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الحقيقي،  الوقت  في  المرور  حركة  بقياس   IntellitraffiQ iQ يسمح 
وبجمع البيانات والتنبيه بالوقائع عبر المناطق الكبيرة والصغيرة. وهو 
في  المرور  حركة  مراقبة  على  قادر  المؤسسات  مستوى  على  نظام 
المئات من المواقع، وتساعد واجهة مستخدم IntellitraffiQ iQ البسيطة 
والقوية في الوقت ذاته مراكز العمليات المرورية )TOC( على اتخاذ 
قرارات دقيقة تساعد على تدفق حركة المرور بشكل سلس على الدوام.

على  القدرة  المرور  مديري   IntellitraffiQ iQلـ المرنة  البنية  تمنح 
مراقبة األنواع المختلفة للمستشعرات من واجهة واحدة عبر عدد من 
أنواع الشاشات. يمكن للمستخدمين إدارة نظام المستشعرات بأكمله من 
شاشة واحدة. إذ يكون لديهم القدرة على إعداد ومراقبة والتفاعل بشكل 
مباشر مع المستشعرات مباشرة من داخل مركز العمليات المرورية. 
مما  الحقيقي،  الوقت  في  المستشعر  بيانات  تعرض   iQ تحكم  لوحة 
التحليلية  األدوات  على  بناء  رئيسية  قرارات  باتخاذ  للمديرين  يسمح 
خاصة  تفاعلية  بخريطة  المرورية  العمليات  مركز   iQ يزود  القوية. 
بمنطقته بالكامل، في الوقت الذي يعرض فيه بيانات في الوقت الحقيقي 
في  المجتمعة  المزايا  الميدان.  في  المستشعرات  من  مباشرة  قادمة 
IntellitraffiQ تجعل منه منصة قوية وبديهية تمنح متخصصي المرور 

صورة دقيقة لبنية النقل التحتية لديهم.

عليها  االعتماد  يمكن  والتي  للتطوير  القابلة   IntellitraffiQ نظم  بنية 
والبيانات  باألدوات  المرورية  العمليات  مراكز  تمد  يضاهي  بشكل ال 
التي تحتاج إليها إلدارة النظم الخاصة بها اليوم وفي المستقبل. وسواء 
المراكز  أو  السريع  الطريق  على  المرور  حركة  إدارة  الغرض  كان 
الالزمة التخاذ  والبيانات  باألدوات   IntellitraffiQ الحضرية، سيمدك 

قرارات دقيقة.

التطبيقات
إدارة مرور المحور �
نظم معلومات المسافرين المتقدمة ATIS وخرائط السرعة على اإلنترنت �
عد المركبات ومراقبتها �
مراقبة الوقائع في الوقت الحقيقي �
التنبيه واإلبالغ عن الوقائع الخاصة �
المعلومات الخاصة بوقت السفر �
تمكين ومراقبة المستشعر �

الميزات
التخطيط التفاعلي مع عرض بيانات المستشعر في الوقت الحقيقي �
لوحة التحكم في إدارة الجهاز �
عرض خريطة السرعة �
معلومات خاصة بوقت السفر مخصصة استناًدا للطريق �
جمع وتخزين البيانات للقياسات الدقيقة للحجم، واإلشغال، والتصنيف، والسرعة �
وظيفة البحث؛ البحث حسب الجهاز/المستخدم/اسم قاعدة البيانات، العنوان،  �

نوع الجهاز، نوع التنزيل إلخ
إدارة متعددة المستويات: الجهاز/المستخدم/النظام �
يسمح وضع الخادم للمستخدمين بدفع البيانات لنظام عرض خاص بطرف ثالث �

الفوائد
إعداد النظام بأكمله لديك ودعمه وإداراته من أي مكان، باستخدام واجهة  �

مستخدم قائمة على الويب
قابل للتطوير بحيث يستوعب آالف المستشعرات في العديد من قواعد البيانات  �

والمواقع
بيانات في الوقت الحقيقي إلدارة الوقائع �
جمع البيانات على المدى الطويل لتخطيط وإدارة النظام �
نظام منخفض التكلفة ومرن لتلبية االحتياجات والتطبيقات المختلفة �

IntellitraffiQ



imagesensing.com
بفضل مجهودات ISS المستمرة لتطوير منتجات ذات استجابة عالية الحتياجات زبائننا، فإن المواصفات أعاله خاضعة للتغيير. للتأكد من المعلومات الحالية، الرجاء زيارة الموقع 

.Image Sensing Systemsاإللكتروني لـ

©2018 Image Sensing Systems, Inc. Part Number: 6000 Rev 180104

IntellitraffiQ

المواصفات

نظام التشغيل
�  ،Windows 7 64-bit ،2012 server أو Windows 2008 R2

Windows 10

MSSQL DB server فقط �

� HTML5 مستعرضات الويب يجب أن تكون متوافقة مع

أنواع البيانات التي يتم جمعها
الحجم �
السرعة �
اإلشغال �
الفراغ �
الحركة إلى األمام �
التصنيف �
الفولتية �

التقارير
يتضمن إنشاء التقرير اليدوي: �

البيانات األولية إلى، الدقائق، الساعات، األيام، األسابيع،  �
الشهور، السنوات

نطاق التاريخ والوقت الذي يمكن للمستخدم تحديده �
يتضمن إنشاء التقرير التلقائي: �

التردد، في كل ساعة، يومًيا، أسبوعًيا، شهرًيا �
تقارير اإلعداد المجدولة للتشغيل التلقائي �
تقارير نوع البيانات �
تقاريرالمستشعر )المستشعرات( �

إدارة التقارير المحفوظة �
إدارة عمليات التهيئة الخاصة بالتقرير �
إنشاء التقارير وحفظها كقالب �
تصدير البيانات لملف CSV لمزيد من التحليل �
يمكن تمثيل البيانات باستخدام العديد من األشكال الرسومية �

لوحة القيادة يعطي المستخدمين لمحة سريعة عن صحة شبكة االستشعار الخاصة بهم.

تسمح شاشة إدارة الجهاز للمستخدم بإدارة كل المستشعرات لديه ورؤية حالة كل مستشعر.
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