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 לרכבי שטח. המירוץ הגדול באירופה - 2018ראלי יוון  
 לרכבי שטח קטנים עד גדולים. ראלי אופרוד

 

 

 

 

 
 

 .חלקית לעומת שנה שעברהנציגות השנה לישראל הייתה 
   Mavrik CanAmהתחרתה עם רכב  RG512קבוצת 
 במערכת של אננס גלובל. ונעזרה
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 סיכום קצר  של שוקו רני.
 . GISבתחום ה ומומחה גם ם הרכב והאופנועים מכיר את רני שהוא טכנולוג מי שבתחו

 . 2018בראלי יוון  RG512רני ליווה את קבוצת 
 

  :תקציר
ביחד עם שרות סיוע הצוות ע"י  בעזרת שילוב מוצלח של הכנה מוקדמת של מסלולי הנסיעה

 .ן היה לבצע עד היוםשל אננס גלובל  ניתן להגיע לרמת ליווי שקשה עד בלי נית האיתור
 

 :הכנה מוקדמת
המשוערים של התחרות על מפה טופוגרפית  ההכנות המוקדמות כללו את יצירת מסלולי הנסיעה 

 .וצילומי לווין
בשלב השני יצירת מסלולים שיאפשרו לצוותי הליווי להיכנס ולפגוש את הכלי התחרותי בלב 

 .השטח
 .ובל עם צבעים שונים ובשמות מובניםכל המסלולים נטענו מראש למערכת של אננס גל

 
בלב השטח  ודהלנקודת הסיום או לנק עם הגעהביום התחרות כל צוות ליווי מקבל מסלול מוגדר 

 .במטרה למדוד זמנים, לצלם, לעודד וכמובן לתת סיוע ראשוני במידת הצורך
 

שהוטענו  הרלוונטייםמאפשרת בכל יום להציג את המסלולים גלובל אננס האיתור של מערכת 
 . "בעוד מועד ובכך לקבל "מפה נקייה מרעשים

 
מעקב מיקום בזמן אמת בדגימה , בכל רגעלראות מהירות הכלי התחרותי  תהמערכת מאפשר
 על המפה גדול וברור חיוויבמידה ועצר זמני עדכון לאתר ו שניות בסיבובים,  3אגרסיבית עד כדי 

 .(אדום)ריבוע 
 

ובמחשב את  באפליקציה בסלולרפשר לראות יגלובל א במהלך התחרות השרות של אננס
המסלולים שהוכנו מראש, את המיקום של הכלי התחרותי ומיקום רכב הליווי על צירי הנסיעה של 

 (.ך האפליקציהמססרטון לינק לראה יום התחרות הכל באותה תצוגה. )
 שניות. 15המשולש מציג את הרכב בתחרות אחריו עוקבים בדגימה כל 

 הרכב נוסע במסלול עפר מתפתל בדרך הררית.
 בדגימה כל שניה. הנקודה הכחולה בסרטון זה מיקום הסלולר של צוות הליווי

 לצד הרכב התחרותי.הרכב נוסע בכביש מהיר 
 ת בצורת מסלול.שני הכלים נוסעים בתוך גדר ווירטואלי

 
 הקשים.  הדרך הוכיח עצמו בטלטולי VGT-100מכשיר האיתור 

 . אטום למים ואבקקשיח במארז המכשיר 
 ימים במקרה שהמכשיר מתנתק מהמצבר. 4הסוללה הפנימית מחזיקה 

 .חלש מאד בחלק מהדרךעם כיסוי סלולרי  ברובו בשטח הרריהראלי היה 
כיסוי לחלוטין המכשיר תפקד יפה בדגימה אגרסיבית, במקומות בודדים בהם לא היה בכל זאת 

שמר את המסלול בזיכרון ועדכן את האתר כעבור דקה או שתיים כשהכיסוי  סלולרי המכשיר
 הסלולרי חזר.

 
 
 
 

 

http://www.ananas-global.com/download/rally/VIDEO_20180523.mp4
http://www.agshop.co.il/motorcycle-gps-tracker/p-496.htm
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ליקציה באפ , באתר להתרשמות ממערכת האיתור ראה צילומי מסך משרות  האיתור
 בקליק אחד. ובמחשבהלינק אפשר צפייה בסלולר  ובלינק שיתוף לאלפי צופים. 

 
 (. מודעה מפורטת) VGT-100מכשיר האיתור 

 ותפקד מושלם. ותמיד שרד קשות עמיד למים ואבק, עבר כמה מירוצי ראלי בדרכים איכותי, מכשיר 
 מחמשת המובילות בעולם בניהול צי רכב. שילוב מנצח. Gurtamמערכת האיתור מחברת  

 בזמן אמת.למעקב המערכת שרתה את צוות הליווי ואת הצופים בארץ 
 וד למסלול.שניות לקבלת מעקב צמ 3שניות, בסיבובים בקצב  10של דגימה המכשיר דגם בקצב 

 , המערכת עבדה יפה.עם כיסוי סלולרי חלשץ היה באזורים הררים לא מיושבים למרות שהמירו
 

 בדרך לתחרות ביוון.בחיפה הרכב על האונייה בתמונה 
 

 
 

http://www.agshop.co.il/motorcycle-gps-tracker/p-496.htm
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 מבט בזום אאוט.  .בדרך עפר הררית ומפותלת מעקב בזמן אמת ומסלול היסטורי
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 . Street viewמעקב בזמן אמת בזום אאוט וחלון   
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 שאפשר לאלפי צופים לעקוב בזמן אמת באמצעות  Link Locatorבאמצעות   מעקב
 הסלולר או המחשב בקליק על לינק  ללא צורך באפליקציה, סיסמה  או מדריך.

 

 
 

 כנ"ל בהמשך הדרך.
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 . Street viewתחילת מסלול , מעקב בזמן אמת ותמונת 
 הליווי  המסלול בצהוב הינו גדר ווירטואלית של המסלול שצוות

 העלה מראש למערכת האיתור של אננס גלובל.
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 המשך המסלול מעקב בזמן אמת.
 הרכב נוסע בתוך הגדר הווירטואלית בצהוב.

 סטייה מהגדר משמעותה טעות בניווט.
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 מסלול אחר הפעם הגדר הווירטואלית באדום.
 מעקב בזמן אמת וחלון זום אאוט חזק.
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 וצאים ואליו חוזרים.מנוחה במגרש ממנו י
 כל המסלול של היום השלישי והאחרון בוורוד.
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 . 2018תמו שלושת ימי מרוץ ראלי יוון לרכבי שטח  
 הצוות במלון לפני הנסיעה חזרה לארץ.

 

 
 

 -סוף  -


