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معرفی
این سیستم جهت نمایش اطالعات محیطی اتاق های سرور طراحی و ایجاد شده است .با نصب سنسور های دما  ،برق
و دود به کنترلر اصلی سیستم و دریافت اطالعات از وضعیت محیطی در هر  51ثانیه یکبار  ،می توان مانیتورینگ اتاق
سرور را از راه دور انجام داد .در ضمن با نصب یک مودم  GSMمی توان وضعیت های تعریف شده ای را از طریق
 SMSبه یک یا چند موبایل انتقال داد.این سیستم از دو قسمت نرم افزار و سخت افزار تشکیل شده است.

نیازهای سیستم
سخت افزار
-

کنترلر جهت کنترل ماژول ها

-

ماژول سنسور جهت اتصال و کنترل سنسور ها

-

ماژول  GSMجهت ارسال پیامک

-

سنسور دود

-

سنسور دما

-

سنسور برق

-

آژیر و چراغ خطر

-

دکمه قطع آژیر
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نرم افزار
-

سیستم عامل  Windows 7یا Server 2008

-

MS SQL Server 2008 R2
نرم افزار کنترلر و مانیتورینگ

معماری نرم افزار
نرم افزار این سیستم از دو بخش تشکیل شده است که به شرح زیر می باشد.
-

کنترلر :
که بر روی سرور نصب می شود و امکان مانیتورینگ و کنترل تمام ماژولها را برای کاربر فراهم می آورد.

-

نمایش وضعیت :
که بر روی  Clientمورد نظر نصب می شود و امکان مشاهده هفتگی و ماهیانه میانگین دما را به کاربر می
دهد.
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عملکرد سیستم:
شرایطی که می توان در این سیستم تحت پایش قرارداد شامل کلیه شرایط محیطی اعم از دما ،رطوبت ،دود ،برق
روردی دستگاه و  ...می باشد .در صورتی که هر یک از این شرایط از محدوده مجاز تعریف شده عدول نماید ،سیستم
گزارش مربوطه را به همراه زمان وقوع آن ثبت نموده و آژیر به صدا در می آید.ضمناً سیستم به شماره تماس های
داده شده به آن ،پیام کوتاه نیز ارسال می نماید .در سیستم مذکور امکان گزارش گیری نیز وجود دارد .یعنی می توان
گزارشات مربوط به یک بازه زمانی مشخصی را توسط نرم افزار رویت و روند تغییر شرایط محیطی را در آن بازه زمانی
تحلیل نمود.

شمای کلی سیستم به شرح زیر می باشد :
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دیاگرام کلی سیستم به همراه ارتباط اجزای مختلف آن با هم نیز در شکل زیر نمایش داده شده است:
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الف -اتاق  : 12.5x3در این اتاق  4ماژول دما  5-ماژول رطوبت  4-ماژول دود  5-ماژول گردو غبار و با فرض برق  3فاز
تعداد  3ماژول سنسور برق دیده شده است.
ب-اتاق  : 3x4در این اتاق  2ماژول دما  5--ماژول رطوبت  2-ماژول دود  5-ماژول گردو غبار و با فرض برق  3فاز تعداد 3
ماژول سنسور برق دیده شده است.
ج-اتاق  : 3x3در این اتاق  5ماژول دما  5--ماژول رطوبت  5-ماژول دود  5-ماژول گردو غبار و با فرض برق  3فاز تعداد 3
ماژول سنسور برق دیده شده است.

برای هر  4سنسور یک ماژول سنسور الزم است در نتیجه تعداد  55ماژول سنسور برای اتاق ها در نظر گرفته شده است.
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