال توسط خودرو پرداخت شده، تاريخ و زمان هزينه

  . )شكل فوق را ببينيد( شود هاي مالي نشان داده مي گزارش تراكنشدر پنجره 

  
ريال بابت بيعانه  50000شود، مبلغ  مطابق شكل فوق، هنگامي كه خودرو براي اولين بار از كمپ به صورت موقت خارج مي -4

در قبال ) تسويه حساب(اين مبلغ به صورت امانت نزد كاربر باقيمانده و در هنگام خروج قطعي . شود از راننده اخذ ميكارت باركدي 

در صورت مفقود شدن كارت باركدي مبلغ مذكور به عنوان خسارت ضبط . شود دريافت كارت باركدي به راننده بازگردانده مي

كارت ، كارت مفقودي در وروديالوه بر بيعانه كارت باركدي، فيلدهاي هزينه ع هاي مالي تراكنش گزارشدر پنجره . گردد مي
افزار  هاي فوق كه به صورت خودكار توسط نرم مجموع هزينه. نيز در نظر گرفته شده است بيمهو  اسكان، مفقودي در خروجي

هزينه اسكان در كمپ به صورت  .گردد يگزارش م ثبت ورود و خروج خودروهادر پنجره  ها مجموع هزينهشود، در كادر  محاسبه مي

در هنگام خروج از كمپ كارت باركدي  به عبارت ديگر، هر خودرو. شود ساعته بر مبناي زمان پذيرش در كمپ محاسبه مي 24

ساعت مذكور ديگر هيچ هزينه ديگري  24به طوري كه پس از شارژ، در طول . كند دوره ساعت آينده شارژ مي 24خود را براي 

  .خودرو در هنگام خروج موقت از كمپ محاسبه نخواهد شد براي

  
بيان گرديد، به بررسي انطباق ) سناريوي ورود مجدد(از بخش قبل  4و  3در اين مرحله، كاربر مشابه با روشي كه در بندهاي  -5

ت از راننده دريافت شده و با ورود در صورت انطباق اطالعات، هزينه خدما. پردازد خودرو با اطالعات بازيابي شده از پايگاه داده مي

  . شود در نهايت نيز، كارت باركدي تسليم راننده مي. گردد مجدد كارت باركدي به سيستم، ثبت اطالعات تأييد مي
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  سناريوي خروج قطعي

مراحل كار . شود با استفاده از سناريوي خروج قطعي، با خودروهاي پذيرش شده در كمپ تسويه حساب مي

  .باشد مي بشرح ذيل
  

شود كه آيا قصد بازگست به كمپ را دارد يا خير؟ در صورتي كه راننده  پس از دريافت كارت باركدي از راننده، از وي سؤال مي -1

در غير اين صورت سناريوي ). بخش قبل را ببينيد(شود  قصد بازگشت داشته باشد مطابق با سناريوي خروج موقت با آن رفتار مي

براي اين منظور، پس از ورود كارت باركدي به سيستم توسط كاربر و . گيرد تسويه حساب مورد استفاده قرار ميخروج قطعي براي 

  .كند انتخاب مي نوع خروجرا از كادر  خروج قطعيافزار، مطابق شكل فوق، كاربر گزينه  تأييد صحت شماره باركد توسط نرم

  

چنانچه . كند ها كسر مي ركدي را بازگردانده و مطابق شكل ذيل، از مجموع هزينهافزار هزينه بيعانه كارت با در اين حالت، نرم -2

كاربر پس تسويه حساب با راننده، كارت را مجددا وارد . باشد مي) بستانكار(باشد، راننده بدهكار ) منفي(ها مثبت  مجموع هزينه

  . نمايد تا اطالعات خروج قطعي ثبت شود مي
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شوند  هاي بايگاني شده به محل درب ورودي منتقل مي كارت. گردد گيت، كارت باركدي نيز بايگاني ميپس از خروج خودرو از  -3

  .تا به خودروهاي جديد تخصيص داده شوند

  

  سناريوي كارت مفقودي

چنانچه كارت باركدي يك خودرو مفقود گرديده باشد، از سناريوي كارت مفقودي براي ثبت ورود و خروج 

كه همه خودروها بايد (در حقيقت، سناريوي كارت مفقودي بيشتر در محل درب خروجي . شود آن استفاده مي

زيرا، در هنگام ورود مجدد يك خودرو، حتي اگر كارت قبلي . يابد موضوعيت مي) داراي كارت باركدي باشند

قودي در خودرو مفقود گرديده باشد و براي وي كارت جديد صادر شود، بدليل شارژ نمودن كارت باركدي مف

بعالوه، بدليل نادر بودن، اين رخداد تأثير . هنگام خروج موقت از كمپ ضرري متوجه كمپ نخواهد بود

  .داري نيز بر آمار كمپ نخواهد داشت معني

  
چنانچه در هنگام ورود خودرو، راننده ادعا نمايد كه كارت باركدي خود را گم كرده يا در هنگام خروج خودرو از كمپ، كارت  -1

را  سناريوي كارت مفقودي نوع باركداز كادر  مفقوديكاربر با انتخاب گزينه مطابق شكل ذيل، ركدي خودرو مفقود شده باشد، با

  . نمايد فعال مي
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نظيمات تدر پنجره  نمايش تصوير بر اساس پالكصرف نظر از وضعيت گزينه (در اين حالت، ابتدا شماره پالك خودرو  -2
بشرط عدم خروج (در پايگاه داده جستجو شده و در صورت يافتن مطابقت، مشخصات خودروي مذكور ) 2-1-3، بخش پالكخوان

  .نمايش داده خواهد شد مشخصات ثبت خودرودر كادر ) قطعي از كمپ

  

ك از سر فرآيند قرائت شماره پال لغو پالكافزار در قرائت شماره پالك خودرو دچار خطا شده است، با فشردن دكمه  چنانچه نرم -3

  .گرفته خواهد شد

  

مطابق شكل ذيل، . نمايد را وارد مي) كه داراي سابقه فعالي در پايگاه داده نباشد(در اين حالت، كاربر يك كارت باركدي جديد  -4

ا در غير اين صورت، ب. در صورت يافتن شماره پالك در پايگاه داده، هزينه خدمات براساس سوابق قبلي خودرو محاسبه خواهد شد

معادل بيعانه كارت به مبلغي ، )صفحه بعد( مطابق شكل ذيل، به هر حال. خودرو همانند يك پذيرش جديد برخورد خواهد شد

  . عنوان خسارت مفقود شدن كارت باركدي قبلي براي خودرو منظور خواهد شد

  

مربوط به خودرو در پايگاه داده ثبت  ، اطالعات)ها در محل درب ورودي پس از اخذ هزينه(با ورود مجدد كارت باركدي فوق  -5

  . خواهد شد
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  سازي مود شبيه

سازي، با استفاده از يك پايگاه تصاوير از پيش ضبط شده، شرايط محيط واقعي را  در مود شبيه BCRافزار  نرم

بت ورود و تواند همانند شرايط واقعي، به فراگيري نحوه ث در اين حالت، كاربر مي. كند سازي مي براي كاربر شبيه

افزارهاي دوربين،  سازي به سخت در مود شبيه BCRافزار  بعالوه، نرم. خروج خودروها در سامانه بيناكمپ بپردازد

با وجود اين، كليه مراحل ثبت ورود يا خروج خودروها و نحوه ثبت . ساز و باركدخوان نياز ندارد هاي رقومي كارت

  .  باشد برخط مياطالعات در پايگاه داده دقيقا همانند مود 

در پنجره  مود تصويربردارياز كادر  خارج خطانتخاب گزينه شرح داده شد، با  1- 1-3همانطور كه در بخش 

مورد (در اين حالت، مسير پايگاه تصوير . گردد سازي تنظيم مي در مود شبيه BCR، تنظيمات تصويربرداري

  . گردد جره مذكور تعيين ميدر پن تصاوير خارج خطتوسط كادر ) سازي استفاده در شبيه

و يك كادر ويرايشي فعال  OKو  Start/Stop سازي دو دكمه ، در مود شبيه)صفحه بعد( مطابق شكل ذيل

و يا ) Stopفرض  در حالت پيش(، براي توقف تصاوير ويديويي Stop/Startاز دكمه دو وضعيتي . گردند مي

به منزله وارد نمودن  OKشود؛ در حالي كه فشردن دكمه  استفاده مي) startدر حالت (اندازي مجدد آنها  راه

همانطور كه مشاهده . باشد مي) كنار دكمه مذكور(كارت باركدي با شماره مشخص شده در كادر ويرايشي 

افزارهاي تصويربرداري و باركدخواني، عمال امكان  سازي عملكرد سخت شود مجموعه تمهيدات فوق با پياده مي

   .آورند قعي را در آزمايشگاه فرآهم ميسازي محيط وا شبيه
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  جستجوي خودرو -3-2- 3
در اين . شود نمايش داده مي جستجوي خودروپنجره ، ابزارهااز منوي  خودروجستجوي با انتخاب گزينه 

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

ستجوي يك شماره پالك مشخص در پنجره به منظور ج -1

، ابتدا شماره پالك مورد نظر را در كادر جستجوي خودرو

ارقامي كه نامشخص هستند را . انتخاب نماييد شماره پالك

 نوع پالكبا تعيين سپس، . مشخص نمود –عالمت توان با  مي

نتيجه در ليست  تا را بفشاريد نتيجه جستجو، دكمه باركدو 

  . شودنمايش داده پايين پنجره 
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نتيجه در ليست  )رنگ آبي داراي(اطالعات مربوط به خودروي انتخابي  ،نمايش اطالعات تكميلي خودروبا فشردن دكمه  -2
  .دوش مينشان داده  جستجو

  

 

در پنجره  باركد مشخصبا انتخاب دكمه  -3

توان همه خودروهايي كه داراي  مي جستجوي خودرو

براي . هستند را مشخص نمود شماره باركد مشخص

اين منظور كافي است شماره باركد مورد نظر را در 

وارد نموده ) باركد مشخصمقابل دكمه (كادر مربوطه 

 .فشرده شود نتيجه جستجوو دكمه 
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در  مشخص شناسهبا انتخاب دكمه بروش مشابه،  -4

كه داراي  ييخودروتوان  مي جستجوي خودروپنجره 

براي . نمود بازيابيرا  باشد رد نظر ميشناسه موشماره 

مورد نظر را در  شناسهاين منظور كافي است شماره 

وارد ) مشخص شناسهمقابل دكمه (كادر مربوطه 

 .فشرده شود نتيجه جستجونموده و دكمه 

 

  

  ها گزارشمنوي  - 4- 3
  . باشد مي وضعيت جاري كمپ و مبالغ دريافتيگزينه  دوشامل  ها گزارشمطابق شكل ذيل، منوي

  
  .در ادامه عملكرد هر يك از ابزارهاي فوق، به صورت اجمالي شرح داده خواهد شد

  

  مبالغ دريافتي -1- 4- 3
به . شود نمايش داده مي گزارش تراكنشهاي ماليپنجره ، ها گزارشاز منوي  مبالغ دريافتيبا انتخاب گزينه 

 .درب خروجي كمپ را در هر بازه زماني بدست آوردتوان ريز و كل مبلغ دريافتي در محل  كمك اين ابزار مي

  ).را ببينيد 4بخش (دسترسي ندارند  فوقبه ابزار  ،هستند) عادي(كاربراني كه داراي سطح دسترسي كاربر 
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به تفكيك ( خاتمهزمان  و زمان شروعبا انتخاب  -1

نتيجه و فشردن دكمه  )روز، ماه و سالساعت، 
انجام شده در محدوده  هاي مالي كليه تراكنش گزارش

در ليست پايين پنجره نمايش داده  مورد نظر،زماني 

هاي مالي نيز در  تراكنش جمع كلبعالوه، . شود مي

 . گردد كادر مربوطه گزارش مي

  
 ،)داراي رنگ آبي(، اطالعات تكميلي مربوط به خودروي انتخابي در ليست نمايش اطالعات تكميليبا فشردن دكمه همچنين،  -2

  ). را ببينيد 2-3-3از بخش  2بند (نمايش داده خواهد شد 

  

  وضعيت جاري كمپ - 2- 4- 3
، ها گزارشاز منوي  وضعيت جاري كمپبا انتخاب گزينه 

مطابق شكل . شود نمايش داده مي وضعيت فعلي كمپپنجره 

ميزان پيشرفت مراحل  پيشرفت فرآيندمقابل، ابتدا، يك پنجره 

در پايان . دهد پايگاه داده را نشان مي مختلف دريافت اطالعات از

نيز اطالعات آماري مربوط به وضعيت جاري كمپ نشان داده 

توان با فشردن  بعالوه، در هر زمان كه نياز باشد مي. شوند مي

  . ، گزارش آماري فوق را بهنگام نمودسازي اطالعات بهنگامدكمه 
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  راهنمامنوي  -5- 3
 درباره ماشامل گزينه تنها  راهنما ، منويفوقمطابق شكل 

. نمايش داده خواهد شد درباره ماكه با انتخاب آن پنجره  باشد مي

و  BCRافزار  مطابق شكل ذيل، اين پنجره شامل اطالعاتي درباره نرم

  .باشد شركت بيناتوس مي

  

  سطوح دسترسي -4
كاربر ارشد و كاربر تعريف  براي كاربران در سامانه بيناكمپ چهار سطح دسترسي شامل مدير ارشد، مدير،

  .باشد مي براي سطوح مختلف دسترسيو وضعيت آنها  BCRافزار  بيانگر ليست خدمات نرم 1جدول . شده است

     
  براي سطوح مختلف دسترسيو وضعيت آنها  BCQافزار  ليست امكانات نرم. 1جدول 

 كاربر كاربر ارشد مدير مدير ارشد امكانات

    تنظيمات  فايل
    خروج  فايل
    اضطراري خروج  فايل

    كاربرورود   كاربران
    كاربرخروج   كاربران
    خودرو خروج/ثبت ورود  ابزارها
    جستجوي خودرو  ابزارها
    مبالغ دريافتي  ها گزارش
    وضعيت جاري كمپ  ها گزارش
    ره مادربا  راهنما

  


