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  صنعتی مانند متعدد پشتیبانی از پروتکلهای 

Modbus (Serial ,IP) , DNP3 , IEC(101, 102, 

 103 , 104) , BACnet ,Mbus , 1wired ,… 

  بر خورداری از هسته متن باز 

  تحت وب و عدم وابستگی بهPlatform  

 نرم افزاهای پیش نیازنصب   عدم نیاز به 

  بهره گیری از تکنولوژیهای نوین برنامه نویسی نظیر
Java EE – Ajax – Spring MVC 

  سرورهای توزیع شده جهت بصورت قابلیت نصب

 جمع اوری داده ها

  با  فارسی انگلیسی رابط کاربری زیبای دو زبانه

 و راهنمای کامل فارسی پشتیبانی از تقویم شمسی

 HMI گرافیکی و قابلیت مانیتورینگ رخدادها 

 تعریف سطوح دسترسی سوپروایزور و اپراتور 

  پشتیبانی از بانکهای اطالعاتی مطرح مانند
MySQL– Oracle – Postgres – Derby 

 عدم محدودیت در تعریف تعداد نقاط و کاربران 

  امکان اسکریپت نویسی و اتوماتیک کردن وظایف

 ویدادهااپراتور در هنگام بروز ر
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 شرکت مهندسی
 

 

اندیشه سازان 
 کاوشگر داریس

تولیده کننده سامانه بومی کنترل و مانیتورینگ 

IRSCADA 

طراحی و ساخت انواع مبدلهای پروتکل صنعتی و 

 دستگاههای ارسال و دریافت داده

 نعتی و اتاق کنترلاجرای سیستم های اتوماسیون ص

 

 

 

  اسکادا
 60040ثبت : - سهامی خاص



 

IRSCADA ؟!چیست 

 Supervisory control and dataمخفف  واژه اسکادا

acquisition   داده گردآوری و مدیریت سامانه"به مفهوم" 

اندیشه سازان کاوشگر می باشد که البته مخفف نام شرکت 

 مرکزی سامانه یک را نیز تداعی می نماید! اسکادا داریس

 در گسترده سیستم یا سایت یک واپایی و نظارت که است

 .دارد عهده بر را( کلیومتر چندین حد در) زیاد فواصل

نرم  بومی بعنوان محصول IRSCADAنرم افزار توسعه 

 و دانش با تکیه بر توان 1393سالاز افزاری شرکت، 

به مدد امکانات مرکز رشد دانشگاه معظم نیروهای داخلی و 

، آغاز شد متن بازای با استفاده از هسته فردوسی مشهد، 

و پس از گذشت یکسال اولین پروژه عملیاتی خود را در 

قالب قرائت از راه دور ثباتهای انرژی برق یکی از پستهای 

ا موفقیت بدانشگاه) پست برق موتورخانه شهید هاشمی( 

پارامتر  80و طی مدت یکسال و اندی گذشته قریب به اجرا 

ساعته قرائت و  24این پست را به صورت آنالین و 

 نرم افزار ذخیره می سازد. MySQL دردیتابیس

های کنترل  پروژه با توجه به عام منظوره بودن نرم افزار، 

و نظارت دیگری در مقوله های متفاوت توسط این شرکت 

 ده است.اجرا ش
 

 

 

 

 ?IRSCADA چرا

 این نرم افزار را توصیه می کنیم چون:

 محیط کاربری تحت وب که تنها با داشتن یک مرورگر 

یا فایرفاکس(بر روی هر سیستم عاملی اعم از   IE)مانند 

 ویندوز، لینوکس و حتی اندروید قابل اجراست.

حجم انبوه داده ها. در وجود قابلیت عملیاتی باال حتی با  

حال حاضر دیتابیس یکی از مشتریهای نرم افزار دارای 

 میلیون رکورد اطالعاتی است 35بیش از 

در توسعه نرم افزار و  بومی و دانش بهره گیری از توان 

عدم نیاز به هرگونه الیسنس خارجی و انعطاف پذیری باال 

 و رفع ایرادهای احتمالی در توسعه کد

براحتی و بدون نیاز به نقاط جدید با موضوعاتی متفاوت  

توسعه دهنده نرم افزار به نرم افزار افزوده می گردند، 

 .استاندارد پروتکل را رعایت نمایند ،کافی است تجهیزات

 

 

 

 

  

 پروژه های اجرا شده:

  پست دانشگاه فردوسی 2ثبات انرژی برق در  6مانیتورینگ 

  نقطه دانشگاه 5مانیتورینگ فشار آب ورودی در 

  موتورخانه  دیگ بخار آبمانیتورینگ میزان گاز شهری مصرفی

 مهندسی دانشگاه

 بهسوزی سوخت( مشعل بویلر ) مانیتورینگ دما و ضریب المبدا 

 

 

 ارتباط با ما

 اندیشه سازان کاوشگر داریس

مرکز رشد  –دانشگاه فردوسی  –مشهد 

 402واحد  - 4واحدهای فناور 

8388 3876 051 

3948 315 0915 

info@irscada.com 

www.irscada.com 
 

 


