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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

ТРАНСПОРТУ 
 

Останнім часом в СНГ набули популярності системи моніторингу 

місцезнаходження транспорту. Системами GPSM з GPS GSM моніто-

рингом стеження успішно оснащуються як автомобільний транспорт, 

так і спеціальна техніка. До всього іншого дану систему стеження 

можуть встановлювати на річкових суднах, залізничному транспорті, і 

навіть для моніторингу людей. Але найбільше поширення ця система 

GPS моніторингу в автомобільному транспорті. 

Принцип роботи такий: на транспортні засоби тієї чи іншої компа-

нії встановлюються спеціальні модулі моніторингу, в які вмонтовані 

GPS приймачі, мікроконтролери, флеш-пам'ять і GSM GPRS модем. 

Крім простих антен для супутникового стеження, до самого модулю 

GPS моніторингу. 

Вся отримана інформація надходить на встановлений сервер сис-

теми GPS моніторингу транспорту, а так само може зберігатися в пам'-

яті GPS модуля, в якому можливо зберігати історію переміщень транс-

порту за кілька місяців. Якщо транспорт знаходиться в зоні GSM пок-

риття, то весь потік інформації з системи спостереження автоматично 

надходить на сервер, який призначений для GPS моніторингу і збері-

гання загальної бази даних. Система GPSM дозволяє здійснювати кон-

троль транспорту у режимі реального часу. 

Диспетчери за допомогою системи здійснюють контроль над робо-

тою транспорту за допомогою спеціальної програми GPS моніторингу, 

яка встановлюється на комп'ютер. Так само можливо спостереження 

через веб-інтерфейс з будь-якого іншого комп'ютера, який має доступ 

в Інтернет. 

GPS моніторинг також відіграє важливу роль у контролюванні пе-

рсоналу, бо дозволяє дізнатися час і місце простою транспорту та 

отримувати смс на мобільний телефон у разі виходу автомобіля із зони 

спостереження, що дозволить як уникнути відхилення транспорту від 

встановленого маршруту так і порушення графіка. 

Саме тому дослідження, спрямовані на вдосконалення системи 

моніторингу місцезнаходження транспорту є актуальними і своєчас-

ними. Метою роботи є розробка ефективної системи моніторингу міс-

цезнаходження транспорту за допомогою веб-додатку. 


