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-1مقدمه
بهرهوری نامتعارف ،فرایندهای گوناگون صنعتی با ترکیبات و تولیدات گسترده مواد ،آلودگیهای متعددی را بر
محیط زیست وارد کرده است و آنرا در معرض بحران قرار داده است .در نتیجه پایش و شناسایی آالیندههای
محیطزیستی ناشی از فعالیتهای انسانی ضرورت پیدا میکند .پایش محیطزیست و شناسایی و اندازهگیری
آلودگیهای محیطی ،مبنای تصمیمگیری در مدیریت محیطزیست است .قضاوت صحیح و برنامهریزی اصولی
جهت رفع مشکالت محیطزیستی ،بدون اتکاء بر اندازهگیری مطمئن و بهرهمندی از سیستمهای نوین و توانمندی
در پایش امکان پذیر نیست .در سند چشم انداز ایران  ،1444برخورداری از سالمت فرد ،جامعه و محیط و
بهرهمندی از محیطزیست سالم از جمله اصول مهم این سند میباشد که پایش آلودگیهای محیطزیست از
ابزارهای مهم صحت و سقم آن میباشد .در عین حال مدیریت ،پایش و کنترل آالیندههای محیطزیستی از
راهبردهای کالن محیط زیستی محسوب میگردد(دستورالعمل اجرایی پایش آالینده های محیط زیستی.)1324 ،
از بزرگترین مشکالت کالن شهرها ،قرارگیری برخی صنایع آالینده در موقعیتهای نامناسب و فواصل دور یا نزدیک
به محیطهای شهری می باشد .از آنجاییکه تعداد این واحدهای کوچک و بزرگ هر روز در حال افزایش است و
کنترل بهینهای بر آالیندههای خروجی آنها صورت نمیپذیرد ،متاسفانه شاهد برهم خوردن تعادل محیطزیست
در این نواحی میباشیم .عدم امکان حضور پایشگر در عرصه به لحاظ محدودیت های دسترسی یا صعوبت آن و
یا مالحظات امنیتی در سیستم های کالسیک چالشی عمده در امر سنجش به شمار می رود و طوالنی بودن فرایند
اندازه گیری امکان مدیریت بهنگام آلودگی را منتفی می سازد .برای مرتفع نمودن این نواقص به مدد تجهیزات
پایش پیوسته و برخط(آنالین) هم اتکا به عامل انسانی به حداقل میرسد و هم دقت و صحت نتایج سنجش افزایش
مییابد.
با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری باالی کنترل کیفی و کمی آالیندهها و نقش بسزای آنها در میزان پاکیزگی محیط
زیست ،الزم است شرایطی فراهم گردد تا این آالیندههای محیطزیستی از جمله آلوده کنندههای آب ،خاک و هوا
در هر لحظه مورد پایش و تجزیه و تحلیل قرار بگیرند .دانشمندان عرصه محیطزیست در حال توسعه زیرساخت
های سایبری در قالب رصدخانه های محیطزیستی بمنظور مشاهده ،مدلسازی ،پیشبینی و ارسال گزارشات هستند
که در نهایت کمک به حفظ محیط زیست طبیعی خواهد کرد .از جمله این زیرساخت ها میتوان به سیستمهای
پایش آنالین محیط زیست اشاره کرد .سیستم پایش لحظهای به سیستمی اطالق میگردد که پس از نصب در
محل مورد پایش ،قابلیت آنالیز مداوم و پیوسته نمونه را داشته و نتایج آنالیز را به صورت برخط (آنالین) تحت
1

آب سامان ابرگان/طراح سامانه تجمیع اطالعات محیط زیستی ابرگان

راهنمای نرم افزار

بستر مخابراتی به مراکز پایش ارسال میکند ،ضمن اینکه جهت ذخیره دادههای پایش از حافظه بلند مدت
برخوردار میباشد(دستورالعمل اجرایی پایش آالینده های محیط زیستی .)1324 ،نصب سیستمهای پایش لحظه-
ای ،واحدهای صنعتی را ملزم خواهد کرد تا در تمامی ساعات شبانه روز ،بر خروجی دودکشها و پسابهای واحد
مربوطه نظارت داشته باشند و در صورت عبور پارامترهای آالیندگی از میزان مجاز و استاندارد اقدامات الزم را
صورت دهند .در واقع بکارگیری سیستمهای پایش لحظهای این امکان را فراهم می آورد تا در هر لحظه از وضعیت
آالیندگی صنایع آگاهی یابیم و از مراجعه مستقیم کارشناس به واحدها و اندازه گیری خروجی آنها جلوگیری
شود که این امر به طور قابل مالحظهای سبب کاهش هزینهها خواهد شد.
با توجه به اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که "حفاظت محیط زیست را بر عهده عموم مردم
میداند" و با هدف کمک به کنترل هر چه بهتر آالیندههای زیست محیطی و به منظور ارتقا سیستمهای پایش
آنالین شرکت "آب سامان ابرگان" اقدام به تهیه اولین نرم افزار بومی ارسال و تجمیع داده های پایش نموده است.
نرم افزار ارسال و تجمیع داده نرم افزاریست جامع از اطالعات پایش سراسر کشور که با اتصال ایستگاههای پایش
به این نرم افزار میتوان به راحتی و در هر موقعیت مکانی و زمانی ،وضعیت واحدهای صنعتی و مراکز موردنظر را
کنترل نمود.

-2کلیات
1-2درباره شرکت ابرگان
شرکت آبسامان ابرگان در سال  1385تاسیس شده است .این شرکت ارائهدهنده خدمات تخصصی در زمینههای
مهندسی محیط زیست ،مدیریت اجرایی تصفیهخانهها و سیستمهای پایش آنالین آب و فاضالب می باشد .این
شرکت با هدف بومیسازی خدمات پایش لحظهای محیط زیست ،افزایش سرعت دریافت اطالعات و کاهش هزینه
های جاری اقدام به راهاندازی سامانه تجمیع اطالعات محیط زیست نموده است.

2-2معرفی نرم افزار ابرگان
نرمافزار ابرگان ،نرمافزاری است مبتنی بر اکتساب داده و مدیریت سیستم که امکان جمع آوری ،تجزیه و تحلیل،
گزارش و ذخیره سازی داده ها از مکان های نظارتی ،از راه دور را فراهم میکند .اطالعات بدست آمده از سیستم
پایش آنالین محیط زیست به منظور بررسی فعالیت صنایع و سازمانهایی است که فعالیت آنها میتواند بر روی
شرایط محیطزیستی در سطح محلی ،منطقهای یا ملی تاثیرگذار باشد .هدف اصلی سیستمهای پایش آنالین نشان
دادن وضعیت منبع نشر آالینده در ایستگاههای پایش از لحاظ تطابق با استانداردها و حدود مجاز است .نرمافزار
پایش آنالین ارسال و تجمیع داده ،اطالعات تمامی مراکز آنالین را به صورت یکجا و دسته بندی شده در اختیار
2

آب سامان ابرگان/طراح سامانه تجمیع اطالعات محیط زیستی ابرگان

راهنمای نرم افزار

کاربر قرار میدهد .این نرمافزار قابلیت اتصال و مانیتورینگ انواع سنسورها و سختافزارهای موجود از برندهای
مختلف از جمله ( Trios, WTW, Tethys,Hachو غیره ( در زمینه های مختلف از جمله آب ،خاک و هوا و
پایش و ارسال گزارشات را دارد .همچنین این نرم افزار در قالب طرح تجمیع اطالعات محیط زیستی ،اطالعات
غیرآنالین(نتایج نمونه برداری آزمایشگاههای معتمد) پارامترهای محیط زیستی را نیز ثبت می کند و از این رو
می توان آنرا یک نرم افزار جامع در زمینه تجمیع و ارسال اطالعات محیط زیستی دانست.
3-2تیم طراحی
شرکت آب سامان ابرگان جهت طراحی نرم افزار ابرگان ،با بهره گیری گروهی از کارشناسان در زمینه های نرم
افزار و سخت افزاری و همچنین کارشناسان محیط زیست و یک تیم دانشگاهی و در غالب یک کار گروهی اقدام
به طراحی این نرم افزار نموده است.
کارشناسان بخش کامپیوتر متشکل از:
جناب آقای محمد جعفرزاده مدیرعامل شرکت ،کارشناس کامپیوتر و سرپرست تیم طراحی.
سرکار خانم فاطمه صوری و سحر جوادی کارشناس کامپیوتر.
کارشناسان بخش محیط زیست متشکل از:
جناب آقای دکتر نادر بهرامی فر ،دکترای شیمی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت
مدرس.
جناب آقای احمد ترسلی ،معاونت بخش  HSEمنطقه ویژه پارس جنوبی و دانشجوی دکترای محیط زیست از
دانشگاه تربیت مدرس.
سرکار خانم مهناز پاشازاده ،کارشناس ارشد عمران محیط زیست ،فارغ التحصیل از دانشگاه تهران .
سرکار خانم منصوره محمدی ،کارشناس ارشد محیط زیست ،فارغ التحصیل از دانشکده محیط زیست ،وابسته به
سازمان حفاظت محیط زیست.

4-2معرفی سنسور های بومی شرکت آب سامان ابرگان
شرکت آب سامان ابرگان ،در کنار خدمات رسانی ،پشتیبانی و نگهداری از آنالیزروهای خارجی موجود ،با بهره
گیری از دانش کارشناسان داخلی و مطالعات گسترده در سطح جهان اقدام به طراحی و ساخت انواع سنسورهای
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بومی پایش آنالین نموده است ،که از جمله این سنسورها می توان به سنسورهای اندازه گیری کدورت،
 COD,BODو موارد دیگر به عنوان پروژه های در حال ساخت و تولید در شرکت ابرگان اشاره نمود .اکثر
سنسورهای اندازهگیری برای نمایش اطالعات نیاز به نمایشگر دارند .سنسور طراحی شده توسط شرکت عالوه بر
اینکه بومی است و این امر منجر به کاهش هزینه ساخت قطعات میشود ،به دلیل طراحی آن که نیاز به وجود
نمایشگر ندارد ،از قیمت بسیار پایینی در مقایسه با سنسورهای مشابه خارجی برخوردار است .در مقابل حذف
نمایشگر ،دستگاهی با نام  RTU1نصب میشود که وظیفه ارسال اطالعات را برعهده دارد RTU .این مزیت را دارد
که اطالعات را بدون واسطه به سایت پایش آنالین ارسال میکند.

5-2ویژگیهای نرمافزار
 پاسخگویی با سرعت بسیار باال :سرعت پاسخگویی این نرم افزار بسیار باال می باشد و هر گونهگزارش گیری از آن با سرعت باالیی امکان پذیر می باشد.
 عدم نیاز به بروزرسانی صفحه نمایشگر :اطالعات پایش شده در لحظه دریافت می شود و جهتدیدن اطالعات لحظه ای ایستگاه پایش مورد نظر نیاز به بروزرسانی صفحه نمایشگر نمی باشد.
 ثبت وقایع :وقایعی که در جریان استفاده از نرم افزار در صفحه اتفاق می افتد اعم از انتخاب ها،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.
 نظارت بر سالمت و در دسترس بودن سرور (پیگیری ثبت خطاها( :نرم افزار ارسال و تجمیعداده 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.
 پویایی نمودار :از آنجایی که نمایش نمودارها به صورت پیش فرض به صورت خطی ساده می باشد،در صورتی که تعداد نقاط نمونه برداری تحت نمایش از نرخ مشخصی باالتر رفت ،نحوه نمایش نمودار
به صورت خودکار به حالت ستونی تغییر پیدا می کند.

Remote Terminal Control
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 نرم افزار همراه :بکارگیری این نرم افزار بر روی تلفن همراه با حداقل سرعت ارسال و دریافت دادهامکان پذیر میباشد که این امر امکان استفاده از آن در هر مکانی را فراهم کرده است .اطالعات
میتواند یا از طریق اینترنت ( )GSMو یا از طریق  SMSارسال گردد.
 نمایش ایستگاههای پرخطر :در صورتی که نحوه نمایش اطالعات طبق وضعیت هشدار انتخابشود ،هر ایستگاهی که مقدار پارامتر مورد نظر در آن باالتر از میزان استاندارد باشد ،باالتر از ایستگاه-
های دیگر در باالی صفحه نمایش قرار میگیرد.
 گراف پویا :از وجه تمایزهای این نرمافزار میتوان به نمایش اطالعات آن به صورت کد اشاره کرد.در برنامههای مشابه اطالعات به صورت تصویر نمایش داده میشوند که از سرعت نمایش اطالعات
میکاهد .نمایش اطالعات به صورت کد عالوه بر نمایش سریعتر اطالعات ،امکان حذف برخی از
پارامترها را بعد از نمایش فراهم میکند .با این ویژگی امکان تغییر زمان و مکان اطالعات نیز فراهم
است .در نتیجه میتوان "حجم کم دادهها ،سرعت نمایش باال و تغییر لحظه ای وضعیت زمانی
و مکانی پارامترها" را از ویژگیهای بارز این نرم افزار در این بخش عنوان نمود.
  Live :Living Systemبودن از دیگر موارد پویایی نرم افزار است .برای مثال به محض اجازه مدیرمربوطه برای دسترسی به منطقه ای خاص ،این سطح دسترسی در کسری از ثانیه و در لحظه اعمال
می شود.
 نمایش آنالین و بروزرسانی لحظهای اطالعات :اطالعات به صورت آنالین نمایش داده می شود ودر هر لحظه بروزرسانی میشود که این قابلیت از ویژگی های بسیار مطلوب و قابل توجه این نرم افزار
می باشد.
 کنترل کاربران توسط مدیران :نرم افزار این امکان را در اختیار مدیران بخش قرار می دهد که همنظارتی بر حضور کاربران در صفحات و بخش های مختلف نرم افزار داشته باشد و هم با جهت دهی
خود توجه کاربر را به بخشی خاص متمرکز کند.
 میانگینگیری پارامترها :با توجه به تشخیص دستگاه ،امکان دارد نقاط ثبت برخی از پارامترها بایکدیگر اختالف داشته باشند .اما این نرمافزار امکان میانگینگیری هر نوع پارامتری را هنگام ثبت در
پایگاه داده فراهم کرده است.
 امکان تغییر زبان نرم افزار :نرم افزار این شرایط را دارد که اطالعات را در قالب 8زبان مختلف ارائهدهد.
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 ثبت چرخهای از میانگین پارامترها :نرم افزار این قابلیت را برای کاربر فراهم میکند که بتواندبصورت دورهای در زمانی معین میانگینی از پارامترهای ثبت شده در هر لحظه را نیز ارائه دهد.
 ارسال اطالعات بدون واسطه :اطالعات به صورت مستقیم و بدون واسطه به سایت پایش آنالینارسال میگردد و نظارت زمانی واقعی بر آالینده های در حال پایش بدون نیاز به حضور واسطه
کامپیوتری صورت می پذیرد.
 ثبت اطالعات در صورت عدم برقراری ارتباط :نرم افزار این ویژگی را فراهم کرده است که درصورت قطع اینترنت و عدم دسترسی به اطالعات ،اطالعات ثبت و ذخیره شوند و پس از برقراری
ارتباط امکان استفاده از آنها فراهم است.
 ارسال اطالعات با کمترین سرعت اینترنت :با توجه به حجم بسیار پایین اطالعات ،امکان ارسالو بررسی اطالعات حتی با اینترنت  )2G( GSMنیز فراهم است که با توجه به بستر بسیار ضعیف
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.
 بازیابی آخرین تغییرات اعمال شده بر روی سامانه :سامانه به کاربر این امکان را میدهد کهدرصورت خروج از سیستم و بازگشت مجدد ،آخرین تنظیماتی که توسط کاربر بر روی صفحه اعمال
شده است ثبت و بعد از باز شدن صفحه بازیابی شود.
 سیستم اتوماتیک عیبیابی اطالعات :این سامانه به طور مداوم خرابی ایستگاه و داده های گمشده را چک میکند .در نتیجه از طریق ایمیل یا  SMSهشداری بمنظور برطرف کردن نقایص ارسال
میکند.
 گزارش گیری با خروجی های متعدد :در نرم افزار برای گزارش های حاصله خروجی های متعددیدرنظر گرفته شده است ،از جمله  ،HTMLوورد ،اکسل.SVG ،JPEG ،PNG ،Pdf ،

 مسیریابی نقاط نمونه گیری :با مشخص کردن موقعیت جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی مکاننقطه نمونه گیری موردنظر) امکان مسیریابی نقاط در این نرم افزار فراهم است.
 خدمات شهری :نرم افزار این قابلیت را دارد که اطالعات کیفیت هوا و وضعیت هواشناسی را درمکان های مختلف بر روی تابلوهای شهری نمایش دهد.
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-3کاربران سایت(سطح دسترسی)
در سیستم پایش آنالین سطح دسترسی به اطالعات برای کاربران مختلف متفاوت است .سطح دسترسی شامل
قسمت های مختلف است:
1-3سطح کاربری رایگان
این سطح که قابل رویت برای تمامی افرادی که به سایت ارسال و تجمیع داده دسترسی دارند می باشد و همه
افراد می توانند اطالعات عمومی محیط زیستی موجود اعم از اطالعات هواشناسی(دما،رطوبت UV ،خورشیدی) و
همچنین اطالعات ایستگاههای هواشناسی را با انتخاب شهر مورد نظر مشاهده کنند.
2-3صنایع
صنایع می توانند اطالعات محیط زیستی مربوط به صنعت خود و گزارش های خود را مشاهده کنند.
3-3هولدینگ ها
هولدینگ ها می توانند اطالعات محیط زیستی مربوط به صنایع زیرمجموعه و گزارشات خود را مشاهده کنند.
4-3آزمایشگاه های معتمد
آزمایشگاههای معتمد امکان تعریف کاربران جدید در سطح آزمایشگاه را دارند و همچنین امکان ثبت واحد جدید
و ویرایش( ثبت و حذف) پارامترها را خواهند داشت.
5-3محیط زیست
محیط زیست قادر است گزارشات موجود در سیستم مربوط به کلیه صنایع در سطح کشور را مشاهده کند.
همچنین مدیران محیط زیست می توانند به کاربران دیگر سایت دسترسی بدهند .به عنوان مثال واحد یا آزمایشگاه
تعریف کنند .سطح دسترسی به قسمتهای مختلف توسط مدیر ذیربط تعیین میگردد.
6-3مدیران وب سایت
مدیران وب سایت شامل دو مجموعه ادمین و میزبان(سرپرست فنی) می باشند ،ادمین امکان دسترسی به تنظیمات
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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-4نرم افزار پایش آنالین ابرگان
بخش اول  :ورود به سیستم و نام نویسی
هریک از کاربران این نرم افزار ابتدا با وارد نمودن اطالعات مربوط به خود و مشخصات ایستگاه پایش مورد نظر به
عنوان یک کاربر عادی ثبتنام به عمل میآورند و سپس با تایید مدیر نرمافزار میتوانند به بخش ها و پارامترهای
مورد نظر دسترسی داشته باشند .بعد از ثبت نام و تایید مدیر ،کاربر با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد
سیستم میشود( .شکل)1

شکل :1ثبت نام و ورود به سیستم

پس از ثبت نام و ورود به سیستم ،با کلیک بر روی نام کاربری امکان تنظیم اطالعات کاربری تحت عنوان مدیریت
مشخصات فراهم است( .شکل)2مدیریت مشخصات شامل  4زیرگروه است:
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شکل:2صفحه مدیریت مشخصات کاربران

الف-مدیریت اعتبارنامه کاربران
در این صفحه می توان اطالعات کاربری از جمله نام و نام فامیل و آدرس ایمیل را ویرایش کرد و یا عضویت در
سایت را حذف نمود.
ب-مدیریت کلمه عبور
در این صفحه می توان کلمه عبور جدیدی را جایگزین کلمه عبور قبلی نمود.
ج-مدیریت مشخصات کاربر
در این صفحه مشخصات کامل کاربر اعم از نام و نام خانوادگی  ،آدرس ،کدپستی ،شهر ،منطقه ،کشور ،شماره
تلفن ،فکس و وب سایت قابل اصالح و ویرایش است .همچنین در بخش پیام رسانی می توان پیام درخواستی را
ارسال کرد.
د-مدیریت خدمات
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 پایش همگانی
همانطور که اشاره شد کاربران مختلف برطبق سطوح دسترسی به نقاط و بخش های مختلف نرم افزار دسترسی
دارند ،اما دانشجویان و افراد عادی که وارد سایت میشوند ،امکان دسترسی ومشاهده قسمت های مختلف سایت
را ندارند .شرکت آب سامان ابرگان به منظور کاربردی تر نمودن این نرم افزار شرایطی را فراهم نموده است که با
ورود افراد عادی و بدون مجوز به سایت بتوان نگاه اجمالی بر شرایط آب و هوایی و شاخص کیفیت هوای روزانه
استان و شهر انتخاب شده را داشت .بدین ترتیب که پس از ورود به سایت ،امکان مشاهده منوی پایش همگانی
برای تمامی کاربران با سطوح دسترسی مختلف و بدون سطوح دسترسی فراهم است .پس از ورود به این منو و
انتخاب استان و شهر مورد نظر ،اطالعات دما ،رطوبت UV ،خورشید و همچنین تابلو ایستگاه هوا (شامل نمایش
داده های یک مکان براساس شاخص  ) AQIفراهم است.
منوی پایش همگانی قابلیت نمایش بر روی انواع مختلف خروجی ها از جمله ویدئوپروژکتورها ،تلویزیون های
شهری ،وب سایت ها ،اتاق های مانیتور و موبایل را دارد .همچنین برای این منو گزارش گیری و پرینت اطالعات
نمایش داده شده نیز فراهم شده است.
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بخش دوم  :داشبورد(منوی اصلی)
1-4داشبورد
داشبورد(منوی اصلی) مهمترین بخش نرمافزار میباشد .این صفحه به عنوان صفحه جادویی عنوان می شود که
تجمیع اطالعات ورودی به هنگام ورود اولیه به نرم افزار را نمایش میدهد .در این صفحه میتوان اطالعات واحدهای
پایش را با جزئیات مشاهده نمود .مشاهده واحدهای پایش مناطق مورد نظر بستگی به سطح دسترسی افراد دارد.
برای مثال محیطزیست کل استان قادر به مشاهده تمامی ایستگاههای پایش میباشد ،اما اداره محیطزیست
شهرستان تنها قادر به مشاهده ایستگاههای پایش شهر خود می باشد .این جزئیات شامل میزان پارامترها در
واحدهای صنعتی و نمودار آماری ثبت پارامترها میباشد .این اطالعات به صورت آنالین نمایش داده می شود و در
هر لحظه مطابق با خروجی آناالیزرهای آن واحد پایش می باشند( .شکل )3این منو دارای زیرمنویی تحت عنوان
صفحه اصلی -خالصه گزارشات صفحه می باشد .در قسمت باالی صفحه ،در جعبه جستجو میتوان براساس حروف
الفبا ناحیه مورد نظر را جستجو نمود.

شکل :3صفحه اصلی -پایش آنالین محیط زیست

2-4نمایش اطالعات در داشبورد (منوی اصلی)
نمایش اطالعات در صفحه اصلی تحت عنوان اطالعات کلی به نمایش درآمده است .این بخش خود شامل سه
زیرگروه لیست واحدها ،نقشه گوگل و خوداظهاری می باشد.
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1-2-4لیست واحدها
با انتخاب نمایش بر روی لیست واحدها ،واحدهای تحت پایش و پارامترهای آنها در قالب جداول و نمودارهای
آماری به نمایش در می آیند .در این جداول اطالعات لحظه ای هر پارامتر که توسط سنسورها به نرم افزار مخابره
می شود در لحظه به نمایش در آماده است .همانطور که در شکل نشان داده شده است ،آستانه های استاندارد هر
پارامتر با رنگ های مختلفی نشان داده شده است که نشان دهنده وضعیت آن پارامتر از نظر استانداردهای محیط
زیستی می باشد.

شکل :4نمایش لیست واحدها

در تب باال در قسمت همه گروهها می توان با انتخای یگ گروه خاص(آب ،خا ک و یا هوا) نمایش اطالعات را
محدود نمود .همچنین در قسمت همه پارامترها اگر اطالعات همه گروهها (آب ،خا ک و یا هوا) به نمایش درآمده
است ،تمامی پارامترهای متعلق به گروههای مختلف به نمایش در میآید ،اما با محدود کردن گروههای نمایش به
یک گروه خاص مثال آب در تب باال ،پارامترهای آب به نمایش در میآید و از میان پارامترهای آب می توان ،نمایش
اطالعات را برای یک یا چند پارامتر خاص آب انتخاب و محدود کرد .همچنین می توان استان مورد نظر و شهر
مورد نظر را نیز انتخاب و تعداد ایستگاههای تحت پایش را محدود نمود( .شکل)4
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 2-2-4نمایش لیست واحدها بر روی نمودارها
با کلیک بر روی هر یک از ایستگاهها نمودار مربوط به آن ایستگاه در بازهی زمانی انتخاب شده توسط کاربر (روز
گذشته ،هفقته گذشته ،ماه گذشته) و با پارامترهای انتخاب شده قابل نمایش می باشد .در نمودار آماری می توان
نمایش اطالعات را تنظیم نمود (در شکل پارامترهای  NO, SO2و  H2Sانتخاب شده اند) و میتوان
فقط پارامترهای خاصی را برای نمایش انتخاب نمود( .شکل )5
در قسمت نمایش آنالین ،میتوان نمایش نمودارها را برحسب بازه های زمانی مختلف انتخاب نمود که شامل
میانگین یک ساعته ،میانگین 4ساعته ،میانگین  8ساعته ،میانگین  12ساعته پارامترها ،میانگین روزانه ،هفتگی،
ماهانه ،فصلی ،نیم سال و میانگین ساالنه پارامترها می باشد.

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

این نکته نیز قابل ذکر است که نمودارها کامال پویا می باشند ،یعنی در این نرم افزار نیاز به دکمه ثبت بمنظور
اعمال تغییرات نیست و هرگونه تغییر در نوع نمایش در لحظه اعمال می شود .در نمودار نمایش اطالعات می توان
بازه زمانی مورد نظر برای نمایش اطالعات را به دلخواه تعیین نمود ،همچنین نرم افزار به صورت پیش فرض،
نمایش اطالعات بر مبنای روز گذشته ،هفته گذشته ،سه ماه گذشته ،شش ماه گذشته و سال گذشته را در اختیار
کاربران قرار داده است .و یا به صورت انتخابی بازه زمانی نمایش اطالعات را مشخص کرد(.شکل)6
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شکل  : 6نمایش محدوده زمانی اطالعات به صورت پیش فرض(چپ) و انتخابی(راست)

نوع نمایش نمودارها نیز قابل تنظیم است .در این نرم افزار ،از نمودارهای کاربردی آماری که به راحتی بتوان
اطالعات آماری نهفته در آن را مشاهده کرد از جمله نمودار خطی ،خطی ساده ،ستونی Spline ،و همچنین نمودار
رنج استفاده شده است( .شکل)7

شکل  :7انواع نمودارهای آماری نمایش اطالعات

همانطور که در )شکل (8مشاهده می شود با قرار گرفتن بر روی هر نقطه از نمودار اطالعات نمایش داده می
شود .همچنین این اطالعات قابل ذخیره سازی و ارسال به کاربران دیگر می باشد.

14
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شکل:8نمایش اطالعات در هر نقطه با قرارگیری نشانگر بر روی آن وضعیت

در قسمت نمودارها می توان عالوه بر نمایش نمودار برای یک ایستگاه خاص با انتخاب ایستگاههای مختلف،
نمودار را برای چندین ایستگاه به نمایش درآورد(.شکل)2

شکل :2انتخاب چندین ایستگاه بمنظور نمایش بر روی نمودار

همچنین می توان نوع واحدی که اقدام به نمونه برداری می کند را در قسمت همه آزمایشات مشخص و انتخاب
نمود تا اطالعات آن واحد نمونه برداری نیز بر روی نمودار به نمایش درآید ( .شکل )14
15
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شکل:14انتخاب نوع واحد آزمایشگاهی

نمایش وضعیت نتایج در نمودارها در اختیار خود کاربر قرار دارد .کاربر میتواند براساس نوع ایستگاه ،وضعیت
هشدار و آخرین اطالعات دریافتی نوع نمایش نتایج را انتخاب کند .همانطور که در ویژگی های نرم افزار عنوان
شد ،نمایش نمودارها در این نرم افزار کامال پویاست و اگر تعداد نقاط از عددی مشخص (چند؟) باالتر رود ،نوع
نمایش نمودار اطالعات به صورت خودکار در حالت ستونی قرار خواهد گرفت( .شکل ،از نمایش عددی تغییر
نمودار) در این قسمت اطالعات جزئی از نمودارها در ابعاد زمانی و مکانی مختلف ارائه خواهد شد.
اگر نمایش اطالعات در بازه زمانی کمتر از یک روز باشد ،در محور افقی که بر مبنای زمان است ،نمودار بر
مبنای میانگین ساعت به نمایش اطالعات می پردازد که این نحوه نمایش بازه زمانی قابل تغییر است.

3-2-4نمایش گوگل مپ
با انتخاب نمایش اطالعات بر روی وضعیت نقشه گوگل  ،موقعیت ایستگاههای انتخاب شده بر روی نقشه به نمایش
در میآید .با زوم کردن بر روی نقشه ،جدول اطالعات ایستگاهها شامل پارامترهای مورد بررسی و اطالعات لحظه
ای دریافتی از پارامترها به نمایش در می آید و با کلیک بر روی ایستگاه مورد نظر ،می توان نمودار آماری آنرا
همانگونه که در شکل  6نشان داده شده است ،مالحظه نمود( .شکل11و )12در این قسمت نیز می توان نمایش
اطالعات را برای گروه خاصی(آب،خاک و یا هوا) انتخاب ،پارامترهای مورد نظر در گروه خود را انتخاب و محدود
و تنها به نمایش اطالعات استان و شهر مورد نظر خود پرداخت.

16
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شکل :11نمایش ایستگاهها بر روی نقشه گوگل

شکل :12جدول اطالعات ایستگاهها بر روی نقشه گوگل

 4-2-4برنامه خوداظهاری
پس ازثبت نام در سیستم ،در صفحه اصلی از تب اطالعات کلی ،تب برنامه خوداظهاری را انتخاب کرده تا وارد
قسمت برنامه خوداظهاری شوید(.شکل )13در این قسمت از پنل کاربری،تب ثبت و ویرایش واحدها وارد صفحه
17
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ثبت واحدها شده،مشخصات ایستگاه مورد نظر شامل نام ایستگاه و نوع ایستگاه وارد ،موقعیت جغرافیای شهر مورد
نظر بر روی نقشه وارد می شود ،سپس آدرس را درج کرده  ،اطالعات تماس وارد و واحد مورد نظر را ثبت می
کنیم .همچنین در قسمت ارسال مستندات ،فایل ضمیمه که شامل مدارک مورد نیاز برای اعالم خوداظهاری می
باشد ثبت می شود( .شکل)14

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

شکل :14ثبت واحد در قسمت خوداظهاری

پس از ثبت واحد ،فعالیت آزمایشگاههای معتمد شروع می شود .کاربر وارد تب مربوط به خوداظهاری می شود ،و
در این مرحله می تواند ثبت و یرایش آزمایش را انجام دهد.
18
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1-4-2-4ثبت درخواست در خوداظهاری
از بخش پنل کاربری وارد تب ثبت و ویرایش آزمایش می شویم ،ابتدا واحد موردنظر خود را انتخاب می کنیم،
سپس درخواست خوداظهاری را ثبت و تاریخ ثبت اطالعات را وارد می کنیم و ثبت درخواست خوداظهاری انجام
می شود(اعالم درخواست نمونه برداری) .در این قسمت نام کاربر ،تاریخ و شماره خوداظهاری مشخص است.
(شکل)15

شکل :15ثبت و ویرایش آزمایش در برنامه خوداظهاری

در انتها با کلیک بر روی واحد مورد نظر ,لیست پارامترها به نمایش در میآید .در این قسمت لیست همه پارامترهای
مورد تایید سازمان محیط زیست موجود می باشد و هر آزمایشگاه پارامترمورد نظر خود را انتخاب و ثبت می نماید.
عدد پارامتر موردنظر خود را وارد کرده و با کلیک بر روی دکمه بروز رسانی ،اطالعات ثبت می شود( .شکل)16

شکل :16وارد کردن عدد نمونه گیری برای هرپارامتر
19
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بعد از ثبت خوداظهاری ،اطالعات در فیلد خوداظهاری نمایش داده می شود .در این قسمت نام واحد نمونه برداری،
نام آزمایشگاه معتمد ،اطالعات تماس و نام کارشناس و مقدار پارامترهای نمونه گیری شده ثبت شده است .رنگ
قرمز نشان دهنده آن است که نمونه برداری از محل انجام شده است ،اما ثبت اطالعات صورت نپذیرفته است.
رنگ سبز نشان دهنده ثبت با موفقیت اطالعات نمونه برداری می باشد که از زمان ثبت آن نیز گذشته است .رنگ
آبی نشان می دهد که هنوز موعد نمونه برداری نرسیده است .اطالعات وارد شده توسط آزمایشگاهها نیز به صورت
روزانه ،هفتگی و ماهانه قابل نمایش می باشد ،که می توان در قسمت باالی نرم افزار ،سمت چپ ،نوع زمان بندی
نمایش اطالعات را مشخص نمود( .شکل)17

شکل :17اطالعات نهایی ثبت شده در برنامه خوداظهاری

قابل ذکر است ،در صورتی که آزمایشگاه همکار اقدام به ثبت و نمونه برداری از پارامترها می نماید ،باید نام
آزمایشگاه همکار ،اطالعات تماس،نام کارشناس و آدرس آزمایشگاه همکار وارد شود.

21
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5-2-4اطالعات کلی(سهم آلودگی)
در صفحه اطالعات کلی سهم آلودگی هر یک از استانهای کشور در نموداری ستونی نمایش داده شده است .با
کلیک بر روی استان مربوطه ،سهم آلودگی واحدهای صنعتی موجود در شهرهای مختلف استان به نمایش در می
آید .این نمودار امکان مقایسه سهم آلودگی استانهای مختلف نسبت به یکدیگر در سطح کشور و مقایسه سهم
آلودگی شهرهای مختلف در سطح استان را فراهم کرده است(.شکل )18

شکل :18نمودار سهم آلودگی استانهای مختلف
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بخش سوم :پنل کاربری
3-4پنل کاربری
پنل کاربری و دسترسی به زیرمنوهای آن در دسترس کاربران مختلفی قرار می گیرد .برای نمونه ادارات محیط
زیست در سطوح مختلف کشوری و استانی و همچنین هولدینگ ها و صنایع در این بخش قابلیت دسترسی به
مدیریت دسترسی ها را داند ،اما آزمایشگاههای معتمد امکان دسترسی به تمام  5زیر منو نشان داده شده را دارند.
همانگونه که در شکل مشاهده می شود ،در این منو  5زیرمنو درنظر گرفته شده است( :شکل)12
-1مدیریت دسترسی ها
-2ثبت و ویرایش واحدها
-3ثبت و ویرایش مناطق
-4ثبت و ویرایش پارامترها

شکل :12پنل کاربری

در بخش مدیریت دسترسی ها سطوح دسترسی کاربران تعریف می شود .در این بخش مدیر مربوطه می تواند در
جهت افزایش و یا کاهش دسترسی به زیرمجموعه های خود اقدام کند .برای مثال سازمان حفاظت محیط زیست
به ادارات هر استان اجازه دسترسی به زیرمجموعه های خود در یک استان که شامل شهرستانها می شود را می
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دهد ،در این بخش سازمان محیط زیست می تواند به ادارات هر استان ،اجازه دسترسی به استانی دیگر را نیز وارد
کند و این روند درسایر سطوح دسترسی و زیرمجموعه های آنها انجام می پذیرد( .شکل)24

شکل :24مدیریت دسترسی ها

در بخش ثبت و ویرایش واحدها امکان اضافه کردن واحد جدید در اختیار کاربر قرار می گیرد .این بخش شامل
بخش های مشخصات ایستگاه و اطالعات تماس میباشد .در بخش مشخصات ایستگاه ،نام ایستگاه مورد نظر وارد،
نوع ایستگاه (آلودگی هوا ،تصفیه خانه و غیره) مشخص ،استان و شهر مربوطه انتخاب می شود و سپس بر روی
نقشه گوگل که در سمت چپ صفحه قرار دارد،مختصات جغرافیایی ایستگاه مورد نظر به منظور نمایش اطالعات
بر روی نقشه گوگل وارد می شود .سپس با کلیک بر روی دکمه ثبت ،اطالعات وارده ثبت می گردد .در بخش
اطالعات تماس نیز ،شماره تلفن و آدرس ایمیل ایستگاه مربوطه وارد می شود( .شکل)21

23
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شکل :21ثبت و ویرایش واحدها

در بخش سمت و ویرایش آزمایش که قابل دسترسی برای آزمایشگاه های معتمد می باشد ،می توان با انتخاب
ایستگاه مورد نظر ،نوع پارامتر و تاریخ ،مقادیر پارامترها را حذف و ویرایش کرد( .شکل)22

شکل  :22ثبت و ویرایش آزمایش

در بخش ثبت و ویرایش پارامترها و مناطق ،امکان اضافه کردن پارامتر جدید و همچنین منطقه ای جدید برای
کاربر فراهم شده است .در بخش ثبت و ویرایش پارامترها ابتدا گروه مورد نظر(آب ،خاک و یا هوا) انتخاب و سپس
24

آب سامان ابرگان/طراح سامانه تجمیع اطالعات محیط زیستی ابرگان

راهنمای نرم افزار

پارامتر جدید وارد شده و ثبت خواهد شد .در بخش ثبت مناطق نیز می توان طبق تقسیمات کشوری ،منطقه
جدیدی( شهر ،بخش ،دهستان) به سامانه اضافه نمود .بیان این نکته ضروری است که اسامی استان ها و شهرستانها
با توجه به آخرین تقسیمات کشوری دسته بندی شده و در بانک اطالعاتی این سیستم موجود میباشد .نرم افزار
امکان ویرایش و اضافه کردن سایر زیرمجموعه های موجود در تقسیمات کشوری را نیز فراهم کرده است( شهر،
بخش ،ناحیه)(.شکل )23

شکل  :23ثبت و ویرایش مناطق و پارامترها

1-3-4آالرم ها
در این نرم افزار با تعیین آستانه پارامترهای مورد بررسی که در بخش ثبت و ویرایش پارامترها انجام می شود،
پارامترها در محدوده های مجاز و غیرمجاز با رنگ های مربوط به آستانه آن پارامتر نمایش داده می شوند .برای
مثال حدمجاز  CODدر مصارف کشاورزی و آبیاری طبق ضوابط و استانداردهای محیط زیستی منتشر شده244 ،
 mg/lمی باشد .در نتیجه با اعمال این آستانه مقدار  CODتا عدد  244در محدوده استاندارد و دارای رنگ سبز
می باشد ،تا  254در محدود رنج زرد رنگ می باشد و تا  344در محدود رنج  High Alarmingو رنگ قرمز می
باشد .با تعیین آستانه های استاندارد پارامترها ،پس زمینه هرکدام از پارامترها در جدول پارامترها نمایانگر وضعیت
آن پارامتر در ایستگاه مربوطه می باشد( .شکل)24

25
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شکل :24نمایش وضعیت هشداردهی پارامترها

منوی بعدی به نمایش درآمده ،پنل مدیریت میباشد .این بخش تنها برای مدیران سایت قابل نمایش بوده و شامل
موارد زیر می باشد( :شکل)25
 مدیریت تنظیمات سایت ،صفحات ،مدیریت زبان ،پوسته ها ،مدیریت حساب کاربران ،آگهی دهندگان،خبرنامه ،مدیریت فایل ،مدیریت نقشهای امنیتی ،وقایع سایت ،خبرنامه ،نمایشگر رویدادها ،تحلیلگر
سایت می باشد.

شکل:25پنل مدیریت
26
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منوی بعدی پنل میزبان می باشد .این بخش امکان مدیریت صفحات را برای میزبان فراهم می آرود و شامل موارد
زیر می باشد(.شکل)26
 مدیریت تنظیمات میزبان ،مدیریت پرتال ها ،تعریف ماژول ،مدیریت فایل ،آگهی دهندگان ،زمانبندی،مدیریت جستجو ،فهرست ها ،حساب کاربران ارشد ،ابزارها ،داشبورد و تازه ها می باشد.

شکل  :26پنل میزبان

نمودارهای نمایش داده شده در نرم افزار کامالً پویا می باشند و در هر نقطه از نمودار میتوان توضیحات آن را
مشاهده کرد .بیان این نکته ضروری است که کلیه اطالعات مربوط به ایستگاه های سنجش آنالین قابل ویرایش
می باشد .همچنین امکان مقایسه اطالعات مربوط به چند ایستگاه از نظر نرخ عددی یک یا چند پارامتر در زمان
مشابه نیز فراهم است .مقایسههای صورت گرفته قابل ذخیرهسازی میباشد و به صورت تصویر قابل ارسال می
باشد .بزرگ و کوچک کردن صفحه نمایشگر و یا افقی /عمودی کردن صفحه و اطالعات نمایش داده شده در آن
به سرعت صورت میگیرد.
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2-3-4ارسال پیام به واحدهای صنعتی و یا ادارات محیط زیست
در این نرم افزار قابلیتی قرار داده شده است که هرگونه تغییر در ایستگاه را میتوان به کاربران اطالع داد .این
اطالعرسانی به صورت ارسال پیامک و ایمیل میباشد .برای مثال امکان اطالع رسانی واحدها در ارتباط با باالبودن
آلودگی واحد مورد نظر و یا از دسترس خارج شدن یک پارامتر که میتواند به علت اشکاالت فنی آناالیرزهای آن
ایستگاه باشد ،وجود دارد .اخطاردهی را میتوان به گونهای تنظیم نمود که با خروج مقدار پارامترها از محدودهی
خاصی ،اخطار ارسال گردد و پس از چند اخطار به واحد مورد نظر ،گزارش آن ایستگاه به محیط زیست منطقه
نیز ارسال شود .محدودهی غیرمجاز پارامترها جهت اخطاردهی و تعداد دفعات و نحوهی اخطار دهی کامال قابل
ویرایش می باشد و میتوان مطابق نظر کاربر آن را تنظیم نمود .همچنین در صورت قطعی بیش از حد مجاز ارتباط
صنعت و عدم ارسال داده به سامانه نیز پیامی به واحدصنعتی مربوطه ارسال میگردد.

3-3-4ثبت وقایع و نمایشگر رویدادها
کلیه تغییرات مشاهده شده در نرم افزار از روند ثبت اطالعات ایستگاه و ورود و خروج کاربران آن ایستگاه در هر
لحظه با زمان و تاریخ ثبت می شود و این اطالعات قابل مشاهده میباشد.
4-4-4خبرنامه
از دیگر قابلیتهای این نرم افزار امکان ارسال خبر و یا پیام خاص به کاربران یک ایستگاه و یا هر گروهی از کاربران
می باشد .برای مثال اداره محیط زیست یک شهر یا استان می تواند هشدار و یا خبر خاص محیط زیستی خود را
به کلیه واحدهای صنعتی در محدودی خود ارسال نماید .ارسال اخبار توسط ایمیل صورت میپذیرد.
همچنین می توان به روش دلخواه کاربران نرم افزار را گروه بندی نمود .برای مثال گروه بندی از نظر سطح
دسترسی و یا از نظر نوع کاربران و موارد دیگر.
5-4-4افزودن ماژول در صفحه
در هر یک از بخشهای نرم افزار میتوان ماژول خاصی را اضافه کرد .برای مثال میتوان خبر و یا پیام خاصی را
به صورت بنر در بخشی قرار داد تا برای هریک از کاربران پس از ورود نمایش داده شود .امکان اضافه کردن ماژول
به بخشهای مختلف نرمافزار با اجازه مدیر بخش فراهم است.
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6-4-4جست و جو در نرم افزار
نرم افزار ارسال و تجمیع داده این قابلیت را دارد تا در هر یک از بخشهای آن با استفاده از یکی از مشخصه های
ایستگاه ها از جمله نام ناحیه ،نام ایستگاه به جست و جو پرداخت .برای مثال در بخش لیست واحدها با وارد
نمودن حروف الفبای واحد مورد نظر میتوان ان واحد را جستجو کرد و نمایش استگااها را براساس حروف محدود
نمود( .شکل)27

شکل :27جستجوی ایستگاهها براساس حروف الفبا

7-4-4ارسال گزارشات
امکان ارسال گزارش از ایستگاه برای فرد خاص و یا سازمان یا ادارهی خاص وجود دارد و میتوان هر قسمت از
اطالعات را به صورت ایمیل ارسال نمود(.شکل)28

شکل:28ارسال گزارشات
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8-4-4مقایسات نامحدود ،گزارشات نامحدود
مقایسات در بخش نمودارها به صورت چند بعدی انجام می پذیرد .بدین صورت که امکان انتخاب هر نوع پارامتری،
در هر صنعتی،در هر بازه زمانی انجام پذیر است .برای مثال می توان پارامتر  COرا در هفته اول مرداد سال  25با
هفته دوم تیر ماه سال  22مقایسه کرد.
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 -5اطالعات تکمیلی
 1-5تنظیم خودکار نمایش اطالعالت
کاربر این امکان را دارد تا نمایش اطالعالت را بر اساس ویژگی های مورد نظر خود انتخاب نماید .برای مثال در
صورتی که نوع صنعت برای او مهم است ،ترتیب نمایش را براساس نوع صنایع موجود انتخاب میکند و یا اگر نام
واحد تولیدی مورد نظر باشد ،ترتیب نمایش را براساس نام واحد تولیدی انتخاب مینماید .در زیر به گزینههای
پیشنهادی اولویت نمایش اطالعات اشاره شده است:
 وضعیت هشدار ( در صورتی که مقدار پارامترهای مورد بررسی مهم باشد ،نحوه نمایش را میتوان بااولویت وضعیت هشدار تعیین کرد).
 نوع صنعت نام واحد موقعیت مکانی واحد 2-5خانه جادویی
خانه جادویی اصلی ترین بخش نرم افزار است .کاربر پس از ورود به سیستم ابتدا در این صفحه حضور خواهد
یافت .باتوجه به سطح دسترسی کاربر ،لیست ایستگاه های تحت پوشش به همراه نمودار نمایشی روند تغییرات
آالینده ها در این صفحه نمایش داده خواهد شد(.داشبورد یا منوی اصلی)این صفحه به عنوان صفحه تجمیعی می
باشد که تمامی اطالعات اولیه مورد نظر کاربر در آن نمایش داده میشود.
همانطور که ذکر شد ،در این نرم افزار اطالعات به صورت کد ذخیره و نمایش داده میشوند .این امر چند مزیت
به همراه دارد:
 در صورت استفاده از موبایل برای نمایش لحظهای اطالعات ،امکان بزرگ و کوچک کردن صفحهفراهم است.
 همچنین امکان تغییر روز و ساعت و نوع نمایش نمودار نیز فراهم است. 3-5تجمیع اطالعات محیط زیست
این نرمافزار امکان تجمیع اطالعات را برای ارگانهای مختلف فراهم کرده است .از آنجائیکه کاربران اعم از سازمان
محیط زیست ،آزمایشگاههای معتمد و تمامی ارگانها و واحدهای مرتبط محیط زیستی اطالعات خود را بر روی
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بانک های اطالعاتی متعدد نگهداری می کنند ،به روشی برای بازیابی داده ها از منابع مختلف و همگذاری آنها با
یک شیوه یکپارچه نیاز دارند .سیستم تجمع داده این امکان را می دهد همه ایستگاه های پایشی که در سراسر
کشور در حال دریافت و ثبت داده های اندازه گیری شده میباشند ،دادههای خود را به یک سامانه جامع ارسال
نمایند  .نرم افزار این شرایط را نیز فراهم می کند که اطالعات تمامی منابع زیستی اعم از آب ،خاک ،هوا و صوت
چه به صورت آنالین و چه به صورت آفالین و آرشیوی در بانک اطالعاتی ثبت و نگهداری شوند .تجمیع اطالعات
عالوه بر گردآوری اطالعات آنالین و لحظه ای ایستگاههای ثابت ،اطالعات آرشیوی ایستگاهها را نیز در خود جای
می دهد .برای مثال در نمونه برداری از آبهای جاری رودخانه ها در نقاط مختلف ،پس از نمونه برداری و انتقال به
آزمایشگاه و بررسی نمونه ها ،جواب به دست آمده از نتایج نونه برداری را می توان در نرم افزار ثبت و ذخیره
نمود.که این امر از پراکندگی اطالعات جلوگیری میکند و اطالعات به صورت یکپارچه در اختیار سازمانها و
ارگانهای مورد نظر قرار میگیرد.
 4-5بخش هسته ورودی سیستم پایش آنالین
بخش ورودی سیستم پایش آنالین خود شامل دو قسمت است که از زیرمجموعه هایی تشکیل شده اند:
 هولدینگها آنالیزورهاورودی هولدینگها و صنایع به اطالعات سیستم از دو طریق فراهم است .الف) از طریق  Apiو ب) از طریق web
که خود  webشامل دو زیر مجموعه میشود :موبایل و کامپیوتر.
Api

هسته

هولدینگها و صنایع

موبایل

Web

ورودی

کامپیوتر

ورودی آنالیزورها به سیستم نیز شامل دو بخش است :الف) آب و ب) هوا .سیستم پایش آنالین ارسال و تجمیع
داده امکان بکارگیری همه انواع برندهای سنسورهای پایش آب و فاضالب و هوا را تحت پوشش قرار میدهد .از
جمله برندهای سنسورهای پایش آب و فاضالب میتوان به برندهای Hach-Lange ،TriOS ،Wtwو Tethys
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اشاره کرد .همچنین آلودگی هوا نیز از دیگر منابع آلودگی است ،پایش آنالین آالینده های هوا در نقاط مختلف،
توسط ایستگاه سنجش و پایش صورت میگیرد .این ایستگاهها میزان غلظت ذرات معلق و گازهای آالینده از جمله
 SO2،O3 ،H2S ،NH3 ،CO2 ،PM10،PM1 PM2.5 ،CO ،NOXو پارامتر های دیگر هواشناسی مانند دما،
فشار ،رطوبت و غیره را اندازه گیری میکنند .از جمله مدلهای ایستگاه پاس هوا میتوان ،Ecotech ،Enviro SA

 Horibaو  Enviro techرا می توان نام برد

Wtw
 Wtwhjhهای
اسامی شرکت
تولیدکننده سنسور(آب

uyiuuiuiuikhj
و فاضالب)

TriOS
Hach-Lange

Tethys

آب

آنالیزور

هسته
ورودی

اسامی شرکت های

Enviro SA

توایدکننده

Ecotech

سنسور(هوا)

هوا

Horiba
Enviro tech

 5-5بخش هسته سایت
اپراتور پس از ورود دادهها ،آنالیزهای بخش پارامترها و تغییرات اعمال شده از سوی کاربران( هولدینگها) را در
لحظه اعمال میکند .اپراتور عالوه بر هشداردهی در صورت باالرفتن پارامترها از حد مجاز ،مشاوره عمومی در
جهت بهبود وضعیت هشدار نیز ارائه میدهد.

کاربری
(مشاوره)

هسته

هسته

خروجی

ورودی

سایت

تجمیع
هشدار

sms
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 6-5بخش خروجی
خروجی اطالعات قابل نمایش بر روی تمامی ابزارهای نمایشی اعم از تلویزیون ،موبایل ،کامپیوتر(API ،جهت اتصال
نرم افزارهای دیگر) SMS ،و ایمیل میباشد.
موبایل
تحت Web

کامپیوتر

خروجی

تلویزیون

تجمیع

API

تحت API

SMS
ایمیل
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