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  مقدمه)1

 

نمايشگاھھا و فروشگاھھای زنجيره ای و اصط'حا مالھا مراکزی ھستند که تردد و يا باصط'ح بازاری پاخور آنھا نقش 
مھمی در ميزان فروششان دارد بطوريکه تمامی سعی مديران تبليغات يک برند تجاری آن است که با روشھای مختلف از 

رايه ھدايا به خريدارن ھمواره تعداد بازديد کنندگان از محل برگزاری جشنواره ھا و ا–جمله تغيير در دکوراسيون 
که اين بازديد با توجه به تبليغات صورت گرفته تا حدود زيادی منجر به خريد محصو2ت خود را افزايش دھند  فروشگاه 

 از جانب بازديد کنندگان می شود

VC4000در دنيا بنام است که  شرکت پيشران صنعت ويرا محصولfootfall   شناخته شده و به منظور ثبت آمار 

پيشرفته قادر است تا در  کامپيوتر صنعتیبکار گرفته می شود اين ) فايل اکسل(و ايجاد خروجی مناسب کامپيوتری  تردد
مبادی ورودی فروشگاھھا و مالھا با ھر تعداد درب ورود قرار گرفته و محاسبه تعداد تردد در ساعات و روزھا و ھفته 

  بانجام رساندھای مختلف را بدون نياز به نظارت انسانی 

نتيجه و بازخورد تصميمات اتخاذ شده در بازاريابی و تبليغات ھمواره نيازمند راھی ھستند که بتواند  -مديران بازرگانی 
فرايندھای تبليغی را به آنھا نشان دھد بنابر اين فارغ از ميزان فروش يک برند ميزان تردد در محل فروشگاه می تواند 
اط'عات خوبی را در اختيار مديران تبليغات قرار دھد تا ھزينه ھا ی تبليغات را در زمينه ھای درست و پر بازده صرف 

ايند ھمچنين در نمايشگاھھای دوره ای و تخصصی شرکتھای برگزار کننده و شرکت کننده در اين نمايشگاھھا می نم
با مقايسه ميزان پاخور در سالھای قديم و جديد وضعيت و اقبال عمومی را نسبت به برند و محصولشان محک توانند 

    يندزده و در صورت کاھش اين تردد درصدد رفع مشک'ت و نقايص برآ
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 دستگاه اط'عات قابل استخراج از )2

  ترافيک ساعتی)1

  ترافيک روزانه)1

  ترافيک ھفتگی)2

  ترافيک ماھانه)3

  ترافيک ساليانه)4

  در لحظهترافيک  ورودی نمايش )6

  در لحظه ترافيک خروجی نمايش )7

  نمايش تعداد بازديد کنندگان در محل)8

  کمترين ترافيک بين ساعات يک روز)9

  کمترين ترافيک بين روزھای يک ھفته)10

  کمترين ترافيک بين ھفته ھای يک ماه)11

  کمترين ترافيک بين ماھھای يک سال)12

  محاسبه متوسط ترافيک )13

  بيشترين ترافيک بين ساعات يک روز )14

  بيشترين ترافيک بين روزھای يک ھفته )15

  بيشترين ترافيک بين ھفته ھای يک ماه )16

  ترافيک بين ماھھای يک سالبيشترين  )17

 بدون محدوديتچند سال سابقه ترافيکی تا  نمايش)18

  )VC4000( منظم روی حافظه داخلی سيستم بدون نياز به کامپيوتر تثبت کليه تردد ھا بصور)19

  )VC4000(تا سه روز  نمايش سابقه ترافيکی روی صفحه نمايشگر بدون نياز به مانيتور)20
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  مدلھای مختلف مقايسه)3

دکوراسيون و چيدمان و يا نوع دسترسی به  -با توجه به اينکه فروشگاھھای مختلف دارای شرايط متفاوت از نظر فضا 
اط'عات ھستند بنابراين شرکت پيشران صنعت ويرا مدلھای سخت افزاری متفاوتی را برای تامين ھمه نيازھای اين 

  گروه تقسيم بندی می شوند 2که در ادامه به دسته از فروشگاھھا پيش بينی نموده است 

 VC2000)الف

بدين معنی که اين سيستم با استفاده از  آن مانيتور کامپيوتر است شمارشگری است که نمايشگر    VC2000سيستم 
 htmlيک کابل اترنت به شبکه درون سازمانی فروشگاه مورد نظر وصل شده و می تواند ميزان تردد را در يک صفحه 

نمايد و يا برای استخراج اط'عات از خروجی فايل حافظه داخلی را که محتوی اط'عات تردد اکسل می باشد  مشاھده  
کپی و آن را با نرم افزار سيستم و يا با نرم افزار اکسل مورد خوانش و ارزيابی قرار دھد  اين سيستم نياز به ھيچ گونه 

کنترلر در داخل باکسی در پشت تجھيزات و دکوراسيون فروشگاه قرار می پايه و نگھدارنده و يا ديوار کوب نداشته و 
گيرد بنابر اين محل نصب آن می تواند از نظرھا کام' مخفی بماند بھمين دليل نصب آن بسيار ساده و با سھولت انجام 

  می شود 

محل خود استفاده می نمايند  2زم بذکر است که اغلب فروشگاھھا و نمايشگاھھا از اين مدل بعنوان سيستم شمارش در
 ,اين سيستم حتی اگر به ھيچ کامپيوتری متصل نباشد اط'عات تردد را در داخل حافظه خود ذخيره کرده و در زمان لزوم 

  ن استخراج نمودآمی توان با کمک يک کامپيوتر قابل حمل ھمه اط'عات را از يا بطور ماھيانه 

 VC4000)ب

روز قبل را بدون نياز دواين شمارشگر صفحه نمايش مستقل دارد و می توان با وجود صفحه نمايش اط'عات امروز و 
به کامپيوتر مشاھده نمود ھمچنين اين سيستم قابليت تردد مينيمم و ماگزيمم روزانه را روی صفحه نمايشگر پيش بينی 

  يوتر نيازمند تردد ساعتی و مشاھده آن در آن واحد ھستند بدون وجود کامپ مناسب برای محلھايی است که نموده و

 

                         

 VC4000 و رکوردرنمايشگر و کنترلر                                               VC2000 رکوردر, کنترلر
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مشابه مدل کوچکترش که قابليت استخراج اط'عات را دارد اين امکان را برای کاربران فراھم می    VC4000ھمچنين 
نمايد که در ھر زمان که نياز به اط'عات ثبت شده احساس شد بدون ھيچ گونه ارتباطات و سخت افزاری و فقط از 

ت اکسل می باشد استخراج نمود  بتوان محتويات حافظه دستگاه را که دارای فرم   Ethernetطريق يک کابل 
فروشگاھھا و مراکزی که در محل ھايی به صورت ثابت داير ھستند با ارايه يک پورت شبکه ای می توانند اين اط'عات 

  را ھمواره در سيستم خود بصورت آنی مشاھده نمايند

قابل مشاھده برای  براحتیکه بايد پيش بينی گردد محل نصب آنھا ست   VC4000تنھا مسئله ای که برای سيستم ھای 
  باشدکاربران سيستم 

اين نمايشگر دارای مزيت مستقل بودن از کامپيوتر است و در محل ھايی که تھيه و نگھداری  يک کامپيوتر در محل از 
  نقطه نظرھای امنيتی و يا بکارگيری با چالش مواجه است اين نمايشگر به سادگی عملکرد سيستم را نمايش می دھد

مثال می توان گفت در نمايشگاھھا قرار دادن  يک کامپيوتر در محل غرفه از نظر سرقت و يا دسترسی به اط'عات  برای
و يا محتويات آن خيلی منطقی به نظر نمی رسد اما چنين نمايشگری بدون نياز به کامپيوتر با ثبت آمار ساعتی و نمايش 

  ش دھدانھا قادر است تا اط'عات تردد را به سادگی نماي

يا به عنوان مثال در مراکزی که کاربر بسيار از سطح توانايی فنی پايينی برخوردار است و آموزش کارکردن با کامپيوتر 
  برايمان ممکن نيست می توان با قرار دادن چنين نمايشگری به اين امار بسادگی و در لحظه دست يافت

  باطری بک آپ و شارژر

با تعبيه باطری بک آپ و شارژر با توان مکفی حتی می توان در زمان قطع برق اتفاقی تا چند   VC2000در سيستم 
ساعت شمارش سيستم را بدون ھيچ گونه وقفه ای ثبت و نگھداری نمود بطوريکه در فاصله زمانی کوتاه قطع برق نيز 

به چند ين ساعت نمی انجامد اما در بدترين  آمار تردد از بين نرود البته قطع برق در فروشگاھھا و يا نمايشگاھھا عم'
  حالت اگر در بازه ھای تعميرات سيمی قطع گردد اين مھم روی شمارشگر تاثيری نمی گذارد
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   سنسورھا)4

  مکانيزم سنسورھا)الف

از سنسورھای مادون قرمز استفاده می شود و در اين بخش از کار ھر دو مدل  VC2000 , VC4000در ھر دو مدل  
دارای مکانيزم مشترکی ھستند اين سنسورھا در چھارچوب ورودی دربھا قرار ميگيرند و به محض عبور يک فرد از 

در به تردد قبلی واحد  1ثبت اط'عات  احدقطع ارتباط  نوری بين فرستنده و گيرنده وجلوی فرستنده و گيرنده ھا و
  اضافه می نمايدساعت فعلی 

                    

  

در صورتی که مجموعه فروشگاھی و يا نمايشگاھی دارای تعداد بيشتر از يک درب باشد می توان با افزايش تعداد 
بوده که سنسورھا رکورد وروديھای ديگر را نيز ثبت نمود ھمچنين در بعضی از فروشگاھھا درب ورود و خروج يکی 

ثبت می نمايد که در صورت نياز کارفرما می توان با )يکی برای ورود ويکی برای خروج(برابر  2عم' تعداد تردد را 
  برابر جلوگيری نمود 2عمليات رياضی از بروز ثبت آمار 

نيستند که از 2زم بياداوری است در بعضی از محلھای به دليل ساختار فيزيکی آن محل سنسور ھای فوق قابل استفاده 
  سنسورھای ديگری با تکنولوژی متفاوت برای سنجش تردد استفاده می نماييم که البته بسيار نادر خواھد بود

  سنسورھا تعداد)ب

توجه به خروجی می تواند يکی يا بيشتر باشد که با  -تعداد دربھای ورودی   VC2000 ,VC4000در ھر دو سيستم 
  محدوديت افزايش می يابدتعداد دربھا تعداد سنسورھا بدون 

  نصب سنسورھا)ج

فلزی و يا غير  به دليل وزن کمی که سنسورھا دارند به سادگی روی ديوار و يا چھار چوب بدون ھيچ نگھدارنده ای
  نصب شوندقابل اتصال بوده و می توانند فلزی 
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 کنسول نرم افزاری)5

اين نرم افزار قابليت اين پردازش را خواھد داشت و عم' در صورتی که نياز به نرم افزار پردازش اط'عات تردد باشد 
تا دادسال  مورد سنجش و ارزيابی قرار  –ماه  –ھفته  - روز–ساعت  می تواند ميزان تردد را در باز ھای زمانی مختلف

داشته  مديران بازاريابی و تبليغات توانايی محک زدن عملکردھای تبليغاتی را بدرستی و با نمودار روی اين سيستم
   باشند

در اين نرم افزار پردازش اط'عات شامل آيتمھايی است که  مديران تبليغات و بازاريابی در اولين مشاھده قادرند نقاط 
  بعنوان مثال بايد عنوان نماييم کهضعف و قوت خود را در مقايسه با روزھا و ماھھای مشابه پيدا کنند 

  

  حداکثر تعداد ترددنمايش ستون )1

بنظر مدير محترم بھترين نتيجه روز و يا ھفته و يا ماه را  نگاهسبز خود نمايی ميکند در اولين که با رنگ ستون  اين 
  می رساند

  حداقل تعداد ترددنمايش ستون )2

قرمز نشان داده شده است تا بسادگی جلب توجه نموده و مشکل ناشی از کاھش تردد را نمايان سازد با رنگ ستون اين 
  برای مديران تبليغات و بازاريابی بسيار مھم است اين ستون

  تردد داخلی نمايش ستون )3

ستون به معنی تعداد ترددی است که در ساعات تعطيلی فروشگاه توسط پرسنل ايجاد  به رنگ خاکستری است چرا که اين
  ف استاين ستون با استفاده از عددی قابل تعري می شود و در سيستم آماری قابل متمايز شدن است

  تردد ميانگين نمايش ستونھای )4

و حداقل ) بھترين نتيجه(متعلق به تعداد تردد نرمال در سيستم شمارشگر است که بين حداکثر تردد بوده و آبی رنگ 
  واقع شده است) ضعيفترين نتيجه(تردد 

  ميانگين نمايش معيارخط )5

قادر است تا ميزان تردد متوسط را در طول کل د اين معيار که به صورت خطی افقی ستونھای عمودی را قطع می کن
به نمايش بگذارد تا مديران به سادگی قادر به متمايز کردن روزھای پر بازديد ) سال–ماه  -ھفته-روز–ساعت (نمودارھا 

  از کم بازديد باشند

  عددی ميانگين  محاسبه)6

نمايش می دھد بطوريکه اگر نمودار متعلق به اين عدد دقيقا ميانگين تردد را محاسبه و به صورت يک مقدار دقيق 
روزھای يک ھفته باشد با محاسبه ميانگين در ھفته متوسط تردد در ھر روز روشن می شود و اگر نمودار متعلق به 

  سال باشد اين ميانگين برای سال محاسبه خواھد شد
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  ميانگين از محاسبه تردد با2تر )7

ماه و سال می باشد –ھفته –ھمان صفحه پردازش اط'عات که مربوط به روز  اين بخش بدون ھيچ گونه کار اضافه در
  قادر است تعداد داده ھای با2تر از حد ميانگين را به صورت عددی نشان دھد 

  محاسبه تردد پايين تر از ميانگين)8

ست که بسادگی قادر بر عکس عدد قبلی ستونھای شمرده شده در اين بخش تعداد ستون کمتر از ميانگين محاسبه شده ا
  به نمايش خواھد بود 
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  مشاھده ديتا) 9

داشته باشد با مراجعه به جدول ديتا اين مھم بسادگی در  خامدر صورتی که مدير تمايل به دسترسی اط'عات بصورت 
دسترس خواھد بود در اين بخش قابليت فيلتر کردن ديتا در يک بازه زمانی وجود داشته تا در صورت نياز بتوان محدوده 

  خاصی را مشاھده نمود و زودتر به نتايج مورد نظر دست يافت
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10( export 

  و به صورت فايل ذخيره نمايدنموده  تبديل تا اط'عات را بصورت فرمت اکسل  ميسازدقادر را مدير  اين گزينه 

11 (connect 

اط'عات دستگاه     static ip addres  به منظور دريافت اط'عات از شمارشگر بوده و مدير می تواند با يک گزينهاين 

بدون نياز به ھيچ گونه پروتکل ارتباطی و يا نرم افزار را بازخوانی نمايد اين امکان باعث می شود تا نرم افزار مذکور 
  اط'عات بخواند سيستم رکوردرواسطه بصورت مستقيم اط'عات را از 

12 (load file  

بسيار کاربردی بوده و توسط اين گزينه می تواند اط'عات مربوط به دوره ھای پيشين که بصورت فرمت  گزينهاين 
مود نجيره ای را خوانده و پردازش نزعات مربوط به دستگاھھای ديگر  يک فروشگاه اکسل ذخيره شده اند و يا اط'

يعنی بدون نياز به ھيچ گونه ارتباطی ھر دستگاه قديمی و يا جديد که دارای اط'عات بفرم اکسل است توسط اين گزينه 
  قابليت خوانش اط'عات داشته و قابل پردازش است

مارشگر شرکت پيشران صنعت ويرا اولين نمونه ايرانی است که توسط اين شرکت 2زم به يادآوری است که سيستم ش
ساخته شده و در حال حاضر در فروشگاھھای متعددی بکار گرفته شده و در حال رکورد و پردازش اط'عات است نمونه 

  ای از اين مراکز را می توان بصورت زير برشمرد

  فعال با اين سيستم در ايرانمراکز 

  پاخفوآفروشگاھھای زنجيره ای )2                                بازار ميوه و تره بار ميادين شھرداری )1

  )1( ژاپن Mitsubishiاتومبيلھای فروش نماينگی )4                                 فروشگاھھای زنجيره ای اتکا           )3

  )جنيفر پاسداران(فروشگاھھای ليليان مد تجارت  )6            )ن مير دامادپری ماما(فروشگاھھای ليليان مد تجارت ) 5

  )پانتروما(فروشگاھھای ليليان مد تجارت  )8                       )سوپر درای(فروشگاھھای ليليان مد تجارت ) 7

  فرانسه   dsنمايندگی فروش ماشينھای )10               )پا.ديوم اصفھان(فروشگاھھای ليليان مد تجارت  )9

  ).....................12)            2(ژاپن  Mitsubishiاتومبيلھای فروش نماينگی  )11

  دشاب یم هدھاشم لباق تکرش نيا تياسبو رد هدش بصن زکارم سکع انمض
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  شرکت پيشران صنعت ويرا دارای سابقه کار در زمينه ھای ذيل می باشد

  و ديتا سنتر سرورسيستم ھای مانيتورينگ و کنترل دما و رطوبت اتاق )1

  و رکوردھای فروشگاھی و نمايشگاھی ی ترددشمارشگرھا)2

  کنترلرھای اتوماسيون آبياری)3

  با2ی صفر انباريا دمای يخچال و کنترلر مانيتورينگ )4

  سيستمھای تله متری و کنترل با موبايل)5

  سيستم محاسبه مصرف آب واحدھای آپارتمانی مستقل)6

  نده دمای سردخانه يا فريزر زير صفرمانيتورينگ و ھشدار دھ)7

  با مقدار ثابت سيستم اتوماتيک بارگيری مخازن آب)8

  کنترل و مانيتورينگ حجم و سطح مخازن)9

  

  

  

  

  

  شرکت پيشران صنعت ويرا

  66976952-66462823-44973681-44055128تلفن 
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