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 مقدمه-1
 

ا بر های متعددی رآلودگیوری نامتعارف، فرایندهای گوناگون صنعتی با ترکیبات و تولیدات گسترده مواد، بهره

های در نتیجه پایش و شناسایی آالیندهو آنرا در معرض بحران قرار داده است. محیط زیست وارد کرده است 

یری گو اندازهزیست و شناسایی ط. پایش محیکندضرورت پیدا میهای انسانی زیستی ناشی از فعالیتمحیط

 یریزی اصولزیست است. قضاوت صحیح و برنامهگیری در مدیریت محیطهای محیطی، مبنای تصمیمآلودگی

ندی های نوین و توانممندی از سیستمو بهرهگیری مطمئن ون اتکاء بر اندازهزیستی، بدجهت رفع مشکالت محیط

سالمت فرد، جامعه و محیط و  ، برخورداری از1444چشم انداز ایران در سند در پایش امکان پذیر نیست. 

زیست از های محیطباشد که پایش آلودگیزیست سالم از جمله اصول مهم این سند میمندی از محیطبهره

زیستی از های محیط، پایش و کنترل آالیندهباشد. در عین حال مدیریتابزارهای مهم صحت و سقم آن می

  .(1324)دستورالعمل اجرایی پایش آالینده های محیط زیستی، گرددمحیط زیستی محسوب میراهبردهای کالن 

دیک سب و فواصل دور یا نزهای نامناری برخی صنایع آالینده در موقعیتاز بزرگترین مشکالت کالن شهرها، قرارگی

و  استافزایش در حال احدهای کوچک و بزرگ هر روز که تعداد این وهای شهری می باشد. از آنجاییبه محیط

ت زیستعادل محیط، متاسفانه شاهد برهم خوردن پذیردنمیصورت   های خروجی آنهابر آالینده ایکنترل بهینه

 و آن صعوبت یا دسترسی های محدودیت لحاظ به  عرصه در پایشگر حضور امکان عدم  .باشیممی نواحیدر این 

 رایندف بودن طوالنی و رود می شمار به سنجش امر در عمده چالشی کالسیک های سیستم در امنیتی مالحظات یا

 زاتتجهی مدد به نواقص این نمودن مرتفع برای. سازد می منتفی را آلودگی بهنگام مدیریت امکان گیری اندازه

 فزایشا سنجش نتایج صحت و دقت هم و رسدمی حداقل به انسانی عامل به اتکا هم( آنالین)برخط و پیوسته پایش

 .یابدمی

محیط پاکیزگی  میزان در آنها بسزای نقش و هاآالینده کمی و کیفی کنترل باالی تاثیرگذاری و اهمیت به توجه با

 هوا و خاک آب، هایکننده آلوده جمله از زیستیمحیط  هایآالینده این تا گردد فراهم شرایطی است الزم زیست،

تزیرساخ توسعه حال در زیستمحیط عرصه دانشمندان .بگیرند قرار تحلیل و تجزیه و پایش مورد لحظه هر در

 هستند گزارشات ارسال و بینیپیش مدلسازی، مشاهده، بمنظور زیستیمحیط های رصدخانه قالب در سایبری های

 هایسیستم به وانتمی ها زیرساخت این جمله از. کرد خواهد طبیعی زیست محیط حفظ به کمک نهایت در که

 در بنص از پس که گرددمی اطالق سیستمی به ایلحظه پایش سیستم. کرد اشاره زیست محیط آنالین پایش

 تحت( آنالین) برخط صورت به را آنالیز نتایج و داشته را نمونه پیوسته و مداوم آنالیز قابلیت پایش، مورد محل
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 مدت بلند حافظه از پایش هایداده ذخیره جهت اینکه ضمن کند،می ارسال پایش مراکز به مخابراتی بستر

-لحظه پایش هایسیستم نصب(. 1324 زیستی، محیط های آالینده پایش اجرایی دستورالعمل)باشدمی برخوردار

 واحد هایپساب و هادودکش خروجی بر روز، ساعات شبانه تمامی در تا کرد خواهد ملزم را صنعتی واحدهای ای،

 را الزم اقدامات استاندارد و مجاز میزان از آالیندگی پارامترهای عبور صورت در و باشند داشته نظارت مربوطه

 وضعیت از لحظه هر در تا آورد می فراهم را امکان این ایلحظه پایش هایسیستم بکارگیری واقع در. دهند صورت

 جلوگیری هاآن خروجی گیری اندازه و هاواحد به کارشناس مستقیم مراجعه از و یابیم آگاهی صنایع آالیندگی

 .شد خواهد هاهزینه کاهش سبب ایمالحظه قابل طور به امر این که شود

بر عهده عموم مردم را حفاظت محیط زیست " که مهوری اسالمی ایران با توجه به اصل پنجاه قانون اساسی ج

ش های پایسیستمهای زیست محیطی  و به منظور ارتقا کمک به کنترل هر چه بهتر آالیندهو با هدف  "داندمی

 .تنموده اسارسال و تجمیع داده های پایش به تهیه اولین نرم افزار بومی  اقدام "آب سامان ابرگان"آنالین شرکت 

ایش های پسراسر کشور که با اتصال ایستگاه نرم افزار ارسال و تجمیع داده نرم افزاریست جامع از اطالعات پایش

ا ر و مراکز موردنظر وضعیت واحدهای صنعتیو زمانی، و در هر موقعیت مکانی  توان به راحتی به این نرم افزار می

 کنترل نمود.

 کلیات-2

ابرگان شرکت درباره2-1  

 هایزمینه در تخصصی خدمات دهندهارائه است. این شرکت شده تاسیس 1385 سال در ابرگان سامانآب شرکت

این . باشد می فاضالب و آب آنالین پایش هایسیستم و هاخانهتصفیه اجرایی مدیریت زیست، محیط مهندسی

هزینه کاهش و اطالعات دریافت سرعت افزایش زیست، محیط ایلحظه پایش خدمات سازیبومی هدف با شرکت

 .است نموده زیست محیط تجمیع اطالعات سامانه اندازیراه به اقدام جاری های

 ابرگان نرم افزارمعرفی 2-2

 ل،تحلی و تجزیه آوری، جمع امکان که سیستم مدیریت و داده اکتساب بر مبتنی است افزارینرم ،ابرگان افزارنرم

 سیستم از آمده بدست اطالعات .کندمی فراهم را دور راه از نظارتی، های مکان از ها داده سازی ذخیره و گزارش

 روی بر تواندمی آنها فعالیت که است هاییسازمان و  صنایع فعالیت بررسی منظور به زیست محیط آنالین پایش

 نشان آنالین پایش هایسیستم اصلی هدف. باشد تاثیرگذار ملی یا ایمنطقه محلی، سطح در زیستیمحیط شرایط

 افزارنرم. است مجاز حدود و استانداردها با تطابق لحاظ از پایش هایایستگاه در آالینده نشر منبع وضعیت دادن

 یاراخت در شده بندی دسته و یکجا صورت به را آنالین مراکز تمامی اطالعات داده، تجمیع و ارسال آنالین پایش
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از برندهای  افزارهای موجودسختانواع سنسورها و و مانیتورینگ   افزار قابلیت اتصالاین نرم .دهدمی قرار کاربر

و  در زمینه های مختلف از جمله آب، خاک و هوا  )و غیره Trios, WTW, Tethys,Hachاز جمله ) مختلف

همچنین این نرم افزار در قالب طرح تجمیع اطالعات محیط زیستی، اطالعات  دارد.را و ارسال گزارشات پایش 

ن رو و از ای غیرآنالین)نتایج نمونه برداری آزمایشگاههای معتمد( پارامترهای محیط زیستی را نیز ثبت می کند

 می توان آنرا یک نرم افزار جامع در زمینه تجمیع و ارسال اطالعات محیط زیستی دانست.

 تیم طراحی 2-3

ان در زمینه های نرم کارشناس با بهره گیری گروهی از، ابرگانافزار  نرمشرکت آب سامان ابرگان جهت طراحی 

م اقدا و در غالب یک کار گروهی و یک تیم دانشگاهی افزار و سخت افزاری و همچنین کارشناسان محیط زیست

 به طراحی این نرم افزار نموده است. 

 :کارشناسان بخش کامپیوتر متشکل از

 .و سرپرست تیم طراحی جناب آقای محمد جعفرزاده مدیرعامل شرکت، کارشناس کامپیوتر 

 .سرکار خانم فاطمه صوری و سحر جوادی کارشناس کامپیوتر 

 :متشکل ازکارشناسان بخش محیط زیست  

ضو هیئت علمی دانشگاه تربیت و ع از دانشگاه تربیت مدرس شیمیبهرامی فر، دکترای نادر جناب آقای دکتر  

 مدرس.

محیط زیست از منطقه ویژه پارس جنوبی و دانشجوی دکترای  HSEبخش  معاونتجناب آقای احمد ترسلی،  

 دانشگاه تربیت مدرس.

 .حصیل از دانشگاه تهران فارغ الت د عمران محیط زیست،سرکار خانم مهناز پاشازاده، کارشناس ارش 

ه به وابستغ التحصیل از دانشکده محیط زیست، فارمحمدی، کارشناس ارشد محیط زیست، سرکار خانم منصوره 

 سازمان حفاظت محیط زیست.

 های بومی شرکت آب سامان ابرگانمعرفی سنسور 2-4

با بهره  در کنار خدمات رسانی، پشتیبانی و نگهداری از آنالیزروهای خارجی موجود،  ت آب سامان ابرگان،شرک

 انواع سنسورهای اقدام به طراحی و ساخت گیری از دانش کارشناسان داخلی و مطالعات گسترده در سطح جهان
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که از جمله این سنسورها می توان به سنسورهای اندازه گیری کدورت،  ،پایش آنالین نموده است بومی

COD,BOD اکثر و موارد دیگر به عنوان پروژه های در حال ساخت و تولید در شرکت ابرگان اشاره نمود .

سنسور طراحی شده توسط شرکت عالوه بر   گیری برای نمایش اطالعات نیاز به نمایشگر دارند.سنسورهای اندازه

شود، به دلیل طراحی آن که نیاز به وجود که بومی است و این امر منجر به کاهش هزینه ساخت قطعات میاین

نمایشگر ندارد، از قیمت بسیار پایینی در مقایسه با سنسورهای مشابه خارجی برخوردار است. در مقابل حذف 

این مزیت را دارد  RTUبرعهده دارد. که وظیفه ارسال اطالعات را  شودنصب می 1RTUنمایشگر، دستگاهی با نام 

 کند.که اطالعات را بدون واسطه به سایت پایش آنالین ارسال می

 افزار های نرمویژگی2-5

سرعت پاسخگویی این نرم افزار بسیار باال می باشد و هر گونه  پاسخگویی با سرعت بسیار باال: -

 گزارش گیری از آن با سرعت باالیی امکان پذیر می باشد.

اطالعات پایش شده در لحظه دریافت می شود و جهت  عدم نیاز به بروزرسانی صفحه نمایشگر:  -

 دیدن اطالعات لحظه ای ایستگاه پایش مورد نظر نیاز به بروزرسانی صفحه نمایشگر نمی باشد.

 وقایعی که در جریان استفاده از نرم افزار در صفحه اتفاق می افتد اعم از انتخاب ها، ثبت وقایع: -

جستجوها، ویرایش ها، تغییر سطوح دسترسی و غیره به طور کامل در نرم افزار ثبت می شود. این 

ثبت وقایع در صورت بروز خطا در سیستم، رفع خطاهای احتمالی را سریعتر و آسان تر انجام می 

 دهد. 

ع نرم افزار ارسال و تجمی :)نظارت بر سالمت و در دسترس بودن سرور )پیگیری ثبت خطاها -

داده در نمایش گزارشات متعدد و مختلفی که ارسال می کند، امکان ثبت خطاهای سیستمی و علت 

یابی و رفع خطاها را فراهم کرده است. برای مثال زمانی که اعمال خطایی از طرف کاربری باعث 

 مختل شدن بخشی از نرم افزار می شود که این امر موجب عدم دسترسی کاربران دیگر به سایت می

شود، ادمین مربوطه قبل از اینکه کاربران دیگر متوجه بروز خطا شوند،  با توجه به ثبت وقایع،خطا را 

 بررسی و اقدام به برطرف کردن آن می کند.

از آنجایی که نمایش نمودارها به صورت پیش فرض به صورت خطی ساده می باشد،  پویایی نمودار: -

حت نمایش از نرخ مشخصی باالتر رفت، نحوه نمایش نمودار در صورتی که تعداد نقاط نمونه برداری ت

 به صورت خودکار به حالت ستونی تغییر پیدا می کند.

                                                           
1 Remote Terminal Control 
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ارسال و دریافت داده سرعت تلفن همراه با حداقل  این نرم افزار بر روی بکارگیری  نرم افزار همراه: -

اطالعات  را فراهم کرده است.باشد که این امر امکان استفاده از آن در هر مکانی می امکان پذیر

 ارسال گردد. SMS( و یا از طریق GSMتواند یا از طریق اینترنت )می

طبق وضعیت هشدار انتخاب   در صورتی که نحوه نمایش اطالعات های پرخطر: نمایش ایستگاه -

-گاهباالتر از ایستشود، هر ایستگاهی که مقدار پارامتر مورد نظر در آن باالتر از میزان استاندارد باشد، 

 گیرد.های دیگر در باالی صفحه نمایش قرار می

توان به نمایش اطالعات آن به صورت کد اشاره کرد. افزار میاز وجه تمایزهای این نرم  گراف پویا: -

شوند که از سرعت نمایش اطالعات می های مشابه اطالعات به صورت تصویر نمایش دادهدر برنامه

طالعات به صورت کد عالوه بر نمایش سریعتر اطالعات، امکان حذف برخی از کاهد. نمایش امی

با این ویژگی امکان تغییر زمان و مکان اطالعات نیز فراهم  کند.پارامترها را بعد از نمایش فراهم می

ها، سرعت نمایش باال و تغییر لحظه ای وضعیت زمانی حجم کم داده"توان در نتیجه می است.

   های بارز این نرم افزار  در این بخش عنوان نمود.از ویژگی  را "امترهاو مکانی پار

- Living System :Live  از دیگر موارد پویایی نرم افزار است. برای مثال به محض اجازه مدیر بودن

مربوطه برای دسترسی به منطقه ای خاص، این سطح دسترسی در کسری از ثانیه و در لحظه اعمال 

 می شود.

اطالعات به صورت آنالین نمایش داده می شود و  ای اطالعات:آنالین و بروزرسانی لحظه نمایش -

شود که این قابلیت از ویژگی های بسیار مطلوب و قابل توجه این نرم افزار در هر لحظه بروزرسانی می

 می باشد.

 که همنرم افزار این امکان را در اختیار مدیران بخش قرار می دهد  کنترل کاربران توسط مدیران: -

جهت دهی  نظارتی بر حضور کاربران در صفحات و بخش های مختلف نرم افزار داشته باشد و هم با

 خود توجه کاربر را به بخشی خاص متمرکز کند.

با  ثبت برخی از پارامترهاامکان دارد نقاط  با توجه به تشخیص دستگاه، گیری پارامترها: میانگین -

گیری هر نوع پارامتری را هنگام ثبت در افزار امکان میانگینباشند. اما این نرماختالف داشته یکدیگر 

 پایگاه داده فراهم کرده است.

ارائه  زبان مختلف8 اطالعات را در قالبنرم افزار این شرایط را دارد که امکان تغییر زبان نرم افزار:  -

 دهد.
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اند کند که بتونرم افزار این قابلیت را برای کاربر فراهم می  ای از میانگین پارامترها:چرخهثبت  -

 ارائه دهد. نیز ای در زمانی معین میانگینی از پارامترهای ثبت شده در هر لحظه رابصورت دوره

 آنالیندون واسطه به سایت پایش اطالعات به صورت مستقیم و ب ارسال اطالعات بدون واسطه:  -

نظارت زمانی واقعی بر آالینده های در حال پایش بدون نیاز به حضور واسطه  گردد وارسال می

 صورت می پذیرد. کامپیوتری

نرم افزار این ویژگی را فراهم کرده است که در   ثبت اطالعات در صورت عدم برقراری ارتباط: -

و پس از برقراری  و ذخیره شوندصورت قطع اینترنت و عدم دسترسی به اطالعات، اطالعات ثبت 

 ارتباط امکان  استفاده از آنها فراهم است.

با توجه به حجم بسیار پایین اطالعات، امکان ارسال   ارسال اطالعات با کمترین سرعت اینترنت: -

نیز فراهم است که با توجه به بستر بسیار ضعیف  GSM (2G)و بررسی اطالعات حتی با اینترنت 

ساختارهای مخابراتی و اینترنتی کشور، مشکالت ناشی از عدم برقراری ارتباط به دلیل سرعت پایین 

 اینترنت را برطرف کرده است، در نتیجه هیچ نقطه کوری از نظر ارتباطات اینترنتی نخواهیم داشت.

 که دهدمی را امکان این کاربر به سامانه: سامانه روی بر شده اعمال تغییرات آخرین بازیابی -

 مالاع صفحه روی بر کاربر که توسط تنظیماتی آخرین مجدد، بازگشت و سیستم از خروج درصورت

 .شود بازیابی صفحه شدن باز از بعد و ثبت است شده

 داده های گم این سامانه به طور مداوم خرابی ایستگاه ویابی اطالعات: سیستم اتوماتیک عیب -

هشداری بمنظور برطرف کردن نقایص ارسال   SMSکند. در نتیجه از طریق ایمیل یا شده را چک می

 کند.می

در نرم افزار برای گزارش های حاصله خروجی های متعددی گزارش گیری با خروجی های متعدد:  -

   .Pdf ،PNG ،JPEG ،SVG، وورد، اکسل، HTMLدرنظر گرفته شده است، از جمله 

 با مشخص کردن موقعیت جغرافیایی )طول و عرض جغرافیایی مکان مسیریابی نقاط نمونه گیری: -

 نقاط در این نرم افزار فراهم است. موردنظر( امکان مسیریابی نقطه  نمونه گیری

را در  وا و وضعیت هواشناسیکیفیت ه اطالعات  را دارد کهقابلیت  این  ارنرم افزخدمات شهری:  -

 دهد. نمایش مکان های مختلف بر روی تابلوهای شهری
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کاربران سایت)سطح دسترسی(-3  

شامل   دسترسی سطح. است متفاوت مختلف کاربران برایبه اطالعات  دسترسی سطح آنالین پایش  سیستم  در

 قسمت های مختلف است:

 سطح کاربری رایگان3-1

می باشد و همه این سطح که قابل رویت برای تمامی افرادی که به سایت ارسال و تجمیع داده دسترسی دارند 

خورشیدی( و  UVافراد می توانند اطالعات عمومی محیط زیستی موجود اعم از اطالعات هواشناسی)دما،رطوبت، 

 هده کنند.را با انتخاب شهر مورد نظر مشا همچنین اطالعات ایستگاههای هواشناسی

 صنایع3-2

 .کنند مشاهده را خود های گزارش و خود صنعت به مربوط اطالعات محیط زیستی توانند می صنایع

 هولدینگ ها3-3

 .کنند مشاهده را خود گزارشات و زیرمجموعه صنایع به مربوط اطالعات محیط زیستی توانند می ها هولدینگ

 آزمایشگاه های معتمد3-4

ثبت واحد جدید  امکان تعریف کاربران جدید در سطح آزمایشگاه را دارند و همچنین امکانهای معتمد آزمایشگاه

 ویرایش) ثبت و حذف( پارامترها را خواهند داشت. و 

 محیط زیست3-5

 .کند مشاهده را کشور سطح در صنایع کلیه به مربوط سیستم در موجود گزارشات است قادر زیست محیط

کاربران دیگر سایت دسترسی بدهند. به عنوان مثال واحد یا آزمایشگاه همچنین مدیران محیط زیست می توانند به 

  .گرددمی تعیین ربطسطح دسترسی به قسمتهای مختلف  توسط مدیر ذی تعریف کنند.

  مدیران وب سایت3-6

باشند، ادمین امکان دسترسی به تنظیمات  مدیران وب سایت شامل دو مجموعه ادمین و میزبان)سرپرست فنی( می 

عمومی نرم افزار را دارد. میزبان یا سرپرست فنی، امکان برنامه نویسی  برای وب سایت، دسترسی به سرورها، 

 بروزرسانی، مدیریت اطالعات پایگاه داده و مواردی از این قبیل را دارا می باشد.
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 ابرگاننرم افزار پایش آنالین -4

 ورود به سیستم و نام نویسی:  اولبخش 

ه بخود و مشخصات ایستگاه پایش مورد نظر وارد نمودن اطالعات مربوط به هریک از کاربران این نرم افزار ابتدا با 

و پارامترهای  بخش هاد به نتوانافزار میسپس با تایید مدیر نرم و آورندنام به عمل میعنوان یک کاربر عادی ثبت

بعد از ثبت نام و تایید مدیر، کاربر با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد . مورد نظر دسترسی داشته باشند

 (1)شکل شود.سیستم می

 

 
 ثبت نام و ورود به سیستم: 1شکل

 

یریت کاربری تحت عنوان مداز ثبت نام و ورود به سیستم، با کلیک بر روی نام کاربری امکان تنظیم اطالعات  پس

 زیرگروه  است: 4مدیریت مشخصات شامل (2)شکلمشخصات فراهم است. 
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 کاربران مشخصات مدیریت صفحه:2شکل

 مدیریت اعتبارنامه کاربران-الف

و یا عضویت در  در این صفحه می توان اطالعات کاربری از جمله نام و نام فامیل و آدرس ایمیل  را ویرایش کرد 

  سایت را حذف نمود.

 مدیریت کلمه عبور-ب

 در این صفحه می توان کلمه عبور جدیدی را جایگزین کلمه عبور قبلی نمود. 

 مدیریت مشخصات کاربر-ج

نام و نام خانوادگی ، آدرس، کدپستی، شهر، منطقه، کشور، شماره در این صفحه مشخصات کامل کاربر اعم از 

را  پیام درخواستی می توان سانی در بخش پیام رتلفن، فکس و وب سایت قابل اصالح و ویرایش است. همچنین 

 ارسال کرد.

 مدیریت خدمات-د
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 پایش همگانی 

ی فزار دسترسبخش های مختلف نرم ا همانطور که اشاره شد کاربران مختلف برطبق سطوح دسترسی به نقاط و

شوند، امکان دسترسی ومشاهده قسمت های مختلف سایت که وارد سایت می  افراد عادی دارند، اما دانشجویان و

را ندارند. شرکت آب سامان ابرگان به منظور کاربردی تر نمودن این نرم افزار شرایطی را فراهم نموده است که با 

بتوان نگاه اجمالی بر  شرایط آب و هوایی و شاخص کیفیت هوای روزانه  به سایتوز مج ورود افراد عادی و بدون

امکان مشاهده منوی پایش همگانی پس از ورود به سایت، بدین ترتیب که  استان و شهر انتخاب شده را داشت.

پس از ورود به این منو و  برای تمامی کاربران با سطوح دسترسی مختلف و بدون سطوح دسترسی فراهم است.

)شامل نمایش  خورشید و همچنین تابلو ایستگاه هوا UVانتخاب استان و شهر مورد نظر، اطالعات دما، رطوبت، 

 فراهم است.(  AQIداده های یک مکان براساس شاخص 

 زیون هایمنوی پایش همگانی قابلیت نمایش بر روی انواع مختلف خروجی ها از جمله ویدئوپروژکتورها، تلوی

همچنین برای این منو گزارش گیری و پرینت اطالعات  را دارد. موبایل، وب سایت ها، اتاق های مانیتور و شهری

  نمایش داده شده نیز فراهم شده است.
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 (منوی اصلیداشبورد):  دومبخش 

 داشبورد4-1

این صفحه به عنوان صفحه جادویی عنوان می شود که  باشد.افزار میترین بخش نرمهمم )منوی اصلی(داشبورد

توان اطالعات واحدهای در این صفحه می دهد.اولیه به نرم افزار را نمایش می تجمیع اطالعات ورودی به هنگام ورود

ترسی افراد دارد. مشاهده واحدهای پایش مناطق مورد نظر بستگی به سطح دس پایش را با جزئیات مشاهده نمود.

زیست اره محیطباشد، اما ادزیست کل استان قادر به مشاهده تمامی ایستگاههای پایش میمثال محیطبرای 

این جزئیات شامل میزان پارامترها در  شهرستان تنها قادر به مشاهده ایستگاههای پایش شهر خود می باشد.

ت آنالین نمایش داده می شود و در این اطالعات به صور باشد.واحدهای صنعتی و نمودار آماری ثبت پارامترها می

این منو دارای زیرمنویی تحت عنوان  (3)شکلهر لحظه مطابق با خروجی آناالیزرهای آن واحد پایش می باشند. 

 توان براساس حروفدر جعبه جستجو میباالی صفحه،  قسمتدر  خالصه گزارشات صفحه می باشد. -صفحه اصلی

 .دالفبا ناحیه مورد نظر را جستجو نمو

 
 پایش آنالین محیط زیست -صفحه اصلی: 3شکل

 در داشبورد )منوی اصلی(  نمایش اطالعات4-2

سه  صفحه اصلی تحت عنوان اطالعات کلی به نمایش درآمده است. این بخش خود شامل درنمایش اطالعات  

  می باشد.و خوداظهاری نقشه گوگل  لیست واحدها، زیرگروه 
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 لیست واحدها4-2-1

نمودارهای جداول و در قالب  آنهااحدها، واحدهای تحت پایش و پارامترهای نمایش بر روی لیست و با انتخاب

در این جداول اطالعات لحظه ای هر پارامتر که توسط سنسورها به نرم افزار مخابره آماری به نمایش در می آیند. 

همانطور که در شکل نشان داده شده است، آستانه های استاندارد هر  می شود در لحظه به نمایش در آماده است.

پارامتر با رنگ های مختلفی نشان داده شده است که نشان دهنده وضعیت آن پارامتر از نظر استانداردهای محیط 

  زیستی می باشد.

 

 
 : نمایش لیست واحدها4شکل

در تب باال در قسمت همه گروهها می توان با انتخای یگ گروه خاص)آب، خا ک و یا هوا( نمایش اطالعات را 

اگر اطالعات همه گروهها )آب، خا ک و یا هوا( به نمایش درآمده محدود نمود. همچنین در قسمت همه پارامترها 

ای نمایش به ید، اما با محدود کردن گروههبه نمایش در میآاست، تمامی پارامترهای متعلق به گروههای مختلف 

پارامترهای آب به نمایش در میآید و از میان پارامترهای آب می توان، نمایش  ،در تب باال یک گروه خاص مثال آب

همچنین می توان استان مورد نظر و شهر  انتخاب و محدود کرد.آب اطالعات را برای یک یا چند پارامتر خاص 

 (4. )شکلنمود و تعداد ایستگاههای تحت پایش را محدود نتخابمورد نظر را نیز ا
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 نمایش لیست واحدها بر روی نمودارها 4-2-2

 روز) کاربر انتخاب شده توسط زمانی یبازه در ایستگاه آن به مربوط نمودار هاایستگاه از یک هر روی بر کلیک با

توان  میدر نمودار آماری  .باشد می نمایش قابلانتخاب شده  پارامترهای با و( گذشته ماه گذشته، هفقته گذشته،

 توانو می (اند شده انتخاب H2Sو   NO, SO2 پارامترهای شکل در) نمایش اطالعات را تنظیم نمود

 ( 5شکل )نمود.  انتخاب نمایش برای را خاصی پارامترهای فقط

بازه های زمانی مختلف انتخاب نمود که شامل توان نمایش نمودارها را برحسب در قسمت نمایش آنالین، می

ساعته پارامترها، میانگین روزانه، هفتگی،  12ساعته، میانگین  8ساعته، میانگین 4میانگین یک ساعته، میانگین 

 ماهانه، فصلی، نیم سال و میانگین ساالنه پارامترها می باشد.

 
 خاص پارامترهای انتخاب و معین روز یک در ها آالینده نرخ نمایش نمودار :5 شکل

منظور نیاز به دکمه ثبت  ب، یعنی در این نرم افزار باشند می پویا کامال نمودارها که است ذکر قابل نیز نکته این 

در نمودار نمایش اطالعات می توان  .شود می اعمال لحظه در نمایش نوع در تغییر هرگونه اعمال تغییرات نیست و

بازه زمانی مورد نظر برای نمایش اطالعات را به دلخواه تعیین نمود، همچنین نرم افزار به صورت پیش فرض، 

ختیار را در انمایش اطالعات بر مبنای روز گذشته، هفته گذشته، سه ماه گذشته، شش ماه گذشته و سال گذشته 

 ( 6)شکلاطالعات را مشخص کرد. و یا به صورت انتخابی بازه زمانی نمایشکاربران قرار داده است. 
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 )چپ( و انتخابی)راست(اطالعات به صورت پیش فرض محدوده زمانی : نمایش 6شکل 

به راحتی بتوان  نمودارهای کاربردی آماری که از در این نرم افزار، نیز قابل تنظیم است. ع نمایش نمودارهانو

و همچنین نمودار  Splineاز جمله نمودار خطی، خطی ساده، ستونی، ماری نهفته در آن را مشاهده کرد اطالعات آ

 (7)شکل رنج استفاده شده است.

 
 انواع نمودارهای آماری نمایش اطالعات: 7شکل 

مشاهده می شود با قرار گرفتن بر روی هر نقطه از نمودار اطالعات نمایش داده می ) 8شکل(همانطور که در 

         قابل ذخیره سازی و ارسال به کاربران دیگر می باشد.شود. همچنین این اطالعات 
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 وضعیت آن روی بر گرنشان قرارگیری با نقطه هر در اطالعات نمایش:8شکل

نمایش نمودار برای یک ایستگاه خاص با انتخاب ایستگاههای مختلف، عالوه بر در قسمت نمودارها می توان   

 (2ایستگاه به نمایش درآورد.)شکلنمودار را برای چندین 

 

 : انتخاب چندین ایستگاه بمنظور نمایش بر روی نمودار2شکل

و انتخاب در قسمت همه آزمایشات مشخص  همچنین می توان نوع واحدی که اقدام به نمونه برداری می کند را

 (14کل ) ش نمود تا اطالعات آن واحد نمونه برداری نیز بر روی نمودار به نمایش درآید.
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 انتخاب نوع واحد آزمایشگاهی:14شکل

تواند براساس نوع ایستگاه، وضعیت در اختیار خود کاربر قرار دارد. کاربر میدر نمودارها نمایش وضعیت نتایج 

نوع نمایش نتایج را انتخاب کند. همانطور که در ویژگی های نرم افزار عنوان  هشدار و آخرین اطالعات دریافتی

باالتر رود، نوع )چند؟( شد، نمایش نمودارها در این نرم افزار کامال پویاست و اگر تعداد نقاط از عددی مشخص 

عددی تغییر ، از نمایش )شکلنمایش نمودار اطالعات به صورت خودکار در حالت ستونی قرار خواهد گرفت. 

 در این قسمت اطالعات جزئی از نمودارها در ابعاد زمانی و مکانی مختلف ارائه خواهد شد. (نمودار

العات در بازه زمانی کمتر از یک روز باشد،  در محور افقی که بر مبنای زمان است، نمودار بر اط نمایش اگر

 مبنای میانگین ساعت به نمایش اطالعات می پردازد که این نحوه نمایش بازه زمانی قابل تغییر است. 

 

 نمایش گوگل مپ4-2-3

مایش شده بر روی نقشه به ن ایستگاههای انتخابموقعیت گوگل ، نقشه نمایش اطالعات بر روی وضعیت با انتخاب 

شامل پارامترهای مورد بررسی و اطالعات لحظه  جدول اطالعات ایستگاهها ،با زوم کردن بر روی نقشه آید.در می

 می توان نمودار آماری آنرارد نظر، مو می آید و با کلیک بر روی ایستگاه به نمایش در ای دریافتی از پارامترها

در این قسمت نیز می توان نمایش  (12و11. )شکلمالحظه نمود نشان داده شده است، 6که در شکل  همانگونه

را انتخاب و محدود  در گروه خود انتخاب، پارامترهای مورد نظر )آب،خاک و یا هوا(اطالعات را برای گروه خاصی

 و تنها به نمایش اطالعات استان و شهر مورد نظر خود پرداخت.
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 گوگل  نقشه نمایش ایستگاهها بر روی: 11شکل

 
 جدول اطالعات ایستگاهها بر روی نقشه گوگل :12شکل

 خوداظهاری برنامه  4-2-4

را انتخاب کرده تا وارد  برنامه خوداظهاریتب  از تب اطالعات کلی، در صفحه اصلیثبت نام در سیستم، پس از

صفحه  وارد از پنل کاربری،تب ثبت و ویرایش واحدها در این قسمت( 13.)شکلداظهاری شویدوخقسمت برنامه 
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مشخصات ایستگاه مورد نظر شامل نام ایستگاه و نوع ایستگاه وارد، موقعیت جغرافیای شهر مورد شده، ثبت واحدها

و واحد مورد نظر را ثبت می ، اطالعات تماس وارد  کرده درج را آدرس سپس ،می شود واردبر روی نقشه نظر 

می  ورد نیاز برای اعالم خوداظهاریمدارک مکه شامل ن در قسمت ارسال مستندات، فایل ضمیمه همچنی کنیم.

 (14)شکل .ثبت می شود باشد

 
 : انتخاب تب خوداظهاری)سمت راست( و ورود به صفحه برنامه خوداظهاری)شکل سمت چپ(13شکل                      

 
 : ثبت واحد در قسمت خوداظهاری14شکل                                                      

 

 و ،کاربر وارد تب مربوط به خوداظهاری می شود پس از ثبت واحد، فعالیت آزمایشگاههای معتمد شروع می شود.

 ثبت و یرایش آزمایش را انجام دهد. دمی توان در این مرحله
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 خوداظهاری درخواست درثبت 4-2-4-1

 ،می کنیم نتخابواحد موردنظر خود را ا ابتدااز بخش پنل کاربری وارد تب ثبت و ویرایش آزمایش می شویم، 

ریخ ثبت اطالعات را وارد می کنیم و ثبت درخواست خوداظهاری انجام تا درخواست خوداظهاری را ثبت وسپس 

تاریخ و شماره خوداظهاری مشخص است.  در این قسمت نام کاربر، .)اعالم درخواست نمونه برداری(می شود

 (15)شکل

 
 : ثبت و ویرایش آزمایش در برنامه خوداظهاری15شکل

لیست پارامترها به نمایش در میآید. در این قسمت لیست همه پارامترهای  ,مورد نظر در انتها با کلیک بر روی واحد

 د و هر آزمایشگاه پارامترمورد نظر خود را انتخاب و ثبت می نماید.موجود می باش مورد تایید سازمان محیط زیست

 (16)شکل لیک بر روی دکمه بروز رسانی، اطالعات ثبت می شود.کرده و با کعدد پارامتر موردنظر خود را وارد 

 
 عدد نمونه گیری برای هرپارامتر کردن: وارد 16شکل
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برداری، واحد نمونه  نام در این قسمت در فیلد خوداظهاری نمایش داده می شود.اطالعات بعد از ثبت خوداظهاری، 

گ رنو مقدار پارامترهای نمونه گیری شده ثبت شده است.  نام کارشناسنام آزمایشگاه معتمد، اطالعات تماس و 

یرفته است. ت اطالعات صورت نپذقرمز نشان دهنده آن است که نمونه برداری از محل انجام شده است، اما ثب

نگ ن نیز گذشته است. ره برداری می باشد که از زمان ثبت آرنگ سبز نشان دهنده ثبت با موفقیت اطالعات نمون

آزمایشگاهها نیز به صورت وارد شده توسط نرسیده است. اطالعات آبی نشان می دهد که هنوز موعد نمونه برداری 

در قسمت باالی نرم افزار، سمت چپ، نوع زمان بندی نمایش می باشد، که می توان  روزانه، هفتگی و ماهانه قابل

 (17)شکل نمایش اطالعات را مشخص نمود.

 
 : اطالعات نهایی ثبت شده در برنامه خوداظهاری17شکل

 ید نامقابل ذکر است، در صورتی که آزمایشگاه همکار اقدام به ثبت و نمونه برداری از پارامترها می نماید، با

 اه همکار، اطالعات تماس،نام کارشناس و آدرس آزمایشگاه همکار وارد شود.آزمایشگ

 

 

 

 

 



راهنمای نرم افزار                  سامانه تجمیع اطالعات محیط زیستی ابرگان                   آب سامان ابرگان/طراح    

 

21 
 

 اطالعات کلی)سهم آلودگی(4-2-5

 با استانهای کشور در نموداری ستونی نمایش داده شده است. سهم آلودگی هر یک ازصفحه اطالعات کلی  در

موجود در شهرهای مختلف استان به نمایش در می سهم آلودگی واحدهای صنعتی کلیک بر روی استان مربوطه، 

سهم  مقایسهسهم آلودگی استانهای مختلف نسبت به یکدیگر در سطح کشور و این نمودار امکان مقایسه  آید.

 (18آلودگی شهرهای مختلف در سطح استان را فراهم کرده است.)شکل 

 

 

 

 : نمودار سهم آلودگی استانهای مختلف18شکل
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 سوم: پنل کاربریبخش 

 پنل کاربری4-3

یط ادارات محکاربران مختلفی قرار می گیرد. برای نمونه  در دسترسو دسترسی به زیرمنوهای آن  کاربری پنل 

در این بخش قابلیت دسترسی به  زیست در سطوح مختلف کشوری و استانی و همچنین هولدینگ ها و صنایع

 زیر منو نشان داده شده را دارند. 5امکان دسترسی به تمام  ههای معتمدمدیریت دسترسی ها را داند، اما آزمایشگا

 (12)شکل :زیرمنو درنظر گرفته شده است 5همانگونه که در شکل مشاهده می شود، در این منو 

 مدیریت دسترسی ها-1

 ثبت و ویرایش واحدها-2

 ثبت و ویرایش مناطق-3

  ثبت و ویرایش پارامترها-4

 
 پنل کاربری :12شکل

در این بخش مدیر مربوطه می تواند در  سطوح دسترسی کاربران تعریف می شود.در بخش مدیریت دسترسی ها 

سازمان حفاظت محیط زیست جهت افزایش و یا کاهش دسترسی به زیرمجموعه های خود اقدام کند. برای مثال 

را می  امل شهرستانها می شودکه ش به ادارات هر استان اجازه دسترسی به زیرمجموعه های خود در یک استان
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به استانی دیگر را نیز وارد  به ادارات هر استان، اجازه دسترسی در این بخش سازمان محیط زیست می تواند دهد،

 (24)شکل کند و این روند درسایر سطوح دسترسی و زیرمجموعه های آنها انجام می پذیرد.

 

 مدیریت دسترسی ها: 24شکل

 این بخش شامل  امکان اضافه کردن واحد جدید در اختیار کاربر قرار می گیرد. واحدهادر بخش ثبت و ویرایش 

باشد. در بخش مشخصات ایستگاه، نام ایستگاه مورد نظر وارد، بخش های مشخصات ایستگاه و اطالعات تماس می

، استان و شهر مربوطه انتخاب می شود و سپس بر روی )آلودگی هوا، تصفیه خانه و غیره( مشخصنوع ایستگاه 

نقشه گوگل که در سمت چپ صفحه قرار دارد،مختصات جغرافیایی ایستگاه مورد نظر به منظور نمایش اطالعات 

 بخش دربر روی نقشه گوگل وارد می شود. سپس با کلیک بر روی دکمه ثبت، اطالعات وارده ثبت می گردد. 

 (21)شکل .شود می وارد مربوطه ایستگاه ایمیل آدرس و تلفن ارهشم نیز، تماس اطالعات
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 : ثبت و ویرایش واحدها21شکل

وان با انتخاب بخش سمت و ویرایش آزمایش که قابل دسترسی برای آزمایشگاه های معتمد می باشد، می ت رد

(22شکل)ایستگاه مورد نظر، نوع پارامتر و تاریخ، مقادیر پارامترها را حذف و ویرایش کرد. 

 
 آزمایش: ثبت و ویرایش 22شکل 

در بخش ثبت و ویرایش پارامترها و مناطق، امکان اضافه کردن پارامتر جدید و همچنین منطقه ای جدید برای  

ابتدا  گروه مورد نظر)آب، خاک و یا هوا( انتخاب و سپس در بخش ثبت و ویرایش پارامترها  کاربر فراهم شده است.
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پارامتر جدید وارد شده و ثبت خواهد شد. در بخش ثبت مناطق نیز می توان طبق تقسیمات کشوری، منطقه 

  تانهاشهرس و ها ستانا اسامی که است ضروری نکته این بیانجدیدی) شهر، بخش، دهستان( به سامانه اضافه نمود. 

 افزار رمن. باشدمی موجود سیستم این اطالعاتی بانک در و شده بندی دسته کشوری تقسیمات آخرین به توجه با

 شهر،) است کرده فراهم نیز را کشوری تقسیمات در موجود های زیرمجموعه سایر کردن اضافه و ویرایش امکان

 (23شکل )(.ناحیه بخش،

 

 
 ویرایش مناطق و پارامترها: ثبت و 23شکل 

 

 آالرم ها4-3-1

که در بخش ثبت و ویرایش پارامترها انجام می شود، بررسی در این نرم افزار با تعیین آستانه پارامترهای مورد 

. برای ه می شوندترها در محدوده های مجاز و غیرمجاز با رنگ های مربوط به آستانه آن پارامتر نمایش دادپارام

 244 طبق ضوابط و استانداردهای محیط زیستی منتشر شده،در مصارف کشاورزی و آبیاری  COD حدمجازمثال 

mg/l  می باشد. در نتیجه با اعمال این آستانه مقدارCOD  استاندارد و دارای رنگ سبز  در محدوده 244تا عدد

و رنگ قرمز می  High Alarmingدر محدود رنج  344در محدود رنج زرد رنگ می باشد و تا  254تا می باشد، 

 در جدول پارامترها نمایانگر وضعیت رها، پس زمینه هرکدام از پارامترهابا تعیین آستانه های استاندارد پارامت باشد.

 (24شکل)می باشد.  در ایستگاه مربوطه آن پارامتر
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 : نمایش وضعیت هشداردهی پارامترها24شکل

امل شتنها برای مدیران سایت قابل نمایش بوده و باشد. این بخش مدیریت می پنلمنوی بعدی به نمایش درآمده، 

 (25)شکل موارد زیر می باشد:

مدیریت تنظیمات سایت، صفحات، مدیریت زبان، پوسته ها، مدیریت حساب کاربران، آگهی دهندگان،  -

یلگر رویدادها، تحل وقایع سایت، خبرنامه، نمایشگرمدیریت نقشهای امنیتی، خبرنامه، مدیریت فایل، 

 سایت می باشد.

 
 پنل مدیریت:25کلش
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این بخش امکان مدیریت صفحات را برای میزبان فراهم می آرود و شامل موارد  منوی بعدی پنل میزبان می باشد.

 (26شکل.)زیر می باشد

ندی، زمانبمدیریت تنظیمات میزبان، مدیریت پرتال ها، تعریف ماژول، مدیریت فایل، آگهی دهندگان،  -

 مدیریت جستجو، فهرست ها، حساب کاربران ارشد، ابزارها، داشبورد و تازه ها می باشد.

 
 پنل میزبان :26شکل 

 

توان توضیحات آن را نمودارهای نمایش داده شده در نرم افزار کامالً پویا می باشند و در هر نقطه از نمودار می

که کلیه اطالعات مربوط به ایستگاه های سنجش آنالین قابل ویرایش  بیان این نکته ضروری استمشاهده کرد. 

ند ایستگاه از نظر نرخ عددی یک یا چند پارامتر در زمان اطالعات مربوط به چمقایسه  همچنین امکان  می باشد.

ی م باشد و به صورت تصویر قابل ارسالسازی میهای صورت گرفته قابل ذخیرهمقایسه .مشابه نیز فراهم است

عمودی کردن صفحه و اطالعات نمایش داده شده در آن  باشد. بزرگ و کوچک کردن صفحه نمایشگر و یا افقی/

 گیرد.به سرعت صورت می
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 های صنعتی و یا ادارات محیط زیستارسال پیام به واحد4-3-2

 به کاربران اطالع داد. اینتوان در این نرم افزار قابلیتی قرار داده شده است که هرگونه تغییر در ایستگاه را می

رسانی واحدها در ارتباط با باالبودن  باشد. برای مثال امکان اطالعمی رسانی به صورت ارسال پیامک و ایمیلاطالع

اشکاالت فنی آناالیرزهای آن  تتواند به علآلودگی واحد مورد نظر و یا از دسترس خارج شدن یک پارامتر که می

ی خروج مقدار پارامترها از محدوده ای تنظیم نمود که باتوان به گونهدهی را میاخطار د.ایستگاه باشد، وجود دار

خاصی، اخطار ارسال گردد و پس از چند اخطار به واحد مورد نظر، گزارش آن ایستگاه به محیط زیست منطقه 

اخطار دهی کامال قابل  یدهی و تعداد دفعات و نحوهی غیرمجاز پارامترها جهت اخطارمحدوده نیز ارسال شود.

 رتباطا مجاز حد از بیش قطعی صورت در همچنین نمود. مویرایش می باشد و میتوان مطابق نظر کاربر آن را تنظی

 .گرددمی ارسال مربوطه واحدصنعتی به پیامی نیز سامانه به داده ارسال عدم و صنعت

 

 ثبت وقایع و نمایشگر رویدادها 4-3-3

شده در نرم افزار از روند ثبت اطالعات ایستگاه و ورود و خروج کاربران آن ایستگاه در هر کلیه تغییرات مشاهده 

  باشد.لحظه با زمان و تاریخ ثبت می شود و این اطالعات قابل مشاهده می

 خبرنامه 4-4-4

های این نرم افزار امکان ارسال خبر و یا پیام خاص به کاربران یک ایستگاه و یا هر گروهی از کاربران از دیگر قابلیت

بر خاص محیط زیستی خود را خمی باشد.  برای مثال اداره محیط زیست یک شهر یا استان می تواند هشدار و یا 

  پذیرد.سط ایمیل صورت میال اخبار توبه کلیه واحدهای صنعتی در محدودی خود ارسال نماید. ارس

ندی از نظر سطح مثال گروه ب بران نرم افزار را گروه بندی نمود. برایرکامی توان به روش دلخواه همچنین 

 دسترسی و یا از نظر نوع کاربران و موارد دیگر.

 افزودن ماژول در صفحه4-4-5

توان خبر و یا پیام خاصی را برای مثال می. توان ماژول خاصی را اضافه کردهای نرم افزار میدر هر یک از بخش

امکان اضافه کردن ماژول  به صورت بنر در بخشی قرار داد تا برای هریک از کاربران پس از ورود نمایش داده شود.

 افزار با اجازه مدیر بخش فراهم است.های مختلف نرمبه بخش
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 جست و جو در نرم افزار4-4-6

های آن با استفاده از یکی از مشخصه های بلیت را دارد تا در هر یک از بخشاین قانرم افزار ارسال و تجمیع داده 

برای مثال در بخش لیست واحدها با وارد  به جست و جو پرداخت. م ایستگاه جمله نام ناحیه، ناایستگاه ها از 

براساس حروف محدود  توان ان واحد را جستجو کرد و نمایش استگااها رانمودن حروف الفبای واحد مورد نظر می

 (27)شکل نمود.

 
 : جستجوی ایستگاهها براساس حروف الفبا27شکل

 ارسال گزارشات4-4-7

توان هر قسمت از وجود دارد و می صی خاامکان ارسال گزارش از ایستگاه برای فرد خاص و یا سازمان یا اداره 

 (28)شکلاطالعات را به صورت ایمیل ارسال نمود.

 
 

 ارسال گزارشات:28شکل



راهنمای نرم افزار                  سامانه تجمیع اطالعات محیط زیستی ابرگان                   آب سامان ابرگان/طراح    

 

31 
 

 

 ، گزارشات نامحدودمقایسات نامحدود4-4-8

 ،بدین صورت که امکان انتخاب هر نوع پارامتری در بخش نمودارها به صورت چند بعدی انجام می پذیرد.مقایسات 

با  25را در هفته اول مرداد سال  COدر هر صنعتی،در هر بازه زمانی انجام پذیر است. برای مثال می توان پارامتر 

 مقایسه کرد. 22ماه سال هفته دوم تیر 
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 اطالعات تکمیلی -5

 تنظیم خودکار نمایش اطالعالت 5-1

کاربر این امکان را دارد تا نمایش اطالعالت را بر اساس ویژگی های مورد نظر خود انتخاب نماید. برای مثال در 

گر نام و یا ا  کندترتیب نمایش را براساس نوع صنایع موجود انتخاب میصورتی که نوع صنعت برای او مهم است، 

ای هنماید. در زیر به گزینهواحد تولیدی مورد نظر باشد، ترتیب نمایش را براساس نام واحد تولیدی انتخاب می

 پیشنهادی اولویت نمایش اطالعات اشاره شده است:

توان با پارامترهای مورد بررسی مهم باشد، نحوه نمایش را میوضعیت هشدار ) در صورتی که مقدار  -

 اولویت وضعیت هشدار تعیین کرد(.

 نوع صنعت -

 نام واحد -

 موقعیت مکانی واحد -

 خانه جادویی 5-2

خانه جادویی اصلی ترین بخش نرم افزار است. کاربر پس از ورود به سیستم ابتدا در این صفحه حضور خواهد 

دسترسی کاربر، لیست ایستگاه های تحت پوشش به همراه نمودار نمایشی روند تغییرات یافت. باتوجه به سطح 

این صفحه به عنوان صفحه تجمیعی می )داشبورد یا منوی اصلی(آالینده ها در این صفحه نمایش داده خواهد شد.

 شود.باشد که تمامی اطالعات اولیه مورد نظر کاربر در آن نمایش داده می

شوند. این امر چند مزیت شد، در این نرم افزار اطالعات به صورت کد ذخیره و نمایش داده می همانطور که ذکر

 به همراه دارد:

ای اطالعات، امکان بزرگ و کوچک کردن صفحه در صورت استفاده از موبایل برای نمایش لحظه -

 فراهم است.

  .همچنین امکان تغییر روز و ساعت و نوع نمایش نمودار نیز فراهم است -

 تجمیع اطالعات محیط زیست 5-3

کاربران اعم از سازمان  آنجائیکه افزار امکان تجمیع اطالعات را برای ارگانهای مختلف فراهم کرده است. ازاین نرم

 روی بر را خود اطالعات تمامی ارگانها و واحدهای مرتبط محیط زیستیهای معتمد و محیط زیست، آزمایشگاه
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 با اآنه همگذاری و مختلف منابع از ها داده بازیابی برای روشی به کنند، می نگهداری متعدد اطالعاتی های بانک

 سراسر در که پایشی های ایستگاه  همه دهد می را امکان این داده تجمع سیستم .دارند نیاز یکپارچه شیوه یک

 ارسال جامع سامانه یک به را خود هایداده باشند،می شده گیری اندازه های داده ثبت و دریافت حال در کشور

. نرم افزار این شرایط را نیز فراهم می کند که اطالعات تمامی منابع زیستی اعم از آب، خاک، هوا و صوت نمایند

چه به صورت آنالین و چه به صورت آفالین و آرشیوی در بانک اطالعاتی ثبت و نگهداری شوند. تجمیع اطالعات 

الین و لحظه ای ایستگاههای ثابت، اطالعات آرشیوی ایستگاهها را نیز در خود جای عالوه بر گردآوری اطالعات آن

می دهد. برای مثال در نمونه برداری از آبهای جاری رودخانه ها در نقاط مختلف، پس از نمونه برداری و انتقال به 

در نرم افزار ثبت و ذخیره  آزمایشگاه و بررسی نمونه ها، جواب به دست آمده از نتایج نونه برداری را می توان

 و هاسازمان اختیار در یکپارچه  صورت به اطالعات و کندمی جلوگیری اطالعات پراکندگی که این امر ازنمود.

  .گیردمی قرار نظر مورد ارگانهای

 هسته ورودی سیستم پایش آنالین بخش 5-4

 زیرمجموعه هایی تشکیل شده اند:آنالین خود شامل دو قسمت است که از  بخش ورودی سیستم پایش

 هاهولدینگ -

 آنالیزورها -

 webو ب( از طریق  Apiها و صنایع به اطالعات سیستم از دو طریق فراهم است. الف( از طریق ورودی هولدینگ

 شود: موبایل و کامپیوتر.شامل دو زیر مجموعه می webکه خود 

 

 

 

 

 ورودی آنالیزورها به سیستم نیز شامل دو بخش است: الف( آب و ب( هوا. سیستم پایش آنالین ارسال و تجمیع 

دهد. از داده امکان بکارگیری همه انواع برندهای سنسورهای پایش آب و فاضالب و هوا را تحت پوشش قرار می

 Tethys و Wtw،  TriOS  ، Hach-Langeتوان به برندهایبرندهای سنسورهای پایش آب و فاضالب میجمله 

 

و صنایع هاهولدینگ  

 

      Api 

    Web      

 موبایل

 کامپیوتر

هسته 

  ورودی
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 ف،مختل نقاط در هوا های آالینده آنالین همچنین آلودگی هوا نیز از دیگر منابع آلودگی است، پایش .کرد اشاره

 جمله زا آالینده گازهای و معلق ذرات غلظت میزان هاایستگاه این. گیردمی صورت پایش و سنجش ایستگاه توسط

NOX ،CO ،PM1 PM2.5 ،PM10،CO2 ،NH3 ،H2S ،O3 ،SO2 دما، مانند هواشناسی دیگر های پارامتر و 

، Enviro SA ،Ecotechتوان از جمله مدلهای ایستگاه پاس هوا می .کنندمی گیری اندازه غیره را  و رطوبت فشار،

Horiba  وEnviro tech نام برد را می توان 

 

Wtwhjh 

uyiuuiuiuikhj 

 

 

 

 

 

 هسته سایتبخش  5-5

ها( را در ها، آنالیزهای بخش پارامترها و تغییرات اعمال شده از سوی کاربران) هولدینگاپراتور پس از ورود داده

مشاوره عمومی در   کند. اپراتور عالوه بر هشداردهی در صورت باالرفتن پارامترها از حد مجاز،لحظه اعمال می

 دهد.جهت بهبود وضعیت هشدار نیز ارائه می

 

 

 

 

 

 

اسامی شرکت های 

تولیدکننده سنسور)آب 

فاضالب(و   

اسامی شرکت های 

توایدکننده 

(سنسور)هوا  

Wtw 

TriOS  
Hach-Lange 

Tethys 

 

Enviro SA 

Ecotech 

Horiba 

Enviro tech 

 آب

هسته 

 سایت

 هوا

 آنالیزور

 کاربری

 )مشاوره(

 

هسته 

 ورودی

 هشدار

sms ایمیل 

 خروجی

 تجمیع

هسته 

 ورودی
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 بخش خروجی 5-6

)جهت اتصال APIخروجی اطالعات قابل نمایش بر روی تمامی ابزارهای نمایشی اعم از تلویزیون، موبایل، کامپیوتر، 

 باشد.و ایمیل می SMSنرم افزارهای دیگر(، 

 

  

 

 

 

 

 

 موبایل

 خروجی

 تجمیع

 کامپیوتر

 تلویزیون

 
API 

SMS 

 ایمیل

Web تحت 

 

 

API   تحت


