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در رابطه با مديريت شبکه و انشعابات و دسته بندي و به روز نمودن آمار و تعداد تجهيزات اعم از
انشعابات فوالدي و پلي اتيلن و با توجه به كثرت و پراكندگي زياد انشعابات به خصوص در شهرهاي پر
جمعيت براي دسترسي به متراژ و كروكي دقيق هر انشعاب به خصوص در مواقع بحراني « تصادف علمک
جابجايي انشعاب و  »...نياز به يک نرم افزار جامع مبني بر جستجوي آسان و سريع در رابطه با موضوع شبکه
و انشعابات احساس مي شد.
در همين راستا بود كه تصميم گرفته شد كه طراحي نرم افزار «سما» (سامانه مديريت انشعابات) براي
اولين بار در سطح كشور به انجام برسد .در اين سامانه مي توان كليه اطالعات تمامي انشعابات ( اعم از شماره
انشعاب  ،كروكي انشعاب  ،نام و نام خانوادگي مشترک  ،نام روستا  ،مصالح به كار رفته و  )...را به تفکيک
فوالدي و پلي اتيلن به سيستم تعريف نمود و در كمترين زمان براي جستجو و پرينت كروكي انشعاب مورد
نظر اقدام و از خطرات احتمالي جلوگيري نمود.
مزاياي استفاده از اين سامانه عبارت است از:
 - 1تفکيک انشعابات (فوالدي و پلي اتيلن)
 - 2تعريف كليه اطالعات مربوط به هر انشعاب ( شماره انشعاب  ،كروكي انشعاب  ،نام و نام خانوادگي
مشترک  ،نام روستا  ،مصالح به كار رفته و )...
 - 3استفاده از محيط نرم افزار نقشه كشي اتوكد ( )AutoCadبراي ذخيره كروكي انشعابات
 - 4امکان جستجو بر اساس شماره انشعاب ؛ نام و نام خانوادگي و نام شهر يا روستا
 - 5پرينت فرم كروكي علمک انشعابات فوالدي ( )ID-F03-00و انشعابات پلي اتيلن ( )EN-F58-00كه ديگر
نيازي به بايگاني حجم انبوهي از فرم هاي كروكي انشعاب نبوده و در هر زمان مي توان فرم كروكي
انشعاب مورد نظر را پرينت گرفت.
 - 6امکان ويرايش كليه اطالعات هر انشعاب در صورت نياز مانند جابجايي انشعاب ؛ تغيير نام مشترک و ...
 - 7استفاده از نام كاربري و رمز عبور براي نرم افزار
 - 8امکان گرفتن نسخه پشتيبان براي جلوگيري از از بين رفتن اطالعات
 - 9امکان استفاده از سامانه در كليه سيستم عامل هاي ويندوز
اميد است كه طراحي اين سامانه مورد پسند مسئوالن مربوطه قرار گرفته و با عنايت ايشان استفاده اين
سامانه در سطح كشور انجام پذيرد.

