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سیستم Roadroid

رودروید سیستمی برای بررسی و سروی وضعیت راه
(سرک) توسط موبایل می باشد [ .اپلیکیشن
 Roadroidروی گوشی های هوشمند اندرویدی نصب
گردیده و بعداً مبایل با استفاده از نگهدارنده mount
 holderداخل موتر یا دیگر وسایط نصب میگردد .با
حرکت موتر روی سرک های مختلف تکان ها و لرزه
های موتر به مثابه اطالعات همان راه با جزییات GPS
جمع آوری میگردد که این اطالعات بعد از آپلود روی
سرور انترنتی شرکت رودروید به گزارشات مفصل که
بیان کننده وضعیت کلی راه میباشد ،تبدیل میگردد[.

اطالعات سروی راه که در گوشی ذخیره شده اند در
اولین اتصال شما به اینترنت به سرور اصلی رودروید
آپلود میشوند.

سرویس اینترنتی
پس از ارسال اطالعات به سرور شرکت رودروید ،شما
قابلیت مشاهده انها را در روی نقشه طراحی شده
در سایت را دارید.

اطالعات بر اساس شرایط راه طبقه بندی شده و با
رنگ های مختلف (از سبز به معنی عالی تا سیاه به
معنی ضعیف)در نقشه قابل مشاهده هستند.
این سیستم شامل:
یک برنامه (اپلکیشن موبایل) برای اندازه گیری و
سروی ناهمواری راه با استفاده از لرزه-نگار و شتاب-
سنج تلفن همراه است.
یک سرویس انترنتی که اطالعات جمع آوری شده
سروی توسط موبایل را پردازش و برای مطالعه و
ارزیابی چگونگی وضعیت راه گزارش می نماید.

برنامه یا اپلکیشن Application
این بروشور توضیحی است و جنبه اموزشی ندارد.
برای طرز استفاده اپلکیشن رودروید لطفاً به دفترچه
رهنما مراجعه کنید.

Follow us on: www.twitter.com/roadroid

اپلکیشن رودروید تکان های موجود راه را  100بار در
ثانیه انالیز میکند( .در سرعت  90کیلومتر/ساعت
یعنی یک سیگنال در هر  25سانتی متر).

شما میتوانید اطالعات را در قسمت بندی های
مختلف ( 100متر پیشفرض است) مشاهده کنید و
برای تهیه گزارش و جدول ها به برنامه اکسل منتقل
کنید.

اطالعات ناهمواری های راه در موبایل ذخیره میشوند
و سپس با استاندارد  IRIدر هر ثانیه محاسبه و با
مختصات جغرافیایی موجود ثبت میشوند.

www.roadroid.com
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میانمار Sweroad / MOC / ADB
وزارت ساخت و ساز کشور میانمار برای بررسی و
سروی نا همواری های تمام شبکه راه های خویش از
پنچ واحد سیستم رودروید استفاده می نماید.

کارگاهء معرفی سیستم رودروید یک روزه برای  25تن
از مدیران و انجنیران و آموزش طرز استفاده برنامه
برای  3روز برای انجنیران این وزارت دایر گردید.

کشور میانمار دارای شبکه راه های مختلف
از قبیل جاده های آسفالت شده ،کانکریتی ،پخته و
خام با عرض و مساحت های مختلف میباشد.
در پهلوی جمع آوری اطالعات نا همواری راه ها،
خطوط شکلی ( )Spatialراه ها می تواند به مثابه
نقشه های مسیر ها مورد استفاده قرار گیرند.

به گونه آزمایش و بررسی وضعیت راه ها بر پایه
استاندارت  IRIاز دو موتر/ماشین مختلف با  4واحد
رودروید استفاده صورت گرفت .برای اینکه ثابت cIRI
چگونه تغییر می نماید دو واحد در هر موتر جابجا
گردید.

این برنامه آموزشی با همکاری  Sweroadو کمپنی
مشورتی بین المللی میانمار به کمک مالی بانک
انکشاف آسیایی انجام پذیرفت.
تماس با مراجع مرتبط:

jonas.hermanson@trafikverket.se
petri.jusi@finnoc.fi

http://mmicltd.com/
درین دوره آموزشی روی نوعه سروی و استفاده از
اپلیکشن های موبایل در عرصه جمع آوری اطالعات
راه ها همراه با نقاط  GPSصحبت گردید.

Follow us on: www.twitter.com/roadroid

در جریان آموزش قرار برین شد که سرعت مناسب
موتر نظر به نوعیت سرک (آسفالت شده ،خام)
متفاوت می باشد.
www.roadroid.com
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افغانستان دفتر  UNOPSو وزارت
انکشاف دهات
در شمال افغانستان دفتر  UNOPSبا همکاری وزارت
انکشاف دهات یک پروزهء راه سازی را که در برگیرنده
 4والیات شمالی سمنگان ،بلخ ،جوزجان و سرپل
میگردد با همکاری مالی اداره انکشافی کشور
سویدن  SIDAرا عملی می نماید.

این دوره آموزشی با همکاری گروهء از
انجنیران پروژه  UNOPSو مختصص سیستم رودروید از
کشور سویدن صورت گرفت .درین دوره آموزشی روی
طریقه سروی و استفاده از اپلیکشن های موبایل در
عرصه جمع آوری اطالعات راه ها همراه با نقاط GPS
صحبت گردید.

برای این پروژه از به طور آزمایشی از سیستم رودروید
در جریان سال  2013استفاده به عمل آمد که بعداً در
اخیر همان سال نیز خریداری گردید.

درین دوره آموزشی همچنان در رابطه به نیاز های
آینده سرکسازی مانند سیستم معلومات آب و هوای
راه ها ،محاسبه تعداد وسایط در حال تردد و مدیریت
ترافیک ،آموزش داده شد.

برای طرز استفاده سیستم رودروید یک کارگاهء
آموزشی  3روزه و کار عملی  6روزه همراه با  15تن از
انجنیران سرکسازی دایر گردید.

مشکل اساسی که بحث روی آن صورت گرفت ،همانا
نا همواری های شدید سرک های جغل ریزی شده
بود.
 نا همواری شدید روی سرک ها اغلباً ناشی از
استفاده جغل کرش ناشده ،سنگ های کلوله
آمیخته با ریک می باشد که ریگ آن در مرور
زمان توسط باد و آب باران بیرون رفته که فقط
سنگ های کلوله و کرش نا شده باقی می
ماند.
ً
سوراخ های روی سرک ها حتی بعضا به

اندازه بزرگ بودند که عبور از آن با سرعت یک نواخت
نا ممکن بود که این مشکل موجب شد تا ارزیابی
این راه با استاندارت  IRIمطابقت نکند.

Follow us on: www.twitter.com/roadroid

به هر حال ما ضرورت داشتیم تا این نوع خرابی های
راه را ثبت نماییم که بعد از جر و بحث و تفکر به
راهی حل رسیدیم و گزارش خویش را تهیه نمودیم.

References:

Mr. Shekhar Kumar SHRESTHA
Road Construction and Maintenance Specialist AFOH
| RAIP | Mazar e Sharif, Afghanistan
Email: shekharK@unops.org / Mobile: +93 792277709

)Mr. Bengt Ekman (bengt.ekman@sida.se

www.roadroid.com
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سويدن
Trafikverket/Motormannen
در سال  Roadroid ٬ 2014یک پروژه تحقیقاتی و
نوآوری را از طرف اداره حمل و نقل سویدن راه اندازه
نمود که درین پروژه روی نوع بهتر جمع آوری اطالعات
و استفاده بهتر ازگزارشات سروی برای تصمیم گیری
ها بود.

قرار برین شد تا هر کدام از 12موتر جدید ولوو مدل
 . ٬V40 D2در حدود  15،000کیلومتر از جاده ها را با
نرم افزار رودروید مورد بررسی و سروی قرار دهند و
برای پیدا کردن اطمینان از دقت نتایج ٬آنها را با
سروی های از بررسی جامع جاده ملی بااستاندارد
 IQL-1مقایسه نمایند.

این پروژه با همکاری  ،Motormännenیک باشگاه
رانندگان سویدنی ٬با بیش از  115.000عضو انجام
شد.

در سپتامبر  Motormännen 2014یک گزارش مستقل
از تمام شبکه ملی سرک های سویدن از اطالعات
جمع آوری شده تهیه نموده و آنرا با استفاده کنندگان
این شبکه راهها و رسانه ها شریک خواهد ساخت.

 Motormännenسیستم  Roadroidرا در مسیرهای
بازرسی خود در  17مناطق مختلف از سویدن
استفاده کرد

دو مقایسه کمی و کیفی از نتایج سروی رودروید و
سیستم معتبر  IQL1/RSTمورد ارزیابی قرار خواهد
گرفت.
هر یک از  12موتر فوق الذکر بعد از طی 15،000
کیلومتر ،تجربۀ های ارزشمندی را از موفقیت و دقت
سروی سیستم رودروید با هزینه کم به اشتراک
خواهند گذاشت.

اطالعات جمع آوری شده روی سرویس های انترنتی
خود سازمان  Motormännenمورد بررسی و ارزیابی
قرار خواهند گرفت.
https://www.motormannen.se/klubbar/inspekt
erade-vagar/
References:

Kent Olsson
Research and Innovation Portfolio manager
Email: kent.olsson@trafikverket.se
Phone: +46-771-921 921

Erik Kjellin
Traffic safety responsible
Email: erik.kjellin@motormannen.se
Phone: +46-8-690 38 00

Follow us on: www.twitter.com/roadroid

www.roadroid.com
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Sweden
شهرUpplands Väsby
 Roadroidچندین شهر سویدنی به عنوان مشتریان
دارد ،و یکی از کاربران فعال شهر اوپلندز وزبه در
شمال استکهلم است.

این شهر در حال رشد است و دارای چندین پروژه
صنعتی در حال انجام می باشد که برای نظارت این
پروژه ها از سیستم رودروید استفاده صورت میگیرد.
با  Roadroidپرسونل شهری می توانند بررسی های
خود را شخصاً انجام دهند (برای کل شبکه خیابانها -
و همچنان برای مسیرهای بایسکل سواری!)

ازینکه شهرداری اوپلندز وزبه می تواند سروی های
خویش را با پرسونل خود انجام دهد ،توانسته کاهش
چشمگیری در هزینه سروی که قبال ً به شرکت های
مشورتی سروی می پرداخت ،وارد نماید که این امر
باعث اختصاص پول بیشتر در بخش بازسازی شده
است.
 Roadroidگزارش وضعیت راه ها را خودکار از ثبت نام
خیابان ها تولید می نماید که بدین لحاظ اوپلندز وزبه
اطالعات را در گفتگو با قراردادی های خود در سطح
مفصل نیز مورد بحث قرار میدهد.

References:

Kristofer Kvarnström
Responsible for Streets maintenance
kristofer.kvarnstrom@upplandsvasby.se

البته این یک اتفاق نیست که شهر اوپلندز وزبه به
عنوان توسعه یافته ترین شهر در عرصه فن آوری
اطالعات یا  ITدر سویدن شده است همچنان آنها
یکی از اولین استفاده کنندگان تکنالوژی سیستم
رودروید نیز میباشند.
Follow us on: www.twitter.com/roadroid

آنها به عنوان استفاده کننده دایمی سیستم رودروید
توانسته اند به طور موثر بر تغییر شرایط بازسازی از
سال به سال و حتی بین فصول مختلف نظارت کنند.

Jörgen Wihlner
Manager Civil Works department
jorgen.wihlner@upplandsvasby.se
Phone: +46-8-590 970 00

www.roadroid.com
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Sweden
مسیرهای بایسکل در شهرLund
شهر «لوند» شاید بیشتر بخاطر داشتن
دانشگاه/پوهنتون مشهور خویش شناخته شود.

References:

یک دانشگاه مشهور یعنی محصلین بیشتر و محصلین
بیشتر یعنی بایسکل های فراوان.
بنابراین لوند به مثابه یک شهر دوچرخه/بایسکل
سواری ،استفاده کننده و نیازمندسرک های بایسکل
سواری میباشد.

شهرداری لوند با استفاده از سیستم رودروید و
سروی مداوم سرک های بایسکل سواری توانسته به
این موفقیت نایل گردد تا این سرک ها را همیشه در
یک حالت خوب و هموار نگهدارد.
Follow us on: www.twitter.com/roadroid

و اکثر دیگر شهر های سویدن نیز ازین روش پیروی
می نمایند که می توان به شهر های یوله ،اوپساال،
پیتیا ،اسکیلیف تیا و اوپلندز وزبه اشاره نمود.

)Anders Söderberg (anders.soderberg@lund.se
)Magnus Jönsson (magnus.jonsson2@lund.se
Phone: +46-46-35 50 00
)David Eldrot (david.eldrot@gavle.se
Phone: +46-26-17 84 40

)David Eldrot (david.eldrot@gavle.se
Phone: +46-26-17 84 40

www.roadroid.com
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تاریخچه رودروید از شروع تا حال
اولین طرح ما در سال  2001ساخته شد و نمونه
ابتدایی برای اولین بار در سال  2002رونما شد .در آن
زمان گوشی های هوشمند هنوز اختراع نشده و
بنابراین ما از یک کامپیوتر با شتاب سنج خارجی ،یک
تقویت کننده سیگنال و یک واحد  GPSاستفاده کردیم.

هنگامی که متوجه شدیم شتاب سنج در گوشی
های هوشمند وجود دارد ،ما ایده هایی برای نحوه
استفاده از آنها داشتیم! ما پاسخ سواالت بسیاری را
می دانستیم ،اما نیز چیزهای جدید برای حل وجود
داشت ،مانند:
 آیا امکان استفاده از لرزه در داخل ماشین بود؟ چگونه به مدل های مختلف واسطه های نقلیهرسیدگی شود؟
 آیا فرکانس نمونه برداری  Hz100کافی است؟ آیا شتاب سنج حساس کافی است؟ چگونه مدل های گوشی های هوشمند مختلفعمل می کنند؟.

در طول سال  ،2012که شهر ها آغاز به استفاده از
سیستم رودروید کردند ،ما برنده منطقه یی مسابقه
کنترول اروپایی ماهواره یی شدیم و پس از آن ما وارد
بازار جهانی گردیدیم.
در سال  2013ما دارای مشتریان مجوز دار در سویدن
شدیم و جایزه اجالس جهانی سازمان ملل متحد را
برای بهترین نرم افزار به دست آوردیم.

سیستم مبتنی بر کامپیوتر در بین سالهای -2002
 2006توسعه یافت .در حالی که کامپیوتر همراه با
کیبل و شتاب سنج جداگانه مورد رضایت نبود با آنهم
تیم ما چیزهای زیادی در مورد اینکه چگونه لرزه و تکان
می تواند وضعیت یک جاده را بیان کند به دست آورد.
تیم ما پاشیده و وارد پروژه های دیگر شد ،اما در سال
 2010متوجه شدیم که گوشی های هوشمند مدرن
نیز در حال حاضر شامل شتاب سنج اند!
بنابراین تیم دوباره جمع شد:
 الرش  : Larsمهندس راه ،مدیر پروژه و پروسس .بانیروی پرشور متقاعد بود که اکنون زمان آن رسیده که
به ایده های قدیمی واقعیت بخشد.
 هانس  :Hansمهندس کامپیوتر و برنامه نویسمتخصص (در حال حاضر در حال تدریس در یک
دانشگاه شامل تحقیق بر روی گوشیهای هوشمند).
 تامی  :Tommyمهندس کامپیوتر و حال حاضر یکمتخصص در زمینه دیتابیس و مشاور در مرکز سیستم
های مدیریت ترافیک سویدن.
و  +5سال همکاری حرفه ای با  ITSو سیستم های
مبتنی بر مکان های تلفن همراه و ...
Follow us on: www.twitter.com/roadroid

بنابراین در خزان سال  ،2011تامی شروع به کار روی
اولین فضای وب کرد .در این زمان  ،ما از "آندروید
کیفیت جاده" ( )ARQبه عنوان نام برای نرم افزار
خویش و  Qtexبرای وب سایت استفاده کردیم که بعد
به رودروید  Roadroidتغیر نام یافت.

در طول تابستان  2011هانس و الرس تست های
گستردهء کردند که با ترکیب تجربه قدیمی با
تکنولوژی جدید همراه بود .با جمع آوری اطالعات
اولین سروی در گوشی ،حال نیاز به پردازش و بهره
برداری روی سرویس های وب داشتیم.

و در حال حاضر در سال  Roadroid ،2015شروع به
پیشرفت چشمگیری کرده است .ما از داشتن فعالیت
های بین المللی ،اگرچه هم در مقیاس کوچک اما با
نتایج خوب و مشتریان قابل اطمینان ،خوشحال
هستیم .ما فوق العاده به داشتن مشتریانی مانند
سازمان ملل متحد و به درک اینکه ما خالق ارزش
های بزرگ هستیم افتخار می کنیم.
برای راه های کوتاه و کم حجم Roadroid ،قابل
دسترس ،آسان برای استفاده ،مقرون به صرفه،
عمومی و راه حل قابل حمل است.
در جاده های استاندارد باال و بزرگ ،توانایی Roadroid
در خودکار کردن بررسی ها امکان هشدارهای
زودهنگام و نظارت بر تغییرات نا همواری در طول زمان
را فراهم می سازد .بنابراین راه های جدیدی برای
مدیریت ،تعمیر و نگهداری راه ها بر اساس عملکرد باز
می شود.
ما هماری خوب با متخصصان و دانشگاه های شناخته
شدهء جهان داریم و حاال در مقیاس خیلی بزرگ کار
می کنیم.
www.roadroid.com

8

اسپانسرهای جهانی
شرکت  Roadroidبه مزایای همکاری با دانشگاه ها
معتقد است.
نمونه ابتدایی ما اول در سال  2002از طریق نوشتن
پایان نامه (منوگراف) دوره ماستری تالیف شده توسط
دو دانش آموز از موسسه سلطنتی فناوری سویدن
شناخته شد.

نظرات سازنده آنها الگوریتم های ما را بیشتر توسعه
داده و نواقص سیستم رودروید را به مرور زمان از بین
بردند.
امروز همکاری های ما با دانشگاه های کشورهای
سویدن ،هالند ،ترکیه  ،افغانستان  ،الئوس ،پرو،
اندونزی انکشاف قابل مالحظهء یافته و ما معتقد به
پیشرفت هستیم.
National University of Laos, Vientiane

ما حامی دانشگاه ها در سراسر جهان با دسترسی
آزاد به سیستم خویش هستیم ،و ما به عنوان
سخنرانان مهمان ،هر زمان که بتوانیم شرکت می
کنیم و سیستم رودروید را برای همه خصوصاً
دانشگاه های مهندسی معرفی می نماییم.
در عوض ،ما می خواهیم نتیجه تحقیقات و نظریات
آنها را دنبال کنیم.

References:

Pontifical Catholic University of Peru, Lima
Prof Wynand JvdM Steyn
Department of Civil Engineering
Cell: +27 82 219 9704
E-mail: wynand.steyn@up.ac.za

Roadroidدر هر دو موارد تحقیقاتی و آموزشی
مهندسان راه قابل استفاده می باشد.
در فبروری  ، 2013دانشگاه های اوکلند از زیالند جدید
و پرتوریا از آفریقای جنوبی با ما تماس گرفتند و در
چند هفته که هر دو دانشگاه طرح های پژوهشی را
با حمایت ما آغاز کردند.

Balkh University, Mazar-E-Sharif, Afghnistan
بعضاً خیلی وقت میگیرد تا به نتیجه برسیم ،ولی این
نوع همکاری های دو جانبه دانش ما و تجربیات ما را
افزایش میدهد که دسترسی به آن در مراحل ابتدایی
کامال ً محال بود .با گام های متین و استوار و بدون
عجله رو به پش داریم.

Dr. Theuns.F.P Henning
Department of Civil and Environmental Eng.
Cell: +64 275 788662
E-mail: t.henning@auckland.ac.nz

در طول سال ،هر دو دانشگاه گزارش و نظریات
ارزشمندی برای توسعه ما فراهم نمودند.
ما با تشویق آنها عملکرد مان را بهبود دادیم و در مورد
محدودیت های کشف شده به چالش افتادیم.
Follow us on: www.twitter.com/roadroid

www.roadroid.com

