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نقشه

  پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور شما وارد سایت اصلی برنامه می شوید .  نقشه در سمت 
چپ  مشاهده می شود.

آن  داشتن  نگه  و  چپ  کلیک  با  شما  و  می شود  نمایان  دست  صورت  به  موس  عالمت  نقشه  روی 
می توانید نقشه را گرفته و به سمت دلخواه حرکت دهید. برای حرکت روی نقشه همچنین می توانید 

از دایره سفید رنگ در قسمت باال سمت چپ نقشه استفاده کنید .
برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی می توان از ابزار بزرگنمایی در قسمت باال سمت چپ استفاده کرد و 

یا از Scroll موس استفاده کرد.
در این سایت امکان نمایش سه نوع نقشه Map ,Satellite,Terrain وجود دارد که شما با انتخاب هر 

کدام از آنها می توانید نوع نقشه خود را عوض کنید.
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این سه نوع نقشه، جزو نقشه های Google می باشند. شما همچنین می توانید از نقشه های خود  
 Megaforce می توانید گزینه Select Map نیز استفاده کنید . برای این کار در قسمت Megaforce

Map  را انتخاب کنید.
در قسمت راست صفحه پنجره ای مشاهده می شود که شامل چندین منو می باشد شما با کلیک بر 

روی سربرگ هر صفحه می توانید داخل آن صفحه را مشاهده نمایید.

     Tracking   
در ابتدا شما را با بعضی معانی آشنا می کنیم.

یک  تشکیل  یکدیگر  با  که  خودرو  تعدادی  از  است  عبارت  فلیت   – )فلیت(   Fleet تعریف   
مجموعه واحد را می دهند. هر کاربر می تواند یک یا چند فلیت داشته باشد . داخل هر فلیت نیز 

یک یا چندین خودرو می تواند وجود داشته باشد. 
کاربران شخصی معموال دارای یک فلیت و یک خودروداخل آن هستند ولی کاربران سازمانی   
می توانند چندین Fleet   داشته باشند مثال فلیت مربوط به تاکسیرانی ، فلیت مربوط به اتوبوسرانی 

و فلیت مربوط به آتش نشانی یک شهر. 

 Read time    
در این قسمت ابتدا نام فلیت را در قسمت Fleet پیدا کرده و انتخاب کنید .

با انتخاب نام فلیت ، لیست خودروهای موجود در آن فلیت در قسمت پائین برای شما نمایش داده 
می شود . )اگر  گزینه All را انتخاب کنید تمام خودروهای موجود در تمام فلیت ها را برای شما 
لیست می شود( )عدد نوشته شده داخل پرانتز روبروی نام فلیت نشان دهنده تعداد خودروهای 

موجود در آن فلیت است (
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کنار نام هر خودرو یک مربع کوچک وجود دارد اگر داخل آن را عالمت بزنید نقشه شروع به حرکت 
می کند و به روی خودروی انتخاب شده توسط شما تغییر مکان می دهد و شما می توانید موقعیت 
آن خودرو را روی نقشه مشاهده کنید . خودرو بصورت یک ماشین رنگی روی صفحه قابل مشاهده 
است و همچنین یک پنجره گفتگو روی نقشه باز می شود که  خالصه ای از اطالعات آن خودرو و 

زمانی را که این خودرو آخرین موقعیت خود را به مرکز فرستاده را مشاهده کنید
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روبروی اسم هر خودرو دو عالمت وجود دارد .
عالمت صحیح نشان دهنده وضعیت ارتباط دستگاه با سرور می باشد . درصورتی که ارتباط دستگاه 
با سرور برقرار باشد این عالمت به رنگ سبز رنگ  و درغیر اینصورت به رنگ خاکستری نمایان می 

شود. 
عالمت ماشین نشان دهنده وضعیت روشن و یا خاموش بودن خودرو است . در صورت روشن بودن 
خودرو این عالمت آبی در غیر اینصورت خاکستری می باشد. رنگ خودرو روی نقشه نیز در صورت 

روشن بودن خودرو،  قرمز و در صورت خاموش بودن صورتی می باشد .

  Get position     
با زدن این کلید در همان لحظه از دستگاه یک درخواست وضعیت انجام می شود . موقعیت فعلی 
خودرو به سرور ارسال می گردد . این دستور روی خودرو هایی کار می کند که ارتباط آنها با سرور 

برقرار باشد )عالمت صحیح سبز باشد(
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      History   

در این قسمت شما می توانید تمام مسیرهایی که یک خودرو در یک بازه زمانی خاصی پیموده را 
مشاهده نمائید .

ابتدا خودرو مورد نظر را انتخاب کنید سپس در قسمت Start time  زمان شروع و در قسمت 
end time  زمان پایان بازه مورد نظر خود را وارد کنید و سپس   دکمه Play را انتخاب کنید

با زدن این دکمه خودرو روی نقشه شروع به حرکت کرده و مسیر حرکت خودرو بصورت یک خط 
ممتد رنگی روی نقشه کشیده میشود . با استفاده از جعبه رنگ شما می توانید رنگ این مسیر را 

عوض کنید 
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با استفاده از دکمه های عقب و جلو شما می توانید سرعت نمایش حرکت خودرو را زیاد و کم کنید 
. در هر لحظه از نمایش شما می توانید با زدن کلید Pause )توقف( نمایش حرکت را متوقف سازید.

در هنگام play گیره روی نوار حرکت در حال حرکت می باشد و با زدن pause گیره متوقف می شود 
. شما با گرفتن و حرکت دادن این گیره توسط موس به جلو و یا عقب می توانید زمان را به جلو و یا 
 stop کنید تا نمایش از این نقطه برای شما ادامه پیدا کند.با زدن کلید  play عقب برده و مجددا

شما می توانید نمایش را به اتمام رسانیده و خودروی دیگری را برای نمایش انتخاب کنید.

Reports   
در این قسمت با زدن کلید Report وارد صفحه گزارش گیری می شوید .

با زدن کلید report X1 جدولی در قسمت سمت چپ نمایان می شود . ابتدا فلیت و خودرو مورد 
 View reports نظر را انتخاب و سپس بازه زمانی را برای گزارش گیری مشخص کنید و با زدن گزینه

گزارش گیری انجام و نتایج نمایش داده می شود.

     هر سطر جدول نشان دهنده وضعیت خودرو از یک روشن شدن تا خاموش شدن آن خودرو 
میباشد 

Start time  زمان روشن شدن ماشین
 End time  زمان خاموش شدن ماشین 

Starting KM کیلومتر ماشین درهنگام روشن شدن 
Duration مدت زمانی که ماشین روشن بوده

Distance مسافت پیموده شده در این بازه زمانی 
Avarage Speed  سرعت متوسط ماشین در این بازه زمانی 

Max Speed ماکزیمم سرعت ماشین در این بازه زمانی 
با زدن Home page  شما می توانید به صفحه اصلی برگردید.
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Alarm   
در این قسمت امکان مشاهده هشدارهای  فرستاده شده از خودرو به سرور برای شما فراهم است 

در قسمت Vehicle  نام خودرو را انتخاب کنید 
در قسمت Notice  سه نوع انتخاب وجود دارد 

Noticed Alarm  پیام های بررسی شده 
Not Noticed Alarm   پیام های بررسی نشده 

All هر دو گروه 

پیام های بررسی شده پیام هایی هستند که شما پس از روئیت آنها کنار آنها عالمت زده باشید و 
پیام هایی که عالمت کنار آنها فعال نشده باشد پیام های بررسی نشده تلقی می شوند . اگر شما 

گزینه noticed Alarm را انتخاب کنید پیام هایی که قبال بررسی شده اند برای شما لیست می 
شوند. همانطور که انتظار میرود در این لیست عالمت کنار همه پیام ها در حالت فعال قرار دارند. 

اگر شما گزینه not noticed را انتخاب کنید پیام های بررسی نشده برای شما لیست می شوند 
که در این لیست در کنار هیچ یک از پیام ها عالمتی روئیت نمی شود با انتخاب گزینه All درگروه 

نمایش داده می شود.
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شما می توانید پس از مشاهده هر پیام عالمت کنار آن را فعال کنید در این حالت این پیام در 
گزارش گیری بعدی در گروه پیام های بررسی شده قرار می گیرد و یا حتی می توانید با برداشتن 

عالمت کنار یک پیام بررسی شده آن پیام رابه حالت پیام بررسی نشده برگردانید .
در صورتی که تعداد آالرم ها بیش از چند صفحه باشد شما با استفاده از کلید جلو و عقب موجود 

در منوی ابزار واقع در پائین صفحه می توانید در صفحات حرکت کنید.

  Admin Site     
 Admin برای تغییر مشخصات مربوط به یک خودرو، راننده و یا دستگاه رهیاب شما بایستی وارد

Site شوید.
Device دستگاه ردیاب شرکت مگافور نصب شده روی خودرو 

Driver راننده خودرو  
Vehicle خودرو 

در هر کدام از منوهای باال شما می توانید اطالعات مربوط به دستگاهها ، خودروها و یا راننده را 
مشاهده و آنها را تغییر دهید .

در فیلد جستجو )باال سمت راست ( شما می توانید نام و یا قسمتی از نام مورد جستجو را وارد و 
بر اساس آن جستجو را فعال کنید برای Vehicle و Driver بر اساس قسمتی از نام راننده و یا 
خودرو جستجو انجام می شود و برای Device بر اساس قسمتی از IMEI دستگاه جستجو انجام می 
شود .در صورتی که در این فیلد چیزی وارد نکنید تمامی موارد موجود برای شما لیست می شود.
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برای تغییر اطالعات هر سطر روی آن کلیک راست کرده و پس از باز شدن پنجره حاوی اطالعات 
می توانید فیلد ها ی آن را تغییر دهید. توجه کنید که شما قادر به تغییر فیلدهای سفید رنگ می 
باشید و فیلدهای خاکستری رنگ قابل تغییر نمی باشد. پس از واردکردن و یا تغییرموارد شما می 

توانید با زدن کلید Save این اطالعات را ذخیره کرده و یا با زدن کلید Cancel به حالت قبلی بر 
گردید. 
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User در این قسمت شما می توانید نام و مشخصات کاربری خود و یا نام و مشخصات کاربرهایی را 
که توسط کاربری شما ایجاد شده اند را مشاهده  تغییر دهید

Assign IMEI این قسمت برای شناسایی اولیه دستگاهها به سرور کاربرد دارد 


