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بررسی (سروی) نا همواری سرک توسط گوشی های هوشمند با
استاندارت *IRI

موارد اساسی برای استفاده حرفوی

این دفترچه راهنما برای شما موارد ذیل را به طور خالصه تشریح میدارد:
.1
.2
.3
.4
.5

جمع آوری اطالعات و تصاویر از سروی سرک
آپلود اطالعات و تصاویر
مشاهده اطالعات روی نقشه های انترنتی
داونلود اطالعات سروی به صورت مقاطع  100متری.
استخراج چارت (جدول) در برنامه اکسل با استفاده از مقاطع.

ً
لطفا به دفتر راهنمای مشرح رجوع شود.
برای معلومات جامع
برای درک هر چه بهتر این راهنما ،داشتن دانش ابتدایی سیستم اندروید ،انترنت و
برنامه اکسل امر الزمی می باشد.
رودروید ابتکاری از کشور سویدن با جوایز جهانی می باشد.
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بازسازی سرک و جمع آوری اطالعات
در ساخت و ساز ،مدیریت سالم تجهیزات عبارت است از بازسازی و تعمیر با استفاده موثر از پول.
برای این امر شما نیاز به سروی سرک ها به صورت دقیق دارید .رودروید  Roadroidبرنامه ای برای
اندازه گیری ناهمواری راه ها با استفاده از لرزه-نگار و شتاب سنج تلفن همراه است که این کار را
همراه با اخذ تصاویر از مسیر سروی به صورت خودکار انجام میدهد.

جمع آوری
اطالعات

مواد سرک
کیفیت سیر
خرابی سطح
درجه همواری
جریان ترافیک
پل و پلچک

دیتابیز (پایگاه
اطالعات)

تهیه و ترتیب
گزارشات

مدیریت معلومات

DMBS
)(RIMS

HDM-4

استخراج انواع
کزارشات نظر
به ضرورت و
خواست

 IRIیا  International Road Indexعبارت است از استاندارد معتبر بین المللی برای بررسی و
ارزیابی راه ها که مورد اولی و اساسی سروی ها میباشد .موارد دیگری که میتواند در سروی
های شما مهم باشند شامل حجم تردد وسایط ،معیار های سرک سازی مانند سوراخ ها ،درز
ها ،شاریدگی ،فرو رفتگی و غیره میگردد .سروی  IRIرا میتوان با طریقه های مختلف با در
نظرداشت کیفیت اطالعات و دقت اندازگیری ها انجام داد.





درجه  – 1مشخصات خیلی دقیق ( تقسیم سرک سروی شده به قسمت های 20 – 10
متری که این روش خیلی پر هزینه و پیچیده می باشد.
درجه  – 2روش های مروج دیگر
درجه  IRI – 3با انسجام ( قسمت های  +100متری)
درجه  – 4ارزیابی ذهنی  /بازرسی عینی که این روش وقت گیر و فرضی می باشد.

رودروید سروی سرک را مطابق استاندارد  IRIو درجه سوم انجام میدهد که:
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در مقایسه با روش درجه  1خیلی ها کم هزینه و ساده می باشد .همچنان میتوان در
شرایط که استفاده از تجهیزات و وسایل درجه  1نا ممکن و پیچیده باشد از روش رودروید
استفاده کرد.
در مقایسه با روش درجه  4رودروید روش هدفمند ،قابل اطمینان بوده که اطالعات قابل
مالحظهء را از وضعیت سرک و سروی با تصاویر بروی نقشه های انترنتی ارایه میدهد.

در مجموعهء نرم افزارهای رودروید هم چنان یک برنامه یی وجود دارد تحت نام “Road inventory
” appکه میتوان از آن برای سروی های آفاقی  /عینی از وضیعت خرابی ،فرو رفتگی و شکستگی
سرک ها استفاده برد و همچنان از برنامه ” “Road Event Managerبرای بررسی و ارزیابی پلچک
ها و خرابی های ثابت رسرک ها بهره برد.
این دفترچه راهنما مختص برنامه کالسیک ” “classicاز سری  1.7می باشد و شامل سری 2.x
 Proنمیگردد .از سال  2011تا حال اپلیکشن کالسیک به  40نوع مختلف ارایه گردیده است.

 -1جمع آوری اطالعات
در شروع باید اپلیکشن را روی گوشی اندرویدی خویش نصب نمایید ( .نسخهء  4.4اندروید و یا
باال تر)
خود را مطمین سازید ازینکه رودروید شماره مخصوص  IMEIگوشی شما را ثبت نموده است ،و
همچنان ایمیل آدرس شما بایست در قسمت  Settings > User Equipment IDدرج گردیده و نوع
درست گوشی در قسمت ” “Android Deviceو نوع درست موتر در قسمت ”“Vehicle Type
انتخاب گردد.
نگهدارنده گوشی را باالی سویچبورد ،روبروی شیشه پیش روی موتر

محکم نصب کیند.


نگهدارنده گوشی باید خوب محکم و ثابت نصب گردد.

گوشی را روی نگهدارنده تا حد امکان راست و بدون میل نصب کنید.

ً
اکثرا بهتر است تا گوشی به صورت افقی نصب گردد ،چون عکاسی از راه
درین حالت بهتر انجام میشود.
نگهدارنده گوشی را طوری عیار و جابجا کنید که تصویر راه در کمره به

صورت عالی و بدون مانع ظاهر گردد.
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حال اپلکیشن  Roadroidرا با کلیک کردن روی آیکن ( )Iconآن ( )1باز کنید و دکمه )2( OKرا
فشار دهید ( .)3دکمهء زرد رنگ ” “Fittingرا فشار دهید.

بعد از مرحله  3کوشش کنید تا اندازه
های  X, Yو  Zرا تا حد امکان با چرخش
نگهدارنده گوشی و گوشی نزدیک به
صفر گردانید .گزینهء  OKبه رنگ سبز در
خواهد آمد زمان که شما به اندازه های
مطلوب برسید.

ترفند :شما همیشه می توانید با

فشار دادن دکمه  Backگوشی خویش به
عقب بر گردید.
گزینه  Start/stop samplingرا فشار دهید
تا جمع آوری اطالعات و سروی آغاز گردد( .
دکمه از رنگ خاکستری به سرخ تغیر می
کند).

اندازگیری یا سروی فقط زمان آغاز

میگردد که سیگنال جی پی اس GPS
گوشی فعال و در دسترس باشد .تقربیا
برای یک دقیقه منتظر بمانید تا سیگنال
 GPSدریافت گردد.
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ارقام تخمینی  IRIبین سرعت  100 – 20کیلومتر/ساعت جمع آوری میگردد.
ارقام محاسبه شده  IRIرا میتوان در گزینهء  Settingsتعین و تغیر داد و لزوماً می بایست
بین سرعت ثابت  60الی  90کیلومتر/ساعت جمع آوری گردد.
دکمهء  Start/Stop samplingرا برای توقف اندازگیری فشار دهید .برای پیگیری فایل های
خویش که از جریان سروی ثبت میگردند ،الزم است تا هر قطعه از راهء سروی شده را
نامگذاری نمایید.
برای جمع آوری اطالعات سروی ،برای خویش برنامهء درستی را مرتب نمایید .از دکمهء
 start/stopدر مقاطع درست و منطقی راهء تحت سروی استفاده نمایید.
از قسمت  Settingsشما هم چنان می توانید طول فاصله عکاسی خودکار را تنظیم
نمایید.
عکس های گرفته شده را می توانید به صورت خودکار در وبسایت  www.mapillary.comبا
تیک مارک گزنیه مربوطه در  Settingsبه اشتراک بگذارید .البته مهم است که از جابجای
لینز کامره با دید وسیع و درست از راه خود را مطمین بسازید.
برای خارج شدن از برنامه کافیست روی دکمه مینوی گوشی خویش کلیک کنید و یا هم با
دوبار فشار دادن دکمهء Back.

 -2بارگذاری یا آپلو Upload/اطالعات سروی:
برای آپلود اطالعات جمع آوری شده روی سرور شرکت رودروید شما نیاز اتصال به انترنت ثابت و
کارا را دارید .توصیه میگردد تا از انترنت  wifiبرای آپلود عکس ها استفاده کنید .برای اتصال با wifi
روش معمول سیستم اندروید را دنبال کنید.
اگر صفحات انترنتی را با مرورگر کوشی تان می توانید مشاهده کنید ،پس شما موفقانه به انترنت
وصل شده اید در غیر آن گوشی شما به انترنت وصل نبوده و نمیتوانید اطالعات جمع آوری شده
را آپلود کنید.
زمان که به انترنت وصل گردید )1 :دکمهء  Uploadرا فشار دهید (در قسمت راست باال)  )2گزینه
 Uploadرا انتخاب و بعد  )3گزینهء  Dataرا برای آپلود اطالعات جمع آوری شده از سروی و گزینهء
 Mediaرا برای آپلود عکس ها انتخاب نمایید.
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هر یک بار که شما دکمهء  Start/stopرا فشار دهید یک فایل جداگانه از سروی در حافظه گوشی
ذخیره می گردد .حجم تقریبی هر فایل اطالعات سروی حد اکثر  300kbو حجم تصاویر الی 2MB
بوده می تواند.
هرگاه که پروسه آپلود آغاز گردد ،تا ختم ادامه میداشته باشد ،لطفاً درین جریان منتظر بمانید.
جریان آپلود فایل های خویش را میتوانید همچنان از قسمت  Notificationکه در قسمت چپ باالی
صفحه نمایش گوشی نمایان میگردد ،مشاهده نمایید .فایل های کوچک در ثانیه ها ولی فایل
های بزرگ با انترنت کم سرعت ممکن تا ساعت ها طول بکشد .بعضاً الزم میگردد تا مرحله آپلود
را از سر آغاز نمایید.
در اخیر بعدا از ختم موفقانه پروسه آپلود پیام تاییدی و در صورت بروز کدام مشکل پیام خطا نمایان
میگردد.
نکته! بعد از انتخاب گزینه آپلود :Data
 .1فایل های پوشه(فولدر)  roadroid/classic/dataبه صورت فایل  zipدرآمده و به پوشه
 roadroid/classicمنتقل می گردد.
 .2عملیات انتقال یا آپلود فایل ها آغاز میکردد و در اخیر...
 .3اگر عملیات آپلود موفق باشد ،فایل های  zipبه پوشه  roadroid/classic/backانتقال
میابند.
این مراحل برای هر فایل تکرار میگردد .تمام فایل های حاوی اطالعات سروی شما تا زمانکه
موفقانه آپلود نگردند در پوشه  roadroid/classicقرار خواهند داشت .همچنان اگر هیچ کوششی
برای آپلود فایل ها انجام نداده اید ،پس فایل ها در پوشه  roadroid/classic/dataموقیعت خواهند
داشت.
فایل های ذخیره شده روی گوشی شما رمزگذاری شده ( )Encryptedمیباشند که بعد از آپلود
روی سرور رمزگشایی ( )Decryptedمیگردند .بناً از موجودیت حافظه کافی در گوشی خویش
اطمینان داشته باشید ،خصوصاً زمانکه از گزینه عکاسی خودکار ( )Auto Photoاستفاده می
نمایید .برای دریافت عکس ها همچنان می توانید با اتصال گوشی با کامپیوتر توسط کیبل بهره
ببرید.

 – 3مشاهده اطالعات جمع آوری شده روی خدمات وب شرکت رودروید
بعد از ختم موفقانه پروسه آپلود ،در ظرف یک ساعت اطالعات شما آماده سرویس در وبسایت
رودروید می باشد .وارد وبسایت  www.roadroid.comشوید و برای مشاهده اطالعات آپلود کردهء
خویش ضرورت به حساب کاربری ( )User Log-inو رمز عبور ( )Passwordدارید .در صورت وجود
شبکه راه ،خطوط رنگی از سرک های سروی شدهء شما به روی نقشه ترسیم میگردد .اگر
خطوط رنگی نمایان نگردد ،پس ضرورت است تا گزینه ) GPS-Points (5را چک نمایید.
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فلتر زمان ) Time Filter (3برای نمایش و محاسبه اطالعات در یک محدوده زمانی مشخص مورد
استفاده قرار می گیرد .هم چنان می توانید ازین گزینه برای نمایش تغیرات در طول زمان و
استخراج احصاییه توسط ( )Report Functionاستفاده نمایید.
با کلیک و نگهداشتن ماوس ( )4می توانید به آسانی نقشه را حرکت داده و به مسیر دلخواه
بکشید .همچنان ماوس شما مجهز به ترسیمگر چند ضلعی ( )Polygonاست که توسط آن می
توانید از یک قسمت مشخص و دلخواه خود چند ضلعی ترسیم نموده و آن قسمت را مورد بررسی
و محاسبه قرار دهید .چند ضلعی ترسیم شده را می توانید با دبل کلیک بروی آن پاک نمایید (به
رنگ نارنجی تغیر میکند) .گزینهء  Calcرا برای محاسبه و ارزیابی کلیک نمایید که با آن درجه
کیفیت سرک از  4نوع خوب – ضعیف و اوسط سنجش شاخص  IRIرا بدست خواهید آورد.






پس زمینه ( )Backgroundنقشه :در حالت عادی نقشه راه های گوگل ()Google Streets
در پس زمینه فعال می باشد که در صورت تمایل می توانید آنرا به  Google Satelliteنیز
تبدیل نمایید.
تعداد نقاط که در یک زمان نمایش داده می شوند ،محدود هستند( .برای عملکرد بهتر
سرور).
زمان که نقشه را برزگنمایی ( )ZOOMمی کنید ،نقطه های  eIRIدر هر یک از مرحله
بزرگنمایی نمایان میگردند.
اگر تصاویر را آپلود کرده باشید ،حال این تصاویر روی نقشه در وبسایت رودروید به صورت
آیکن ( )Iconهای سیاه رنگ ظاهر میگردند که با کلیک به روی آن می توانید آنرا باز و
مشاهده نمایید.
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 – 4داونلود فایل های مرتب شده از وب
اطالعات در گوشی در هر یک ثانیه بین سرعت  20الی  100کیلومتر/ساعت ذخیره میگردد .نقاط که از
اطالعات سروی روی نقشه ظاهر میگردند ،نظر به سرعت موتر ،فاصله میان این نقاط متفاوت می باشند.
برای تهیه گزارش برای ارزیابی یک سرک و یا برای انتقال اطالعات به  HDM-4شما نیاز به اطالعات متوسط
با حد فواصل ثابت دارید .از طریق ) (Import historyشما می توانید اطالعات حمع آوری شده را در مقاطع
 100متری به صورت فایل  txtداونلود کنید.

چپ :اطالعات خام و رمزگذاری شده ،یک ردیف در ثانیه .راست :اطالعات مرتب شده (پردازش شده) در
مقطع هر یک  100متر.
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وارد وبسایت  www.roadroid.comشده و پس از وارد کردن
اسم کاربری و پاسورد خویش باالی گزینهء )Import History (1
کلیک نمایید .حال شما باید یک لیست از اطالعات و فایل های
آپلود کردهء خویش را مشاهده نمایید.
باالی ) Details(2کلیک کنید تا تشریحات فایل ها نظیر اسم
فایل ،مدت زمان ثبت و غیره را مشاهده فرمایید .اینجاست که
اهمیت نام گذاری فایل ها در جریان سروی آشکار میگردد .با
توجه به زمان شروع سروی و دیگر جزییات می توانید موفعیت
مورد نظر خویش از سروی را دریابید .نامگذاری فایل ها متشکل
از زمان ثبت و شماره  IMEIگوشی شما می باشد.
سهولت های دیگری نیز وجود دارد که می توانید موقعیت ها را
 zoomیا بزرگنمایی کنید و فایل های مرتب شده تولید کنید).(3
این عمل فایل ها با مقطع های  100متری خلق نموده و آنرا
می توان  saveو یا هم  openنمود تا در برنامه اکسل انتقال
داد( .فصل بعدی)
محاسبات را همچنان می توان به صورت فایل های شکلی
ذخیره نمود که از آنها می توانید برای ساختن یک پایگاه
( )Databaseسرک استفاده نمود .و در اخیر اینکه می توانید
حتی اطالعات سروی خویش را به صورت فایل  KMLنیز ثبت و
صادر نمایید.
نکته مهم اینکه همیشه با یک برنامه ریزی درست به جمع آوری اطالعات و سروی آغاز کنید .و از دکمهء
 Start/Stopدر مقاطع منطقی و مناسب استفاده نمایید .در غیر آن ترتیب چارت های موجه و درست کاری
مشکلی خواهد بود .همچنان ویرایش فایل ها در برنامه های  GISساده تر خواهد گردید.

 - 5تهیه چارت/جدول ( )Chartsاز فایل های پردازش شده
بعد از تهیه فایل  txtاز سروی خویش آنرا باز نمایید و تمام محتویات آن را کاپی کرده و در برنامه اکسل
 Pasteنمایید .اگرچه درین دفترچه راهنمایی ممکن نیست که آموزش اکسل داد ،ولی با آنهم به گونه یک
نکته موثر می توان یاد آور شد که هر ستون را با نام اصلی منطقهء سروی شده و یا هم زمان سروی
نامگذاری کنید .در فایل مرتب شده که از وب داونلود کرده اید ستون های ذیل موچود می باشند.
DateTime, Latitude, Longitude, Distance (m), Speed (km/h), Altitude (m), eIRI and cIRI
تاریخ و زمان ،عرض البلد ،طول البلد ،فاصله (به متر) سرعت (کیلومتر/ساعت) ،ارتفاع (متر)  eIRIو cIRI
 eIRIیک رقم تخمینی و ثابت می باشد cIRI .ارقام محاسبه شده و تنظیم پذیر در اپلیکشن می باشد.
برای معلومات بیشتر به دفتر رهنما مراجعه گردد.
بعد از آوردن اطالعات در برنامه اکسل شما می توانید به ساختن چارت/جدول ها آغاز کنید.
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راهنمایی های اساسی برای سرکسازان حرفوی
___

طول Length/اطالعات مرتب شده که از وبسایت داونلود کرده اید  100متر می باشد .به طور مروج
/Lengthطول را در بخش  HDMقرار دهید .سرعت و پروفایل عمودی برای یک انجنیر سرکسازی برای
دریافت یک دید کلی امر مهمی می باشد .اطالعات سروی را میتوانید با تصایر یک جا مشاهده نمایید.
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راهنمایی های اساسی برای سرکسازان حرفوی
___

 -6ساخت و صدور فایل های مکانی و شیپ Spatial Data Exports

از قسمت که در تصاویر باال نشانی گردیده شما می توانید دو نوع فایل را با فارمت های ذیل صادر/داونلود
نمایید.
Shape files (https://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile) or
)KML (https://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language

-

شیپ فایل تنها حاوی اطالعات هندسی می باشد( .با پسنوند ).shp Extension/و  KMLحاوی اطالعات
چون نا همواری ،سرعت و دیگر موارد.
لطفاً به منابع  GISخویش برای معلومات در رابطه به طرز کار روی این نوع فاایل ها مراجعه کنید.
رودروید همچنان می تواند راپور ها ،فایل ها و اطالعات دلخواه از تمام زمان سروی و واحد های سروی
دلخواه را به شما داونلود بدهد.
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