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 مقدمه

  HGM-09 ردیاب از اظتفادُ تا. تاؼذ هی هذرظِ از آهَز داًػ تازگؽت زهاى تِ هرتَط ٍالذیي ًگراًی عوذُ

 قادر ٍالذیي ردیاب ایي از اظتفادُ تا.ؼًَذ هغلع آهَز داًػ هکاًی هَقعیت از هعتقین تغَر تَاًٌذ هی ٍالذیي

 تِ ٍ ًوایٌذ هعرفی دظتگاُ تِ جغرافیایی هحذٍدُ یک عٌَاى تِ را آهَز داًػ ترگؽت ٍ رفت هعیر تَد خَاٌّذ

 ّای قاتلیت دارای گَؼی ایي ّوچٌیي. ؼًَذ هغلع پیام یک تَظیلِ هحذٍدُ ایي از آهَز داًػ خرٍج هحض

SOS(اضغرای کوک درخَاظت )، ُتواض قراری تر از ٍ تاؼذ هی خاًَادُ اعضای ّای تواض ؼوارُ ظازی رخیر 

 هقاعع آهَزاى داًػ ترای آل ایذُ ؼخصی هحافظ یک گَؼی ایي. کٌذ هی جلَگیری ًاؼٌاض ٍرٍدی ّای

 دکوِ داؼتي ًگِ ٍ فؽردى. تاؼٌذ هی تعریف قاتل دظتگاُ رٍی  تر اضغراری تواض ؼوارُ ظِ. تاؼذ هی اتتذایی

SOS  ِتٌغین اضغراری ّای تواض ؼوارُ ٍ کٌذ هی لرزغ تار دٍ دظتگاُ.کٌذ هی فعال را ردیاب ثاًیِ ظِ هذت ت 

 دظتگاُ حیي ّویي در.دّذ پاظخ آًْا از یکی کِ زهاًی تا کٌذ هی گیری ؼوارُ هرتثِ ظِ ترتیة تِ را ؼذُ

 هی  RFID قاتلیت دارای دظتگاُ ایي. کٌذ هی ارظال اضغراری ّای تواض ؼوارُ ترای را جغرافیایی هَقعیت

 ترای را اعالعات  RFID. ؼَد هی اظتفادُ آهَزاى داًػ غیاب ٍ حضَر اعالعات ثثت هٌظَر تِ  RFID از. تاؼذ

 ترای را آهَزاى داًػ خرٍج ٍ ٍرٍد اعالعات ظیعتن ایي ظپط ٍ کٌذ هی ارظال غیاب ٍ حضَر َّؼوٌذ ظیعتن

 را 4.2G فرکاًط تا غیاب ٍ حضَر ظیعتن هذرظِ کِ صَرتی در.کٌذ هی ارظال پیاهک عریق از ارظال ٍالذیي

 هی هغلع پیاهک عریق از آهَراى داًػ خرٍج یا ٍرٍد هحض تِ از ٍالذیي ، تاؼذ کردُ ًصة ٍرٍدی در ترای

 .ؼًَذ

 : ردیاب هقذهات راُ اًذازی دظتگاُ

ظین از هٌاظة در اکثر ًقاط کؽَر تَصیِ هی ؼَد آًتي دّی  ظرٍیط تِ دلیل(ظین کارت یک عذدخریذ  -1

 (ایراًعل اظتفادُ ؼَدکارت 

ٍ فعال ًوَدى ایٌترًت ظین  ترقراری ارتثاطفعال ظازی ظین کارت )قرار دادى داخل یک گَؼی هَتایل ٍ  -4

 (کارت ٍ کٌترل فعال تَدى آى

 )در هَرد ظین کارتْای اعتثاری( چک کردى هیساى ؼارش ظیوکارت -3

 :آهَزاى داًػ ٍ کَدکاى ٍیصُ دظتگاُ اًذازی راُ

 قرار دادى ظین کارت هَرد ًظر درداخل دظتگاُ  -1
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 USB   ٍلت 5 ردظتگاُ )در اتتذا هی تایعت دظتگاُ را تَظظ ؼارش تاتری چک کردى هیساى ؼارش اٍلیِ -4

 ظاعت ؼارش ًوَد ( 14تا  11هذت  تِ ظتاًذاردا

را فؽار هی دّین دظتگاُ رٍؼي هی ؼَد ٍلی پط از چٌذ ثاًیِ  SOSًکتِ: پط از ؼارش ًوَدى دظتگاُ کلیذ 

LED )هرتَعِ خاهَغ هی گردد در ایي حالت دظتگاُ آهادُ تِ کار هی تاؼذ 

 ؼثکِ ّای اری ارتثاط تا کاًی کِ آًتي دّی هٌاظثی جْت ترقرقرار دادى دظتگاُ در هحیظ تاز ٍ ه -3

 .تعییي هَقعیت هکاًی اٍلیِ دظتگاُ ( داؼتِ تاؼذ)جْت  GPSهاَّارُ ّای  ٍ ًیس   GSMهخاتراتی 

تِ دلیل قغع ؼذى ارتثاط ایٌترًت ّوراُ تلفي در صَرت قغعی ؼثکِ ّای الزم تِ رکر اظت کِ (  1ًکتِ

عت یٍلی هَقیا اصال ًوایػ دادُ ًوی ؼَد ،  هَقعیت هکاًی تا خغای تیؽتری ًؽاى دادُ هی ؼَد ردیاب 

        ٍ هی ؼَدتال ارظال َرتِ پدر حافظِ آى تاقی هی هاًذ ٍ تِ هحض ترقراری ارتثاط تا ایٌترًت دقیق دظتگاُ 

 یاتی ًوَد.رد پَرتالپط از ترعرف ؼذى هؽکل تر رٍی  ردیاب را هی تَاى

 هخصَؾ ردیاتی در فضای تاز هی تاؼذ . GPS( دظتگاُ 4ًکتِ

 تٌظیوات دظتگاُ 

ارسال هی کٌین کِ دستَرات تِ عَر   ردیاب ّوزاُ تِ دستگاُتلفي اس یک گَضی  SMSتٌظیوات دستگاُ را اس عزیق 

 .کاهل در سیز آهذُ است

   SMSتٌظیوات دظتگاُ از عریق ارظال 

 set  کردنAPN 

 

و اگر اطالعات کافی در  شد خواهد تنظیم  APN اتوماتیک طور به دستگاه داخل در کارت سیم قرار دادن با 

 این زمینه دارید می توانید تنظیمات را طبق دستور زیر انجام دهید.

APN name  در ٍاقغ اسن ضثکِ هخاتزاتی هَرد ًظز هی تاضذ کِ تِ ػٌَاى هثال تزای دستزسی تِ ایٌتزًت سین کارت

تؼزیف هی  APN: mtnirancellسی در قسوت تٌظیوات ضثکِ تلفي ّوزاُ قسوت ًام ًقاط قاتل دستز اپزاتَر هزتَط

هتصل ضذ. حال تا  اپزاتَر هزتَعِضَد یؼٌی تا استفادُ اس ایي ًقغِ قاتل دستزسی هی تَاى تِ ضثکِ ایٌتزًت هخاتزاتی 

  را تؼزیف کزد.زاتی  اپزاتَر هزتَعِ ًقغِ قاتل دستزسی تِ ضثکِ هخاتGPS ایي تَضیح هی تَاى تزای دستگاُ 

اس یک گَضی تلفي ّوزاُ    SMSیک ( )تا تَجِ تِ ًکتِ تاالرا تِ ضکل دستی اًجام دّین  APN اگز تخَاّین تٌظیوات 

 ارسال تِ ضوارُ سین کارتی کِ داخل دستگاُ قزار دادُ ضذُ است  #APN,APN nameدستَر    تا )سین کارت دیگز( 

 .هی کٌین 



4 
 

(APN name  اپزاتَرّواى ًام )هخاتزاتی هی تاضذ کِ دستگاُ هی تایست تِ آى هتصل گزدد 

 تِ ػٌَاى هثال :

APN, internet# 

 

را داضتِ تاضین در ایٌصَرت  user  ٍpassًکتِ: در تؼضی اس کطَرّا تزای هتصل ضذى تِ ضثکِ هخاتزاتی هی تایست 

 دستَر تِ صَرت سیز تغییز خَاّذ کزد.

APN,APN name, user name,password# 

 

 ّای ارسالی دریافت ضَد. smsدر جَاب   okدر تواهی هزاحل هی تایست پاسخ 

 

  Set  کردن  شماره هایSOS  : 

ّوچٌیي دادى  کٌتزل ٍ ضوارُ تزای اعالع رساًی ٍ ردیاتی دستگاُ ٍ  3هَرد ًظز هی تَاًین  GPSها تزای دستگاُ 

 آى استفادُ کٌین .تِ  دستَر

 تلفي ّای هَرد اس دستَر سیز استفادُ هی ضَد.  جْت تؼزیف ٍ اضافِ کزدى ضوارُ

SOS,A,number1,number2,number3# 

 

 هی تَاى ضوارُ ّا را یکی یکی تؼزیف کزد

SOS,A,number1 # هی کٌین  set اٍلیي ضوارُ را         

SOS,A, ,number2 # هی کٌین   set دٍهیي ضوارُ را      

SOS,A, , ,number3# کٌین هی   set  را ضوارُ سَهیي    

 اس دستَر سیز استفادُ هی ضَد.    SOSکزدى ضوارُ ّای تؼزیف ضذُ  deleteجْت 

SOS,D,1#       ضوارُ تلفي اٍل 

SOS,D,2#       ضوارُ تلفي دٍم 

SOS,D,3#      ضوارُ تلفي سَم 

استفادُ هی ضَد یؼٌی ضوارُ هَرد ًظز   #SOS,D,numberًطذ اس دستَر  deleteاگز تا ایي دستَر ضوارُ هَرد ًظز 

 ٍارد هی کٌین. numberرا در قسوت 

 ّای تؼزیف ضذُ تزای دستگاُ ًوایص دادُ هی ضَد. SOSتِ دستگاُ تواهی  #SOSتا ارسال دستَر 

 تؼذ اس فؼال ضذى دستگاُ هی تَاى یکی اس ضوارُ ّا را در اٍلَیت قزار دّیذ.

 .ضَد دریافت ،ارسالی ّای sms جَاب در  ok پاسخ تایست هی هزاحل تواهی در
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  تعریف شماره هایFamily 

 ضوارُ هَرد ًظز اس دستَر سیز استفادُ هی ضَد. 3تزای اضافِ کزدى 

FN,A,Name1,Phone Number1, Name2,Phone Number2, Name3,Phone Number3# 

 هیتَاى ضوارُ ّا را یکی یکی تز حسة ًیاس تِ ضکل سیز تؼزیف کزد

FN,A,name1,phone1 #                       کٌین هی   set را ضوارُ اٍلیي  

FN,A, ,name2,phone2#                      کٌین هی   set را ضوارُ دٍهیي               

FN,A, , ,name3,phone3#                     کٌین هی   set را ضوارُ سَهیي  

 استفادُ هی ضَدتزای حذف کزدى ضوارُ ّا اس دستَر سیز 

FN,D,1,2,3# 

FN,D,Phone number#            جْت حذف کزدى یکی اس ضوارُ ّای تلفي هَرد ًظز 

 .تؼزیف کزد Platformرا تز رٍی  SOSهتصل هی ضَد ، هی تَاى ضوارُ ّای   Platformسهاًیکِ دستگاُ تِ  

 :هْن ًکتِ

Platform آى هؼزفی ضذُ است کِ تَسظ آى دستگاُ تِ سایت ضزکت هتصل  در ّواى پٌل کٌتزل دستگاُ  پَرتال یا

هیثاضذ ٍ استفادُ کٌٌذگاى اس دستگاُ هی تایست   http://91.98.116.181:8080کِ تِ آدرس ایٌتزًتی هی ضَد 

هزتَعِ تِ دستگاُ کِ تَسظ ضزکت در  User , Pass ٍ ضذُ جْت ردیاتی ٍ کٌتزل ٍ تٌظیوات دستگاُ ٍارد ایي پٌل 

 تَضیح دادُ خَاّذ ضذ((پَرتال))در اًتْا پٌل کٌتزل دستگاُ .ٌٌذکٍارد اختیار هطتزیاى قزار هی گیزد را 

 صدا کردن شماره تلفن تعریف شده 

   دکوِ ای کِ ضوارُ هَرد ًظزFamily Number  فطار هی  عَالًی هذت تِتزای آى تؼزیف ضذُ است را

 دّین ارتثاط قغغ هی ضَد. فطار کَتاُ هذت تِرا  SOSن ضوارُ در دستزس را صذا هی سًذ ٍ اگز دکوِ دّی

 .ًکتِ : سهاًیکِ افزاد در حال هکالوِ ّستٌذ دستگاُ کوی ٍیثزُ هیشًذ 

 

 پاسخ دادن به تماس 

http://91.98.116.181:8080/
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ٍقتی تواس تا دستگاُ گزفتِ هی ضَد دستگاُ تا ضوارُ ّایی کِ قثال تزای آى تؼزیف ضذُ تغاتق هی دّذ ٍ ارتثاط را 

تزقزار هی کٌذ اگز ایي تغاتق ٍجَد ًذاضت تا ضوارُ جایگشیي تؼزیف ضذُ هغاتقت هیذّذ تؼذ اس تغاتق ضوارُ تلفي ّا 

 .سًگ هی سًذ ٍیثزُ یاتا تَجِ تِ تٌظیوات اًجام ضذُ ،دستگاُ 

 ّوشهاى رٍضي هی ضًَذ. 1ٍ2ٍ3تواسی گزفتِ ضَد دکوِ ّای   white listسهاًیکِ اس 

 

 White list 

  هی ضَدکِ هی تَاًٌذ تا دستگاُ ارتثاط تزقزار کٌٌذ.  تؼزیف   White Listدر قسوت   Platformضوارُ تلفي در  11

 Silent Mode for class (off as default)  

تواس ًا هَفق  1را فطار دّین  1. تِ هذت کَتاّی اگز کلیذ ًخَاّذ ضذ صذای سًگی ضٌیذُ ّیچ  silentدر حالت 

را فطار دّین ضوارُ تؼذی اًتطار پیذا خَاّذ  1.اگز هجذدا کلیذ تزای ضوارُ ّا پخص هی ضَد کِ خَاّین داضت 

 Platتز رٍی  Silentرا فطار دّین دیگز دستگاُ تِ ّیچ ضوارُ ای ارتثاط ًخَاّذ داضت ٍ حالت  SOSکزد.اگز کلیذ 

form   ،set  هیطَد. 

 

 کم شدن باتری دستگاه اخطار 

 Lowتؼزیف ضذُ است پیغام  SOS Numberسهاًیکِ تاتزی دستگاُ  کن هی ضَد تز رٍی ضوارُ تلفٌی کِ تِ ػٌَاى 

Battery .دریافت خَاّذ ضذ 

 Call reminder mode 

ْت هتَجِ ضذى تواس تا دستگاُ ٍجَد دارد کِ ضاهل :صذای سًگ،ٍیثزُ،سًگ ٍ ٍیثزُ هیثاضذ کِ سِ حالت هختلف ج

 هی تَاى تَسظ دستَر سیز تزای دستگاُ تٌظین کزد.

CALLMODE,0/1/2# شد         نشانگر زنگ و ویبره می با 2نشانگر ویبره و عدد  1نشانگر زنگ و عدد  0عدد     

 تِ عَر هثال

CALLMODE, 1#                                      زمانیکه تماس با دستگاه برقرار می شود دستگاه ویبره بزند

 ، صذای سًگ را اًتخاب کزد. Plateformًکتِ : هی تَاى در داخل 

 Power off Limited function 

 رٍضي ٍ خاهَش کزد.تا استفادُ اس دستَر سیز هی تَاى فاًکطي ّای دستگاُ را 
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PWRLIMIT,ON#             ُفؼال کزدى فاًکطي ّای دستگا 

PWRLIMIT,OFF#      ُغیز فؼال ًوَدى فاًکطي ّای دستگا 

ّن   Platformتفادُ اس ّا هی تَاًٌذ فاًکطي ّای دستگاُ را رٍضي ٍ خاهَش کٌٌذ. تا اس SOS Numberًکتِ: تٌْا 

 تٌظین کزد.هی تَاى فاًکطي ّای دستگاُ را 

 

 

  SOS alarm 

  SOSتار ٍیثزُ هی سًذ ٍ تا ضوارُ ّای  2فؼال هی ضَد.دستگاُ  GPSرا ًگِ دارین  SOSثاًیِ کلیذ  3اگز تِ هذت 

ّای   در ّویي حالت هَقؼیت هکاًی خَد را تِ ضوارُ تا سهاًیکِ یکی اس آًْا پاسخ دّذ تؼزیف ضذُ تواس هی گیزد

SOS  .ارسال هی کٌذ 

 ضذُ تاضٌذ. SETهی تایست  SOSًکتِ : ضوارُ ّای 

 GPS Working period 

 کارکزد سهاى هذتیا ّواى دستگاُ اعالػات را دریافت یا ارسال ًوایذ  فؼال تاضذ کِ  GPSهذت سهاًی کِ هی تایست 

GPS  ُهی تایست در  رادستگا Platform Set در غیز ایٌصَرت ّیچ اعالػاتی تثادل ًخَاّذ ضذ.  ،کزد  

 :دظتَرات تعییي ٍضعیت دظتگاُ عثارتٌذ از 

URL# کِ اگز تِ ایٌتزًت دستزسی داضتِ تاضین تا کلیک تز  ارسال هی گزدددستگاُ    هَقؼیت هکاًی آدرس ایٌتزًتیتا اجزای ایي دستَر  

  رٍی آدرس ارسالی هَقؼیت دقیق را تز رٍی ًقطِ هطاّذُ هی کٌین

WHERE# هختصات هحل قزار گیزی دستگاُ را ًطاى هی دّذ                                                             

MONITOR#                 چک کزدى ارتثاط تزقزار هی کٌذ تؼزیف ضذُ جْت   SOS   دستَر دستگاُ یک تواس ایي اجزای تا  

SOS#                                    تا اجزای ایي دستَر ضوارُ ّای تؼزیف ضذُ  در دستگاُ ًوایص دادُ هی ضَد

GPSon,time#  تا اجزای ایي دستَر GPS         دستگاُ  تِ هذت هطخصی کِ تؼزیف هی ضَد رٍضي هی هاًذ

Status#                                                                             ٍضؼیت کاهل دستگاُ را ًوایص هی دّذ
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Reset#                                                                  دستگاُ اس راُ دٍر یکثار خاهَش ٍ رٍضي  هی ضَد

SERVER#          را ًوایص هی دّذ  پَرتالآدرس سزٍر تؼزیف ضذُ جْت اتصال دستگاُ تِ تخص ًزم افشاری 

IMEI#                                             تا اجزای ایي دستَر ػذد  خاظ هزتَط تِ دستگاُ  ارسال هی گزدد 

 استفادُ هی کٌین. #Paramػذد هَرد ًظز ارسال ًگزدیذ اس دستَر  #IMEIاگز تا دستَر 

،       تؼزیف ضذُ تاضذ  number SOSقاتل تَجِ هی تاضذ کِ در صَرتیکِ ضوارُ تلفي هَرد ًظز اس قثل  تِ صَرت

  هی تَاى ایي دستَرات را اجزا کزد.

 

 


