ذهَنیبت ٍ ٍیػگی ّبیی کِ زض ضاثُِ ثب ػولکطز زؾتگبُ زض ایي ضاٌّوب ًكبى زازُ قسُ اؾت ثهَضت تمطیجی اؾت ٍ ثِ ػٌَاى گبضاًتی یب
تًویي ػولکطز هحهَل تلمی ًوی قَز.اظ آًجب کِ هحهَالت قطکت اٍضًگ ثطای اؾتفبزُ جْت َطاحی حول ٍ ًمل َّایی ؾبذتِ ًكسُ ،لصا
زض هحهَالتی اظ ایي لجیل اؾتفبزُ ًكَز.زض زؾتگبُ ّب یب ؾیؿتن ّبیی کِ ػولکطز زؾتگبُ هَجت نسهِ ضؾبًی ثِ قرم ٍ تلفبت ضا زض پی
زاضًس ،اؾتفبزُ اظ زؾتگبُ هجبظ ًیؿت .قطکت اٍضًگ حك تغییط زض هساضات ،هؿتٌسات ٍ ًطم افعاضّبی ذَز ضا ثِ هٌظَض ثْجَز َطاحی ٍ ػولکطز،
ثسٍى اَالع لجلی زاضز.

K-18U GPS Data
Logger
User Manual
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گارانتی محصول (  1سال )
قطکت اٍضًگ ،ایي هحهَل ضا ثِ هست یکؿبل اظ تبضید ذطیس ثطای قوب ،ذطیساض هؿتمین ،گبضاًتی ذَاّس ًوَز.
گبضاًتی قبهل هَاضز ظیط ًوی قَز
 زؾتکبضی ٍ یب تؼویطتَؾٍ افطاز زیگطی ثِ جع پطؾٌل هجبظ قطکت اٍضًگ .
 اؾتفبزُ ًبنحیح ،يطثِ قسیس ،آة ذَضزگی ،تهبزف ،اتهبل ثطق ٍ ٍلتبغ ًبهٌبؾت ،ضاُ اًساظی غیطنحیح
زؾتگبُ.
ثِ زلیل اؾتفبزُ اظ اؾتبًساضزّبی کٌتطل کیفیت ،ثیكتط هكتطیبى هب ّطگع ًیبظ ثِ اؾتفبزُ اظ گبضاًتی ٍ یب تؼویط ضا
ًرَاّس زاقت .اگط یک هحهَل ثبقس ثسٍى ّیچ ّعیٌِ ای زض ََل زٍضُ يوبًت تؼویط یب تؼَیى ذَاّس قس.
ثطای تؼویطات ذبضج اظ گبضاًتی ،نَضتحؿبثی قبهل ّعیٌِ ّبی هَازجبیگعیٌی ،ظهبى ذسهبت ٍ حول ٍ ًمل ثِ
قوب زازُ ذَاّس قس .لُفب ثطای اَالع اظ جعئیبت ثیكتط ثب فطٍقٌسُ ذَز توبؼ ثگیطیس.
زض نَضتیکِ یک هحهَل هؼیَة زاضیس هطاحل ظیط ضا زًجبل کٌیس :
 .1جوغ آٍضی توبم اَالػبت هطثٌَ ثِ هكکلی کِ ثب آى هَاجِ قسُ ایس(.ثطای هثبل :هكکل زض کبض ثب ؾرت
افعاض ٍ ًطم افعاض اؾتفبزُ قسُ ٍ غیطُ) ّط چیع غیط َجیؼی ضا یبززاقت کٌیس .لیؿتی اظ پیبم ّبی ضٍی
نفحِ ًوبیف قوب ٌّگبهی کِ هكکلی ضخ هی زّس ضا ثطزاضیس.
 .2ثب قطکت اٍضًگ توبؼ ثگیطیس ٍ هكکل ذَز ضا تَيیح زّیس .لُفب کتبثچِ ضاٌّوبی کبضثط هحهَل ذَز
ٍ ّطگًَِ اَالػبت هفیس ضا زض زؾتطؼ زاقتِ ثبقیس.
 .3ثب زلت ثؿتِ حبٍی هحهَل هؼیَة ٍ یک فتَکپی اظ فبکتَض ذطیس ضا زض ثؿتِ ای لطاض زّیس ٍ اضؾبل
ًوبییس .هحهَلی کِ ثسٍى فبکتَض ذطیس ٍتبضید ذطیس ثبقس ،ثبظگكت زازُ هی قَز ٍ قبهل زضیبفت
ذسهبت گبضاًتی ًرَاّس قس.

پشتیبانی فنی
 - 1اظ ٍة ؾبیت  http://opp.co.irثبظزیس کٌیس زض آًجب قوب هی تَاًیس آذطیي اَالػبت هطثٌَ ثِ هحهَل
ضا پیسا کٌیس.
 - 2اگط ًیبظ ثِ کوک ّبی ايبفی زاضیس ثب تَظیغ کٌٌسُ ّبً ،وبیٌسگی ّبی فطٍـ ٍ یب پكتیجبًی فٌی قطکت
اٍضًگ توبؼ ثگیطیس.
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لُفب اَالػبت ظیط ضا لجل اظ ایٌکِ ثب قطکت توبؼ ثگیطیس ،آهبزُ کٌیس:
ً بم هحهَل ٍ قوبضُ ؾطیبل
 زفتطچِ ضاٌّوبی لَاظم جبًجی ذَز
 قطح ًطم افعاض ذَز (ؾیؿتن ػبهلً ،ؿرِ ًطم افعاض کبضثطزی ٍ غیطُ)
 قطح کبهلی اظ هكکل
 پیغبم ذُبّبی کِ ثب آًْب هَاجِ قسُ ایس
اجزای درون بسته
لجل اظ ضاُ اًساظی ایي ؾیؿتن ثطضؾی کٌیس کِ ثؿتًِ قوب قبهل هَاضز شکط قسُ ظیط هی ثبقس ٍ ّطکسام اظ آًْب زض
قطایٍ هُلَة ثبقٌس ،اگط ّط کسام اظ ایي آیتن ّب آؾیت زیسُ اؾت ٍ یب گن قسُ اؾت لُفب ثالفبنلِ ثب

قطکت

اٍضًگ توبؼ ثگیطیس.
Mobile GPS logger 
 کبثل USB
 آزاپتَض هؿبفطتی
شارژ باطری
ظهبى هَضز ًیبظ جْت قبضغ ثبَطی ٌّگبهیکِ زؾتگبُ ذبهَـ ثبقس حسٍز ؾِ ؾبػت ٍ ًین اؾت.
لُفب اظ قبضغض زضٍى ثؿتِ جْت قبضغ ؾطیغ تط اؾتفبزُ کٌیس.
 GPS loggerضا هی تَاى اظ ّط پَضت  USBقبضغ کطز اهب ظهبى قبضغ آى اظ ایي َطیك ،هوکي اؾت ََالًی تط
ثبقس.
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دستورالعمل های ایمنی
ایي الساهبت احتیبَی ؾبزُ ضا ثطای هحبفظت ذَز زضثطاثط آؾیت ٍ نسهِ ًطؾیسى ثِ هحهَل ،پیگیطی ًوبییس:
احتیبٌ !
چٌبًچِ ثبَطی ًبزضؾت ًهت قَز ٍ یب زضهؼطو زهبی ثبال لطاض گیطز ،ذُط اًفجبض
ٍجَز زاضز.
قبضغ کطزى زؾتگبُ ً ،جبیس ّوطاُ ثب ٍاضز آٍضزى ًیطٍی ظیبز یب گطم قسى ثبَطی ّوطاُ ثبقس.
ثبَطی ضا فمٍ ثب ّوبى ًَع یب ًَع هؼبزل تَنیِ قسًُ آى تَؾٍ ؾبظًسُ جبیگعیي کٌیس.
ثبیطی ّبی هؿتؼول ضا ثب تَجِ ثِ زؾتَضالؼول ّبی کبضذبًِ ؾبظًسُ زٍض ثیبًساظیس.
لُفب اظ ًگْساضی زؾتگبُ زض یک هکبى ثیف اظحس گطم ٍ یب هطََة اجتٌبة ًوبییس.
لُفب زؾتگبُ ضا زضهبقیي ظیط ًَض هؿتمین ذَضقیس ثب پٌجطُ ّبی ثؿتِ لطاض ًسّیس.
الگط GPSثِ یک ؾیگٌبل  GPSثطای ثجت هَلؼیتً ،یبظ زاضز.ثسٍى ؾیگٌبل ،GPSالگط ً GPSوی تَاًس زازُ
ّب ضا ثجت کٌس.
هْن  :ؾیگٌبل ّبی ( GPSؾیؿتن تؼییي هَلؼیت جْبًی) ثبیس ضٍ ثِ آؾوبى لطاض ثگیطًس .ثسٍى زیس آؾوبى ثبظ،
آًْب ًوی تَاًٌس هَلؼیت هکبى هَضزًظط ضا گعاضـ زٌّس.
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فصل ايل  .معرفی
 - -1 1دستًرات امىیتی

ثب تكکط جْت ذطیس الگط  GPSاظ قطکت ثیي الوللی اٍضًگ .الگط  GPSقطکت اٍضًگ زؾتگبّی ثب ضاثٍ کبضثطی
ؾبزُ اؾتَ .طاحی ذاللبًِ آى ثب اؾتفبزُ اظ کبضتْبی هیکطٍ  SDثِ ػٌَاى شذیطُ ؾبظی ،هٌحهط ثِ فطز اؾت .ثب
اؾتفبزُ اظ هیکطٍ SDقوب ثِ ضاحتی هی تَاًیس ظطفیت شذیطُ ؾبظی زؾتگبُ ضا تب آًجب کِ زٍؾت زاضیس گؿتطـ
زّیس.
زض هَضز ًحًَُ کبض ثب  ،K-18u ٍ K-16uثؿبزگی آى ضا ثِ کبهپیَتط ذَز ٍنل کٌیس ،آًْب ثِ ػٌَاى یک زؾتگبُ
شذیطُ ؾبظی لبثل جبثجبیی قٌبذتِ هی قًَس .ثَُض هؿتمین لبزض ثِ زؾتطؾی ثِ زازُ ّب اظ

K-16u/K-18u

ّؿتیس.

 - -2 1مشخصات کلیذی

 ظطفیت شذیطُ ؾبظی
ؾبظگبض ثب کبضت هیکطٍ SDتب GB 2
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 512KB هی تَاًس  3/5هیلیَى اَالػبت هکبى ضا ًگْساضی کٌس.
 1GB هی تَاًس  6هیلیَى اَالػبت هکبى ضا ًگْساضی کٌس.
 2GB هی تَاًس  14هیلیَى اَالػبت هکبى ضا ًگْساضی کٌس 162-ضٍظ ثطای ّط ثبًیِ
تَجِ  :زض حبل حبيط زؾتگبُ ثب  SDHCؾبظگبض ًیؿت اهب کَچکتطیي  4GB ، SDHCاؾت.

 فطهت ّبی کبهل ٍ ؾبظگبض زازُ GPS
فبیل اؾتبًساضز  textضا هی تَاى ثِ ّط ثطًبهِ ای ٍاضز کطز .زازُ ّبی هکبى قبهل ََل ،ػطو
جغطافیبیی ،اضتفبع ،ظهبى ،ؾطػت ٍ جْت هی ثبقٌس.
ً هت ٍ ضا اًساظی ضایگبى
ٍنل کٌیس ٍ اؾتفبزُ کٌیس ،ثسٍى ًیبظ ثِ ًهت ٍ یب ضاُ اًساظی()Plug & Play
 پكتیجبًی اظ Panoramio ،Picassa ،Locr
پكتیجبًی اظ هحجَة تطیي ثطًبهِ ّبی تلفٌی آًالیي ٍ ذسهبت هجتٌی ثط هکبى اظ جولِ ،Locr ،Picassa
Panoramio
 یک هبُ اؾتفبزُ ضایگبى اظ ٍة ؾبیت اٍضًگ
 اثؼبز
)(L x W x H

65.3x 42.6x 18.4mm

َ طاحی ٍظى ؾجک
فمٍ  58گطم
 ههطف کن اًطغی
 22ؾبػت هتَالی اؾتفبزُ اظ تٌْب یک قبضغ ثبتطی
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 - 3- 1تاطری داخلی

زؾتگبُ ثِ ّوطاُ یک ثبَطی لبثل قبضغ هجسز زاذلی زض ًَع  1100mAh Li-IONػطيِ هی قَز .ثبَطی ثب
قبضغ کبهل ،تمطیجب هی تَاًس هست  22ؾبػت کبض کٌس.

 - 4- 1لیست اجسای درين تستٍ تىذی

 یک ػسز الگط  GPSتلفي ّوطاُ


یک ػسز کبثل USB

 یک ػسز آزاپتَض هؿبفطتی
لَاظم جبًجی اذتیبضی  :کبضت هیکطٍ ٍ SDآزاپتَض
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فصل ديم  .شريع تٍ کار
 - -1 2دکمٍ ريشه

زکوِ  Powerزض ؾوت ضاؾت الگط لطاض زاضز.

 - -2 2اسالت میکريSD

قکبف هیکطٍ SDزض پبییي زؾتگبُ ،ظیط یک پَقف الؾتیکی لبثل جبثجبیی لطاض زاضز.

تَجِ :زلت کٌیس ثب حسالل ًیطٍ پَقف پالؾتیکی ضا ثبظ کٌیس.
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 - 3- 2ومایشگرَا ( )LEDs

ًوبیكگط ثبالی زؾتگبُ ٍيؼیت ّبی ظیطضا ًوبیف هی زّس :

قرمس ً :وبیكگط قبضغ
 :ONزض حبل قبضغ
 :OFFقبضغ ًوی کٌیس
آتی ً :وبیكگط GPS
چكوک ظزى  :هکبى یبثی قسُ
 :OFFهکبى یبثی ًكسُ
سثس ً :وبیكگط ثطق زؾتگبُ
چكوک ظزى  :ثبظُ ّبی  8/5/3/1ثبًیِ  ،زضنَضتی کِ ًوبیكگطؾطیؼتط اظ ایي ثبظُ ّب چكوک ثعًس ثِ هؼٌبی کن
ثَزى ثطق زؾتگبُ هی ثبقس.
ّویكِ ضٍقي  :قبضغ ثبَطی ضٍ ثِ اتوبم اؾت ،ثبیؿتی ثبَطی ضا قبضغ کٌیس .
اٍضًگ پػٍّبى پبضؾِ | فهل زٍم  .قطٍع ثِ کبض

10

واروجی ً :وبیكگط شذیطُ ؾبظی
چكوک ظزى  :ؾَاثك يجٍ قسُ (اَالػبت هکبى) زض حبل ًَقتِ قسى ضٍی کبضت هیکطٍّ SDؿتٌس .
ّویكِ ضٍقي  :هیکطٍ SDذطاة اؾت یب ثِ زضؾتی لطاض زازُ ًكسُ اؾت.

 - 4- 2قثل از ريشه ي کار تا دستگاٌ

 کبضت هیکطٍ SDضا زض فطهت(لبلت)  FAT 16/32فطهت کٌیس
 ثبتطی ضا اظ َطیك کبثل  USBقبضغ ًوبییس

 - 5- 2مراحل کار جُت راٌ اوذازی دستگاٌ

لطاض زازى کبضت هیکطٍ  >--SDضٍقي کطزى ثطق  > --زض حبل يجٍ زازُ ّب  > --ذبهَـ کطزى ثطق > --
جساؾبظی هیکطٍ  SDاظ الگط > --کپی کطزى زازُ ّبی يجٍ قسُ ثِ کبهپیَتط  > --اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض geo
tagging

 - 6- 2قرار دادن کارت میکريSD

زؾتگبُ الگط یک هیکطٍ SDثب پَقف الؾتیکی ذبل زاضز کِ ثِ یک لَال اظ ًَع پیي هتهل قسُ اؾت.

تَجِ  :کبضت  SDثبیس ضٍ ثِ ثبال ثبقس.
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تَجِ  :ایي پَقف کبضت ثبیؿتی ثهَضتی پبیساض ٍ هحکن زض جبی ذَز زض زؾتگبُ ثبقس تب ثِ زضؾتی کبض کٌس .
زض ًتیجًِ اقتجبُ لطاض زازى کبضت ،زازُ ّبی  GPSيجٍ ًرَاٌّس قس.
 - 7- 2ريشه کردن دستگاٌ

ثطای یک ثبًیِ زکوًِ  Powerزؾتگبُ ضا فكبضزّیس پؽ اظ آى زکوِ ّبی آثی/ؾجعً/بضًجی ّوِ ثِ ضٍی LED
قطٍع ثِ کبض هی کٌٌس.
ًوبیكگط  GPSثِ هست  10ثبًیِ ضٍقي ثبلی هی هبًس ،پؽ اظ اى ذبهَـ هی قَز.

تصکط  : 1زازُ ّبی  GPSزض ّط ثبًیِ یک ثبض ،ثطٍی زؾتگبُ يجٍ هی قًَس .
تصکط  : 2اگط پَقف کبضت SDثبظ قسُ اؾت ،زؾتگبُ ٍ ّوًِ ًوبیكگطّب ذبهَـ ذَاٌّس قس .قوب ثبیس زضپَـ ضا
ثجٌسیس ٍ زٍثبضُ زؾتگبُ ضا ضٍقي کٌیس(.ایي کبض ثطای هحبفظت اظ حبفظِ شذیطُ ؾبظی اؾت) .

 - 8- 2خامًش کردن دستگاٌ

زکوًِ ذبهَـ کطزى ضا ثِ هست  3ثبًیِ فكبض زّیس ٌّگبهی کِ زکوِ ّبی ًوبیكگط آثی-ؾجعً-بضًجی ّوِ
ذبهَـ قسًس ،زؾتگبُ ذبهَـ ذَاّس ثَز .
ًکبت هْن :
ّ GPS - 1ویكِ ضٍقي اؾت.
 - 2زض آغبظ ضٍقي قسى زؾتگبُ هوکي اؾت ًوبیكگط شذیطُ ؾبظی (ًبضًجی) ثطای چٌس ثبًیِ ضٍقي ثوبًس،
ایي ثِ زلیل همساضزّی اٍلیِ هیکطٍ SDاؾت .پؽ اظ پیسا کطزى فًبی آظاز ذبهَـ ذَاّس قس.
 - 3زض نَضت ثبظ قسى پَقف هیکطٍ  SDثطق زؾتگبُ ثَُض اتَهبتیک ذبهَـ ذَاّس قس .تَنیِ هی قَز
کِ زؾتگبُ ضا لجل اظ جساؾبظی هیکطٍ SDذبهَـ کٌیس.
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 - 9فرمت فایل
- 2

توبم فبیل ّبی يجٍ قسُ ثط اؾبؼ ظهبى ،هطتت قسُ اًس .زازُ ّب زض فطهت

ّ NMEA-0183ؿتٌس ٍ قبهل

ّ GPGGA ٍ GPRMCؿتٌس .زض ظیط ًوًَِ ّبیی اظ زازُ ّبی ثجت قسُ ٍجَز زاضز :
$GPRMC,174806.000,A,2502.9589,N,12129.4432,E,17.8,21.3,150808,,,A*68
$GPGGA,174806.000,2502.9589,N,12129.4432,E,1,04,6.3,93.9,M,26.0,M,0000*66

فصل سًم  .اتسار وصة ي راٌ اوذازی
 - -1 3قثل از وصة ي راٌ اوذازی

 - 1لطاض زازى کبضت  microSDزض زؾتگبُ
 - 2ثؿتي زضپَـ الؾتیکی
 - 3اتهبل ثِ کبهپیَتط اظ َطیك کبثل USB
ً - 4گِ زاقتي زکوِ  Powerثِ هست  3ثبًیِ
پؽ اظ اتهبل زؾتگبُ تَؾٍ کبثل ثِ کبهپیَتط ،یک زضایَ هجبظی ضا ذَاّیس زیس ،زض ایي زضایَ فبیل ّبی شذیطُ
قسُ تَؾٍ زؾتگبُ لبثل هكبّسُ اؾت.
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 - -2 3تىظیمات وصة ي راٌ اوذازی

 :Load From Fileثبضگصاضی فبیل تٌظیوبت اظ پیف تٌظین قسُ
 :Save Asشذیطُ فبیل پیکطثٌسی
 :Apply Unit Settingاػوبل تٌظیوبت ثِ زؾتگبُ ( GPSاَویٌبى یبثیس کِ الگط ثِ کبهپیَتط هتهل اؾت ٍ
ثطق زؾتگبُ ضٍقي اؾت).
بازه زمانی ورود داده های GPS

داده ىای

 GPSدر فاصلو زمانی تنظیم شده
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(مقدار از  1الی  )3600ثانیه
ضبط استاتیک داده های GPS
()OFF / ON

(برحسب ثانیو بین  1تا  3600ثانیو) بر روی الگر
ثبت میشوند.
چٌبًچِ ایي گعیٌِ زضحبلت  ONثبقس،زازُ ّبی GPS
حتی ظهبًی کِ حطکتی ٍجَز ًساضز يجٍ ذَاٌّس قس.

فاصله تازه سازی  GPSدر Sleep Mode
(مقدار از  0الی  )240دقیقه

چٌبًچِ حطکتی ٍجَز ًساقتِ ثبقس پؽ اظ گصقت
فبنلًِ ظهبًی کِ زض ایي لؿوت ثط حؿت زلیمِ تٌظین
کطزُ ایس زازُ ّبی الگط  GPSثِ  Sleep Modeهی
ضًٍس(زضحبلت شذیطُ ثطق ثبَطی)

حساسیت حرکت (مقدار از  1الی )20

زضنَضت تٌظین همساض ثبالتط ثبیؿتی زؾتگبُ اظ حبلت
 Sleepثِ  Wake upثطٍز.
همساضکوتط ثِ هؼٌی حطکت کوتط اؾت کِ زض ایي
حبلت ًیع ًیبظ اؾت زؾتگبُ ثِ حبلت  Wake upثطٍز.

)Anti-counterfeit (ON/OFF

چٌبًچِ ایي گعیٌِ زض حبلت  ONثبقس اظ زؾتکبضی
زازُ ّبی شذیطُ قسًُ  GPSجلَگیطی هی ًوبیس.

 - 3- 3استفادٌ از ورم افسارَای کارتردی

جُت استفادٌ از ساماوٍ ردیاتی ايروگ
GPS Data logger Setup Tool 
[Anti-counterfeit] = Yes
زض ایي حبلت قوبضُ قٌبؾِ زؾتگبُ ًیع زضٍى فبیل شذیطُ هی قَز ،زضنَضتیکِ اظ ایي گعیٌِ اؾتفبزُ کٌیس هی ثبیؿت اظ
ٍة ؾبیت اٍضًگ جْت ثبضگعاضی فبیل اؾتفبزُ کٌیس.
ثسیي تطتیت هُوئي ذَاّیس ثَز کِ فبیل هطثٌَ ثِ ّویي زؾتگبُ اؾت ٍ اظ ؾَ اؾتفبزُ ٍ تغییطات هحبفظت قسُ اؾت.

GPS Data logger Setup Tool  
[Anti-counterfeit] = No
حبلت ػبزی

عذم استفادٌ از ساماوٍ ردیاتی ايروگ
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ثطای اؾتفبزُ اظ ًطم افعاضّبی زیگط (هبًٌس  ٍ Locr ، Google Earthغیطُ)
GPS Data Logger Setup  
[Anti-counterfeit]=No

 - 4- 3وقطٍ مًرد وظر( )POI

ظهبًی کِ الگط  GPSثب ؾیگٌبل  GPSضٍقي اؾت ،زازُ ّب ثجت ذَاّس قسٌّ .گبهی کِ الگط ضٍقي اؾت ٍ
ًوبیكگط GPSچكوک هی ظًس ًكبى هی زّس کِ  GPSزضهکبى هؼتجط ٍالغ قسُ ،اگط قوب زکوِ  Powerضا
فكبض زّیس ،زازُ ّب ثِ ػٌَاى ًمُِ هَضزًظط (  )POIهكرم ذَاٌّس قسّ .ط ثبض کِ قوب زکوِ  Powerضا فكبض
زّیس آذطیي هکبى زازُ ثِ ػٌَاى ًمُِ هَضزًظط هكرم ذَاّس قس.
ًمُِ هَضزًظط(  ،)POIهکبى ًمُِ ای ذبل اؾت کِ هوکي اؾت کؿی چیعی هفیس یب جبلت پیسا کٌس ثِ ایي
تطتیت ثب فكبض زازى کلیس  Powerیک ثطچؿت ثط ضٍی زازُ ّبی يجٍ قسًُ  GPSػالهت گصاضی هی قَز.
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فصل . 4وحًٌ قرارگیری دستگاٌ

برای عملکرد مطلًب ،ایه
زايیه دید باز را وگه دارید
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برای عملکرد مطلًب ،ایه
زايیه دید باز را وگه دارید

عملکرد غیر بهیىه ،با تًجه به تىگ (کًچک ي
باریک بًدن) زايیه ومایش آسمان

با ظ
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پیوست A
مشاهده اطالعات بر روی نرم افسار

داده های الگر قابل مشاهده بر روی نرم افسار های
مانند  ، Google Earth ،Locrسامانه اورنگ و بسیاری از
نرم افسارهای نمایش نقشه ماهواره ای است.

اٍضًگ پػٍّبى پبضؾِ |  Aپیَؾت
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الف -1-ساماوٍ ردیاتی ايروگ

قوب هی تَاًیس ثِ نَضت ضایگبى ثِ هست یک هبُ اظ ٍة ؾبیت اٍضًگ جْت ضزیبثی ،هؿیطیبثی ،کٌتطل تطزز،
 ،Geo-Fenceآالضم ٍ  ...اؾتفبزُ کٌیس .پؽ اظ یک هبُ اؾتفبزُ ضایگبى اکبًت قوب ثِ نَضت اتَهبتیک غیطفؼبل
قسُ ٍ جْت فؼبل قسى هی ثبیؿت هجلغ قبضغ ؾبلیبًِ پطزاذت قَز.
جْت اؾتفبزُ اظ ٍة ؾبیت اثتسا ًبم کبضثطی ٍ ضهع ػجَض ذَز ضا تْیِ کٌیسhttp://opp.co.ir/signup/ .
ؾپؽ ثِ ٍة ؾبیت  http://avl.opp.co.irهطاجؼِ ٍ قٌبؾِ زؾتگبُ ٍ ضهع ػجَض زؾتگبُ کِ زضٍى جؼجِ
زؾتگبُ اؾت ٍاضز کٌیس(زض نَضتیکِ قٌبؾِ ٍ ضهع زؾتگبُ ضا یبفت ًکطزیس ثب قطکت توبؼ ثگیطیس).
پؽ اظ ٍضٍز ثِ ٍة ؾبیت جْت ٍاضز کطزى فبیل ثِ ؾبیت ثِ نَضت ظیط ػول

کٌیس.

ثط ضٍی زؾتگبُ هَضز ًظط ضاؾت کلیک ٍ ثبضگعاضی فبیل آفالیي ضا اًتربة کٌیس.
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زض نَضتیکِ زض تٌظیوبت زؾتگبُ گعیٌِ  Anti-counterfeitضا فؼبل کطزُ ایس ،زض ایٌجب هی تَاًیس ثب ػالهت
گعاضی "تبییس ؾطیبل زؾتگبُ " هی تَاًیس اَویٌبى حبنل کٌیس کِ فبیل هطثٌَ ثِ ّویي زؾتگبُ اؾت ٍ هطثٌَ
ثِ زؾتگبُ زیگطی ًیؿتّ ،وچٌیي هی تَاًیس گعیٌِ اًتربة اتَهبتیک زؾتگبُ ضا کلیک کطزُ تب ؾیؿتن ثِ
نَضت ذَزکبض زؾتگبّی ضا کِ هطثٌَ ثِ ایي فبیل اؾت ضا قٌبؾبیی ٍ هَلؼیت ٍ هؿیط ضا ثِ ضٍظ کٌس.
ثب اًتربة فبیل ػولیبت ثِ اتوبم ضؾیسُ ٍ هی تَاًیس اظ ؾبیط اهکبًبت ؾبیت ثْطُ ثجطیس.
جْت زضیبفت اَالػبت کبهل تط زض هَضز ؾبیت ثِ آزضؼ ؾبیت هطاجؼِ کٌیس.
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ب -1-داولًد ورم افسار Locr

ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض ضایگبى  ،Locrقوب هی تَاًیس فبیل هؿیط ضزیبثی ضا هكبّسُ ٍ یب ػکؽ ّبی هَضز ًظط ضا ثِ
نَضت اتَهبتیک آپلَز کٌیس.
اظ هؿیط ظیط فبیل هَضز ًظط لبثل زضیبفت اؾت.
http://www.locr.com/downloads/
قطٍع ًطم افعاض
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ايبفِ کطزى ػکؽ

 Addضاجْت ايبفِ
کطزى ػکؽ کلیک کٌیس
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 Locrثِ نَضت اتَهبتیک ػکؽ ّب ضا

ٍاضز کطزى فبیل الگط ثِ زضٍى ًطم افعاض

ثب هَفؼیت ؾیٌک هی کٌس.

 Locrتٌْب ظهبًی کِ ایي زکوِ ضا

 ADDضا کلیک کٌیس تب زازُ ّب ٍاضز

کلیک کٌیس قطٍع ثِ ؾیٌک ػکؽ ٍ

قَز.

هَلؼیت هی کٌس.

اٍضًگ پػٍّبى پبضؾِ |  Aپیَؾت

25

