ارائه یک سیستم مانیتورینگ صنعتی توسعه پذیر مبتنی بر الیه میان افزار
محمداحمدزاده

سید حسین هاشمی

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

چکیده
طراحی سیستم های مانیتورینگ با بهره برداری از قابلیت های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری که بتواند که بتواند داده ها
را از سطح سیستم صنعتی به شکلی مناسب جمع آوری ،تحلیل و مورد بهره برداری قرار دهد به دلیل داشتن توان باال و هزینه
پایین سیستم های کامپیوتری امروزی و وجود نرم افزار های علمی و مهندسی کارا که بر روی این کامپیوتر ها اجرا می شوند از
اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این مقاله قصد داریم یک سیستم مانیتورینگ صنعتی توسعه پذیر مبتنی بر کامپیوتر های
شخصی را ارائه نماییم.این سیستم متشکل از چهار الیه توسعه پذیر بوده و توانایی ارائه سرویس های نرم افزاری مختلف را به
دستگاه هایی مانند تبلت،تلفن همراه ،کامیوترهای رومیزی و غیره را دارا می باشد.
واژههاي كلیدي:مانیتورینگ صنعتی،سیستم کامپیوتری،شبکه حسگر،بالدرنگ،جمع آوری اطالعات
امکانپذیر نمی باشد .با بهره گیری از سیستم های کامپیوتری
شخصی و طراحی تعدادی برد الکترونیکی می توان سیستم
هایی براساس نیاز های روز ایجاد نمودکه دارای هزینه مناسب،
قابلیت اطمینان و انعطاف باالیی باشند[3].

 -1مقدمه
در سال های اخیر توسعه سریع فناوری کامپیوتر وشبکه،
چالشی را در بکارگیری این فناوری در کنترل و مانیتورینگ
سیستم های صنعتی 2به وجود آورده و این چالش استفاده کارا
و بهینه از سیستم های کامپیوتری شخصی جهت
کنترل،مانیتورینگ،نگهداری ،تحلیل و بهره برداری از داده
های جمع آوری شده از سطح یک سیستم صنعتی می باشد.
] [1همچنین تهیه و راه اندازی نرم افزار های علمی و صنعتی
مبتنی بر این نوع سخت افزارها به سادگی امکانپذیر بوده و
دارای هزینه مالی پایینی بوده و از آنجاییکه راه اندای سیستم
های مانیتورینگ صنعتی مانند زیمنس دارای هزینه باالیی
بوده و امکان توسعه آن برای واحد صنعتی به سادگی
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سیستمی که در این مقاله آن را ارائه می نماییم از اجزای
اصلی مانند سیستم عامل لینوکس به عنوان سیستم عامل
سرویس دهنده 3و از بانک اطالعات رابطه ای زمانی جهت
نگهداری داده ها ،فناوری باس جهت ارتباطات سخت افزاری
در بردها ،میکروکنترلر و حسگر های مورد نیاز مانند حسگر
دما ،فشار و غیره در ساخت بهره برده که همه آنها با هزینه
نه چندان زیادی در کشور قابل دسترس می باشند.ما در این
مقاله از یک الیه میان افزار 4جهت مدیریت سیستم و کشف
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خرابی درآن بهره برده ایم تا بتوان قابلیت اطمینان وقابلیت
بالدرنگ بودن سیستم را به دلیل وجود الیه نرم افزاری سطح
باال حفظ نمود [10,2].در این سیستم تمرکز برروی محیط
های صنعتی ونیروگاه های با مقیاس متوسط می باشد.

-1-2

الیه اول ،جمع آوري و تبدیل داده ها از سطح
سیستم صنعتی

تشریح کلی سیستم را از سطح پایین آن شروع می کنیم
جاییکه کمیت های آنالوگ 6زیادی در سیستم صنعتی از قبیل
دما،فشا،دبی وغیره باید از سطح سیستم جمع آوری
شود] [5،11بدین صورت که هر حسگر سیگنال الکتریکی
تولیدی خود را به یک برد به نام برد  IO7ارسال می کند.آن
برد سیگنال دریافتی را پس از اعمال فیلتر و حذف نویز به یک
سیگنال دیجیتال تبدیل کرده ودر هر میلی ثانیه نمونه هایی از
روی آن برداشته و به واحد پردازشگر مرکزی از طریق یک
باس سریال ارسال می کند.واحد پردازشگر مرکزی از یک یا
چند میکرو کنترلر  AVR8تشکیل شده که برنامه ای جهت
برنامه ریزی عملکرد آنها طراحی شده و درون یک حافظه
 EEPROM9ذخیره شده است] [6الزم به ذکر است که حافظه
قابل برنامه ریزی مجدد می باشد.به هنگام فعال شدن سیستم
این برنامه در یک حافظه فقط خواندنی بالدرنگ 10بارگذاری
شده و کنترل واحد پردازشگر مرکزی 11را به دست می گیرد.

 -2معماري كلی سیستم
از آنجاییکه طراحی و پیاده سازی یک سیستم مانیتورینگ
صنعتی موفقیت آمیز ،به عملکرد کلی سیستم صنعتی برمی
گردد.ما در این مقاله به قابلیت توسعه پذیربودن سیستم
براساس نیاز روز و توسعه توسط خود واحد صنعتی ،کاهش
هزینه 5تولید و نگهداری تمرکز داشته ایم.
شکل زیر معماری کلی سیستم را در چهار الیه نشان می دهد:

داده ها دراین سیستم با سرعت باال در سطح سخت افزار به
صورت بالدرنگ قابل دسترس بوده ودرصورت مشاهده داده
هایی که به مقدار بحرانی 12رسیده باشند .واحد پردازشگر یک
وقفه 13به الیه میان افزار ارسال می نماید تا الیه فوق
تصمیمات الزم را اخذ نموده به الیه سخت افزاری اعمال نماید
و به کاربران الیه باالتر این وقفه را اطالع دهد[7].
الزم به ذکر است که با بکارگیری  EEPROMدر این سیستم
برای برنامه ریزی مجدد این حافظه نیاز به جداسازی این
حافظه از مدار نمی باشیم و جهت تغییر بخشی از برنامه درون
حافظه مجبور به حذف کل برنامه ریزی یا همان پاک کردن
حافظه نمی باشیم [8].

شکل : 1نمایکلی سیستم
عملکرد کلی الیه ها به شرح زیر می باشد:

همچنین می توان این الیه سخت افزاری را با کمی بهبود به
عنوان یک سیستم مانیتورینگ صنعتی بالدرنگ به صورت
مستقل مورداستفاده قرارداد.

الیه اول:جمع آوری و تبدیل داده ها از سطح سیستم صنعتی.
الیه دوم:نمونه برداری ازداده ها وارسال آنها به میان افزار.

نمای کلی این الیه در شکل زیر نشان داده شده است:

الیه سوم :دریافت وذخیره داده ها در بانک اطالعاتی،محاوره
با الیه اول و سوم و صدور فرامین کنترلی.
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سیستم عامل متن باز لینوکس می باشد.این الیه نزدیکترین
الیه به الیه سخت افزا (الیه اول) بوده وباسرعت باال و به
صورت بالدرنگ می تواند داده ها را دریافت و سیگنالهای
کنترلی 16الزم را به این الیه ارسال نماید .همچنین نمونه های
داده ای را می تواند مستقیما به سرویس های نرم افزاری راه
اندازی شده مانند وب سرویس،17وب سرور،18سرورهای نرم
افزاری 19و غیره انتقال دهد [9].به طور کل این الیه که بین
انواع نرم افزار های سروریس دهنده،علمی ،مهندسی و سخت
افزار قرار دارد با کمترین هزینه قابل توسعه می باشدو برای
اتصال هر سرویس دهنده ای به این سیستم مانیتورینگ فقط
کافی است الیه میان افزار را برروی آن سرویس دهنده نصب و
راه اندازی نماییم.

شکل  : 2نمای کلی الیه اول
 -2-2الیه دوم ،میان افزار

نمای کلی این الیه در شکل زیر نشان داده شده است:

میان افزار به عنوان یک نو آوری در این تحقیق مورد
استفاده قرار گرفته است اساسا به یک برنامه می گویند که در
یک حافظه توکار مانند یک  ROMقرار گرفته یا یک الیه از
نرم افزار است که تا حد زیادی میانجیگری سیستم عامل برای
بهره برداری از سخت افزار را حذف کرده و خود مستقیما با
سخت افزار ارتباط برقرار می نماید] [2وبه دلیل این ارتباط
مستقیم می توانیم یک سیستم سریع و بالدرنگ باوجود بهره
گیری از نرم افزارهای موجود بر روی سیستم عامل در یک
کامپیوتر شخصی داشته باشیم.همچنین از میان افزار به عنوان
یک الیه در سیستم های توزیع شده استفاده می شود] [9ما
در این مقاله قصد داریم از این الیه در یک سیستم متمرکز
بهره ببریم تا در صورت نیاز واحد صنعتی بتواند براساس نیاز
های روز خودش ،و با حفظ قابلیت بالدرنگ بودن سیستم را
توسعه دهد.الزم به ذکر است که پیاده سازی تمامی نیازمندی
ها مانیتورینگ وکنترل سیستم در سطح سخت افزار کار
دشوار بوده وقابلیت تغییر و مانور را براساس نیاز های
جدیدبرای واحد صنعتی دشوار می کند [7].ازطرفی دسترسی
به موارد مذکور درباالترین سطوح نرم افزاری قابلیت های
بالدرنگ بودن را تضعیف می بخشدبهترین گزینه انتخاب یک
راه حل است که مارابه توانمندی های سطح باالی نرم افزاری
و سطح پایین سخت افزاری برساند.که آن انتخاب یک الیه به
عنوان میان افزار می باشد.

شکل  : 3الیه میان افزار
 -3-2الیه سوم سرویس هاي سرویس دهنده
الیه سرویس دهنده و الیه میان افزار می توانند برروی یک
کامپیوتر سرویس دهنده نصب و راه اندزی شوند در این حالت
به دلیل قابلیت انعطاف این نوع سیستم ها هم از نظر نرم
افزاری و هم از نظر سخت افزاری قدرت مانور زیادی در تحلیل
داده و انجام مانیتورینگ خواهیم داشت ومی توانیم وب
سرویس،وب سایت،سرویس داده وسرویس های دیگر را ارائه
نماییم] [6همچنین با ایجاد یک انبار داده 20از روی بانک
اطالعات زمانی که در اختیار داریم می توانیم انواع روش های
آماری والگوریتم های داده کاوی 21را برروی داده ها اعمال
نماییم[4 ].
در شکل زیر نمای کلی این الیه نشان داده شده است:

وظیفه این الیه دریافت مقادیر داده ای از برد های ورودی
خروجی داده از طریق پورت سریال یا  14USBوذخیره نمونه
های داده ای دریافتی در یک بانک اطالعاتی زمانی 15تحت
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به طور کل جنبه های جدید این تحقیق را به شرح زیر بیان
می کنیم:
-1کنترل شرایط بحرانی توسط الیه میان افزاربصورت خودکار
وبالدرنگ.
-2حفظ قابلیت های بالدرنگ باوجود استفاده از سیستم عامل
برروی کامپیوتر سرویس دهنده.
-3قابلیت اتصال الیه سخت افزاری به هر کامپیوتری که الیه
میان افزار برروی آن نصب باشد.
-4قابلیت توسعه آسان الیه میان افزار به دلیل قدرت مانور
دربرنامه نویسی با زبان های سطح باال.

شکل  :4الیه سرویس دهنده
 -4-2الیه چهارم ،سیستم هاي كامپیوتري كاربران

-5قابلیت بهره برداری از داده ها توسط نرم افزارهای علمی
وفنی نظیر متلب.

نهایی
این الیه سطح باالترین الیه نرم افزاری جهت انجام
مانیتورینگ و کنترل دراین سیستم می باشدکه وظیفه تفسیر
و بهره برداری از داده ها و تهیه ونمایش خروجی های
اطالعاتی را براساس گزارش ونمودار برعهده دارداین الیه می
تواند برروی یک دستگاه تلفن همراه ،تبلت ،کامپیوتر شخصی
وغیره از طریق ارتباط کابلی یا بیسیم با کامپیوتر سرویس
دهنده در محیط واحد صنعتی می باشد[6].

تشکر و قدردانی
از جناب آقای مهندس حسین رئیسی مدیرعامل موسسه
آموزشی پژوهشی نانو صنعت هرمزگان که ما را درانجام این
تحقیق یاری نموده اند کمال تشکر را داریم.
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