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 آشنايی با نرم افزار: فصل اول

 

 مقدمه

وانی شرکت فنی و مهندسی فن آوران داده افزار کارا بخشی از سيستم نرم افزار مدیریت کنتورخ

کنتورخوانی جدیدیست که با استفاده از دستگاههای جمع آوری اطالعات جدید ضمن تسهيل مدیریت و انجام 

عمليات کنتورخوانی بستری مناسب جهت افزایش اعتبار داده های جمع آوری شده با استفاده از فناوری بارکد 

این سيستم عالوه بر آن که تمامی قابليتهای سيستم مکانيزه قدیمی را در اختيار خانواده . م می آوردفراه

شرکت گاز قرار می دهد با استفاده از ابزارهای روز، امکان توسعه سيستم را متناسب با نيازهای کاربران در 

فاده در این سيستم در ایران از سوی چندین اختيار آنها می گذارد و عالوه بر آن از آنجا که سخت افزار مورد است

شرکت معتبر ارائه می گردد زمينه رقابتی را فراهم می آورد که برنده اصلی آن کاربران نهایی این سيستم یعنی 

 . شرکتهای گاز هستند

نی این نرم افزار در ابتدا به لحاظ پشتيبانی از کنتورخوانی به شيوه بارکدی، نرم افزار مدیریت کنتورخوا

بارکدی خوانده می شد اما اکنون به لحاظ آن که می توان با استفاده از این نرم افزار بدون هيچ مشکلی بدون 

استفاده از فناوری بارکد و با استفاده از شيوه های معمول در سيستم قدیمی نيز در آن فرایند قرائت کنتورخوانی 

 . يده می شودرا به انجام رساند نرم افزار مدیریت کنتورخوانی نام

به این . از قابليتهای ویژه این نرم افزار می توان به امکان استفاده از آن در کنار سيستم قدیمی اشاره نمود

معنی که می توان بخشی از کنتورخوانی یک ناحيه را با استفاده از سيستم قدیمی و بخش دیگری را به صورت 

 و نهایتا با استفاده از قابليتهای سيستم جدید یک فایل موازی با استفاده از سيستم جدید به انجام رساند

 . کنتورخوانی جهت ناحيه مورد نظر توليد نمود

این نرم افزار برای اجرا در محيط ویندوز آماده گردیده است که در مقایسه با سيستم قدیمی که مبتنی بر 

حاظ نصب و مدیریت آسان و سيستم عامل داس بود ضمن ارائه محيطی کاربرپسندتر باعث می گردد به ل

همچنين قابليتهای سکوی مورد استفاده، هزینه نگهداری سيستمهای کامپيوتری برای شرکتهای گاز کاهش یابد 

و همچنين به لحاظ استفاده از استانداردهای عمومی همچون استانداردهای زبان و پایگاه داده های مورد 

  . خاص در اختيار شرکت استفاده کننده قرار گيرداستفاده، زمينه توسعه و تهيه گزارشات کامال 

در این راهنما بر آنيم تا یک مرجع مناسب جهت استفاده کاربران عزیز در امور مشترکين شرکتهای گاز و یا 

شرکتهای طرف قرارداد فراهم آوریم تا ضمن تسهيل و تسریع فرایند جایگزینی سيستم، آن را در زمينه آموزشی 

اميد است کاربران . ها یک سيستم شایسته و بایسته خانواده توانمند شرکت گاز نمایيم مينهنيز همچون سایر ز

برای ارائه نظرات . عزیز با ارائه نقطه نظرات خود ما را در توسعه هر چه بيشتر این سيستم یاری نمایند

هندسی فن آوران شرکت فنی و م (٢٢١١۶٠٣-٠٨۶١خواهشمند است از طریق تلفن با استفاده از شماره تلفن 

  .  اقدام فرمایيدinfo@arakara.irو یا از طریق پست الکترونيکی با نشانی ) داده افزار کارا

ضمنا یادآور می گردد که کاربران عزیز برای دستيابی به آخرین اطالعات و منابع نرم افزار کافيست به سایت 

  .  مراجعه فرمایندwww.arakara.ir و مهندسی فن آوران داده افزار کارا به نشانی اینترنتی شرکت فنی
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  افزار و کاربرد آن ويرايش نرم

افزار مدیریت کنتورخوانی که در اختيار شما قرار می گيرد دارای شناسه ای با عنوان شماره  ای از نرم نسخه

افزار  هر چه این ویرایش باالتر باشد قابليتهای نرم. (افزار است نشانگر ميزان قابليتهای نرمویرایش است که 

عالوه بر آن هر ویرایش خاص نرم افزار با ویرایشهای خاصی از نرم افزار .) بيشتر و اشکاالت آن کمتر است

د نادرست و احتماال از دست کند و استفاده از ویرایشهای نامتناسب باعث کارکر مخصوص دستگاه درست کار می

شماره ویرایش نرم افزار هم از طریق نوارهای ابزار برنامه مدیریت . گردد رفتن اطالعات جمع آوری شده می

 به کاربر نشان درباره نرم افزار مدیریت کنتورخوانی> -راهنما کنتورخوانی بارکدی و هم از طریق منوی 

  . شود داده می

  

افزار ویرایش  پردازد که با نرم افزار مدیریت کنتورخوانی می نرم ١٫٠٫٢٫٧این راهنما به شرح کاربری ویرایش 

  . طرف دستگاه همخوانی دارد ١٫١٫١

  پيش نيازهای نرم افزاری

البته برای . به باال آماده شده است ٩٨فزار مدیریت کنتورخوانی برای استفاده در انواع ویندوزهای ا نرم

  . استفاده از محيط فارسی الزم است ویندوز شما از زبان فارسی پشتيبانی کند
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 راهنمای نصب: فصل دوم

 

 نصب نرم افزار

این برنامه معموال فایليست .  نرم افزار اجرا کنيدبرای نصب نرم افزار برنامه نصاب را از روی لوح فشرده حاوی

به عنوان . شماره های ویرایش نرم افزار قرار گرفته است xکه به جای نماد  PDTMngrSetupxxxx.exeبه نام 

 . نام دارد» PDTMngrSetup1027.exe« نرم افزار ١٫٠٫٢٫٧نمونه برنامه نصاب ویرایش 

 شرایط استفاده از نرم افزار را مطابق قبول دارما کليک بر روی دکمه پس از اجرای برنامه نصاب الزم است ب

 : نظر پدیدآورنده آن بپذیرید تا به مرحله بعد بروید

  

  :  کار را ادامه دهيدبعدیم افزار و کليک بر روی دکمه پس از آن با انتخاب اجزای مورد نياز نر
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در صورتی که مشکل (می توانيد مسير پيش فرض را . محل نصب نرم افزار در این مرحله قابل تعيين است

  :  کار را ادامه دهيدنصببپذیرید و با کليک بر روی دکمه )  نداریدکمبود فضا

  

ئيات  جزنمایش جزئياتتوانيد با کليک بر روی دکمه  رسد و می پس از چند لحظه فرایند نصب به پایان می

  : کار را از نظر بگذرانيد
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در این حالت ميانبرهای نرم افزار بر روی ميز . پس از کليک بر روی دکمه بستن برنامه نصاب بسته می شود

  :  اندکار و منوی شروع قرار گرفته

  

  فعال سازی نرم افزار مديريت کنتورخوانی

 که برای فعال سازی این نرم افزار نرم افزار مدیریت کنتورخوانی تا قبل از فعال سازی اجرا نخواهد شد مگر آن

  :  از منوی شروع انتخاب کنيدنرم افزار مدیریت کنتورخوانی را از گروه فعال سازی نرم افزارعنوان 

  

در این حالت پنجره برنامه فعال سازی ظاهر می شود و در آن کد سخت افزاری کامپيوتر شما نشان داده 

با اعالم کد سخت (می شود و از شما خواسته می شود که کد فعال سازی را که باید از ارائه دهنده نرم افزار 

  :  را بزنيداعمال کليد فعال سازیارد کنيد و دکمه سراغ آن را بگيرید در کادر مخصوص خود و) افزاری کامپيوتر
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  مديريت شهرها و فرکانسها

انی را از روی ميز کار و پس از انجام فرایند نصب و فعال سازی نرم افزار، می توانيد نرم افزار مدیریت کنتورخو

زمانی که این نرم افزار برای اولين بار بر روی کامپيوتری نصب شده باشد به لحاظ آن . یا منوی شروع اجرا نمایيد

شهرها و که هنوز شهرها و فرکانسهای کنتورخوانی مورد نياز برای آن تعریف نشده است جعبه گفتگوی 

  : فرکانس را به برنامه معرفی نمایيد/ حداقل یک شهر نمایان می گردد که باید در آنفرکانسها

  

مایيد و کد آن را که شامل چهار رقم برای تعریف یک شهر جدید الزم است نام آن را در برابر نام شهر تایپ ن

اما اگر شهری را قبال . و دو رقم کد ناحيه است وارد نمایيد) ١٢١٢به عنوان نمونه در استان مرکزی (کد استان 

تعریف نموده اید کافی است نام آن را از ليست انتخاب نمایيد تا کد آن نيز که قبال وارد شده به طور خودکار 

برای حذف .  را بزنيداضافه شود یکی از چهار فرکانس ممکن را انتخاب نموده دکمه سپس. نمایش داده شود

فرکانس انتخاب /حذف شهرفرکانس نيز کافيست آن را از ليست باالی جعبه انتخاب نمایيد و دکمه /یک شهر 

فرکانس ها را /نيد شهراین جعبه بعدا نيز از طریق منوی نرم افزار در اختيار شما قرار دارد و می توا.  را بزنيدشده

  : اضافه و یا کم کنيد
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  . فرکانس برنامه اصلی مدیریت کنتورخوانی اجرا خواهد شد/پس از معرفی حداقل یک شهر

  



 

١١  

  

 محيط نرم افزار مديريت کنتورخوانی: فصل سوم

 

 نمای کلی

نسها پنجره اصلی نرم افزار به شما نشان داده می شود که امکانات الزم برای پس از معرفی شهرها و فرکا

 : مدیریت فرایند کنتورخوانی را در اختيار شما قرار می دهد

 

خوانده  یا ليست سفيد(، عنوان نرم افزار و نوع داده های نمایان )نوار باالی نرم افزار(در نوار عنوان نرم افزار 

که تمامی -نشان داده می شود و در زیر این نوار، نوار منوی نرم افزار )  و یا عنوان گزارش فعالخطاها، ها

  :  در اختيار قرار گرفته است- قرار گرفتهعمليات نرم افزار از طریق آن در دسترس 

  

اطالعاتی که در جدول ميانی محيط نرم افزار (در سمت چپ محيط نرم افزار نوار انتخاب داده های نمایان 

 یا ليست سفيد(قرار گرفته است که می توانيد با استفاده از آن نوع داده های نمایان ) نشان داده خواهد شد

در جدول ميانی محيط نرم افزار و همچنين نوع دکمه های در دسترس نوار ) گزارشات و یا خطاها، خوانده ها

  : ابزار نرم افزار را تعيين نمایيد
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در قسمت زیرین نوار منو، نوار ابزار نرم افزار قرار گرفته است که نوع و تعداد دکمه های آن بستگی به این 

   : در حالت فعال قرار گرفته باشدگزارشات و یا خطاها، خوانده ها یا ليست سفيددارد که کدام یک از انواع 

  

در سمت راست این نوار وضعيت چراغ . در قسمت پایين محيط نرم افزار نوار وضعيت قرار گرفته است

غ روشن است عنوان وقتی این چرا(کليدهای عددی سمت راست صفحه کليد نشان داده می شود 

در سمت چپ این عنوان، تعداد عناصر موجود در عنوان داده های ).  در این قسمت نوشته می شودفعال:اعداد

در سمت چپ آن یک نوار پرشو وجود دارد که در جریان انجام عمليات زمانبر همچون . فعال نشان داده می شود

 از دستگاه یا توليد فایل کنتورخوانی وضعيت پيشرفت کار بازخوانی ليست سفيد، ارسال و دریافت اطالعات به و

در سمت چپ نوار وضعيت یک راهنمای کوچک چند کلمه ای قرار دارد که در . در آن به کاربر نشان داده می شود

 را نشان می دهد و با بردن موس بر روی دکمه های نوار ابزار یا عنوانهای منوی نرم افزار آمادهحالت عادی کلمه 

  : رح مختصری از نوع کار و همچنين در صورت وجود کليد ميانبر آن دکمه یا عنوان را نشان می دهدش

  

 در دسترس قرار گرفته کانسهاشهرها و فر >- مدیریتعنوان مدیریت شهرها و فرکانسها از طریق منوی 

  : فرکانس های معرفی شده نمود/است که می توان با استفاده از آن اقدام به ویرایش شهر

  

 که منوی خاص داده های نمایان را در اختيار کاربر می گذارد توجه داشته باشيد که مهم ترین نوار ابزار موجود

نوار ابزار سمت چپ است که کاربر با فعالسازی هر کدام از عنوانها می تواند به ابزارهای خاص آن عنوان دست 

  : پيدا کند
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١٤  

  

 مديريت فرايند کنتورخوانی: فصل چهارم

 

 معرفی کنتورخوانها

نرم افزار مدیریت کنتورخوانی به کاربر این امکان را می دهد که با تعریف شناسه و کلمات عبور اختصاصی 

ن کار الزم است ابتدا برای ای. برای کنتورخوانها امکان بررسی فعاليت کنتورخوانها را به صورت جداگانه فراهم آورد

 مدیریت را از منوی کنتورخوانهاجهت انجام این عمل عنوان . تمامی کنتورخوانها به سيستم معرفی شوند

 : انتخاب کنيد

 

  : رخوانها می توان کنتورخوانها را معرفی نموداکنون از طریق پنجره کنتو

  

جهت کنتورخوان در  ١جهت قرائت دستی و کد  ٠کد ( باشد ٢۵۵ تا ٢کد کنتورخوان می تواند عددی بين 

برای معرفی یک ). یلی به معرفی کنتورخوانها به سيستم ندارد در نظر گرفته شده استزمانی که کاربر تما

کنتورخوان کافيست یک کد انتخابی برای او،نام و نام خانوادگی او و یک کلمه عبور چهار رقمی برای او وارد کنيد 

  :  را بزنيداضافه شودو دکمه 
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در صورتی که کد انتخابی مشکلی نداشته باشد کنتورخوان معرفی شده به فهرست کنتورخوانها اضافه می 

  : شود

  

  : در صورتی که کد تکراری باشد اخطار الزم به کاربر داده خواهد شد
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تنی که برای تغيير کلمه عبور کنتورخوان کافيست روی نام او کليک کنيد، یک کلمه عبور جدید در جعبه م

برای حذف کنتورخوان نيز می توانيد روی نام او .  را بزنيدتغييرپيش از عنوان تغيير وجود دارد وارد کنيد و دکمه 

  :  را بزنيدحذف کنتورخوانکليک کنيد و دکمه 

  

  فعالسازی کد کنتورخوان

به گونه ای طراحی شده است که در حالت پيش فرض  Symbol PDT 3100نرم افزار دستگاه کنتورخوانی 

بدون دریافت شناسه و کلمه عبور از سوی کنتورخوان عمل می کند و نام کنتورخوانی که خوانده ها و خطاها را 

که دستگاه از کنتورخوان شناسه و کلمه عبور او را سؤال برای آن . گزارش می کند» کنتورخوان«درج نموده 

  . نموده و خوانده ها را به نام او ثبت کند الزم است از طریق منوی تنظيمات این قابليت فعال شود

  :  را انتخاب کنيدتنظيمات برنامه عنوان مدیریتبرای فعال کردن این قابليت از منوی 

  

کنتورخوانی باید برای فعالسازی قابليت دریافت شناسه عبور الزم است پيش از تغذیه دستگاه عنوان 

برای .  در منوی تنظيمات عالمت خورده باشدتوسط کنتورخوان دارای شناسه و کلمه عبور صورت گيرد

  .  کليک کنيدباشدانتخاب الزم است پس از عالمت زدن این عنوان بر روی دکمه ثبت این 

  

  

توجه داشته باشيد که تمامی انتخابهای برنامه برای استفاده های بعدی ثبت می گردد و در دفعات بعد 

  . نيازی به طی مراحل فوق نمی باشد

در صورتی که قابليت دریافت شناسه عبور از کنتورخوان فعال گردد دستگاه همواره از کنتورخوان یک شناسه 

ؤال می کند که الزم است کنتورخوانهای با کدهای تک رقمی و دو رقمی ارقام پيش از کد خود را سه رقمی را س

  . وارد نماید ٠٠٢الزم است روی دستگاه شناسه خود را به صورت  ٢به عنوان نمونه کنتورخوان با کد .  پر کند٠با 
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  تعيين اختيارات کنتورخوان و کنتورخوانی بدون بارکد

روی دستگاه کنتورخوانی به کاربر این اجازه را می دهد که تاریخ و ساعت دستگاه را  بر تنظيماتعنوان 

برای این منظور و به جهت . تغيير دهد و این ممکن است خارج از حيطه اختيارات کنتورخوان به نظر برسد

وی دستگاه در جلوگيری از دسترسی کنتورخوان به عناوین موجود در این عنوان یک رمز عبور برای این عنوان ر

 از تنظيمات برنامهاست و می توان آن را از طریق عنوان  ١٣٨۴نظر گرفته شده است که مقدار پيش فرض آن 

رمز ورود برای این منظور کافيست یک عدد چهار رقمی را در جعبه متنی جلوی عنوان . منوی مدیریت تغيير داد

 پس از تغذیه دستگاه رمز ورود به تنظيمات آن باشد  وارد نمود که با کليک بر روی دکمهبه تنظيمات دستگاه

  : مطابق رمز انتخابی در نرم افزار مدیریت کنتورخوانی خواهد بود

  

  

 به عنوان یک روش توانمند جهت کنتورخوانی بارکدینرم افزار مدیریت کنتورخوانی با تأکيد ویژه بر روی 

هر چند این نرم افزار و این سيستم به خوبی از کنتورخوانی غير . افزایش اعتبار داده ها ساخته شده است

در حالت پيش فرض دستگاه . دی و مطابق با سيستم قدیمی شرکتهای گاز نيز پشتيبانی می کندبارک

کنتورخوانی تنها زمانی به کنتورخوان اجازه درج رقم می دهد که یا او بارکد موجود بر روی برچسب چسبانده 

ستجو کند و مشخصات او را شده بر روی کنتور مشترک را اسکن کند و یا این که سریال کنتور او را در دستگاه ج

کنتورخوان با استفاده از سایر روشهای کنتورخوانی در این سيستم تنها می تواند به گزارش خطا برای . بيابد

  . مشترک بپردازد و نمی تواند برای او رقم وارد کند

آنها شرکتهایی که نمی خواهند از برچسبهای بارکدی استفاده کنند یا این که تا برچسبهای بارکدی 

چسبانده شود ممکن است مدتی زمان ببرد می توانند به کنتورخوان دسترسی بدهند تا با استفاده از روش 

ترتيب خط سير و همچنين روش جستجوی شماره اشتراک و سایر روشهای ممکن بتواند برای مشترک مقدار 

  . وارد کند

 به کنتورخوان دسترسی مدیریتز منوی  اتنظيمات برنامهبرای این کار الزم است که با ورود به عنوان 

  : استفاده از این دو روش برای درج مقدار داده شود

  

  

در صورت اعطای این دسترسی به کنتورخوان، دستگاه به جای آن که به طور پيش فرض پس از تغذیه در 

عالوه بر آن در این حالت . حالت اسکن بارکد قرار گيرد در حالت کنتورخوانی به ترتيب خط سير قرار می گيرد

طور پيش فرض در روش ترتيب خط سير نشان داده نمی شود نيز به شماره سریال کنتور مشترک نيز که به 

  . کنتورخوان نشان داده می شود
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  تغيير تاريخ و ساعت دستگاه

توانيد از صفحه اصلی گزینه تنظيمات را انتخاب کنيد،  در صورتی که ساعت و تاریخ دستگاه اشتباه است می

  . گاه را بزنيد و ساعت و تاریخ دستگاه را تصحيح کنيد دستENTERرمز ورود به تنظيمات را وارد نموده دکمه 

  

  

  . برای تغيير تاریخ گزینه تاریخ را از صفحه تنظيمات انتخاب کنيد

  

  . يد را انتخاب کنيددر صورتی که نيازی به تغيير نيست گزینه تأی. تاریخ روز به شما نشان داده خواهد شد

  

  . برای تغيير گزینه تغيير را انتخاب کنيد

  

اگر عدد غير . وارد کنيد ٠۵به عنوان نمونه روز پنجم را به صورت . اعداد تاریخ را به صورت دو رقمی وارد کنيد

توانيد  می. کند قابل قبول وارد کنيد دستگاه با یک بوق کوتاه به شما اخطار می دهد و عدد وارد شده را پاک می
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پس از اتمام کار گزینه تأیيد را انتخاب . و جهتی پایين بين ردیفها حرکت کنيدبا استفاده از کليدهای جهتی باال 

  . کنيد تا تغيير انجام شود

  

  

  . مراحل تغيير ساعت هم مشابه تغيير تاریخ است
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  .  دستگاه را بزنيدCLEARبرای بازگشت از منوی تنظيمات دستگاه کافيست کليد 

  تعيين زمان خاموشی دستگاه

ثانيه خود به خود خاموش می شود تا  ٣٠صفحه دستگاه کنتورخوانی به طور پيش فرض پس از زمانی حدود 

ان مشکل داشته باشد برای تغيير ممکن است کنتورخوان با این زم. ميزان نگهداری شارژ باتری آن افزایش یابد

 را انتخاب نموده، زمان زمان خاموشی دستگاه شوید و در آنجا عنوان تنظيماتاین زمان می توانيد وارد منوی 

البته توجه داشته باشيد که انتخاب زمان خاموشی خيلی باال ممکن . خاموشی مورد نظر خود را انتخاب نمایيد

  : ری اثر منفی قابل مالحظه داشته باشداست روی زمان نگهداری شارژ باط

  

  

  ه فضای آزاد دستگاهمشاهد

بایت کمتر شود دستگاه با ارائه اخطار مناسب تا زمانی که  ٢٠٠٠٠در صورتی که مقدار فضای آزاد دستگاه از 

فضای آزاد دستگاه با . عمل تخليه و سپس حذف یا تغذیه مجدد صورت نگيرد مانع ادامه کنتورخوانی می گردد

  :  منوی اصلی دستگاه نشان داده می شودتنظيمات در عنوان فضای آزاد دستگاهاستفاده از عنوان 
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ستفاده از این عنوان می توانيد مقدار حافظه دستگاه را نيز که بسته به مدل آن ممکن است متفاوت با ا

  . باشد تشخيص دهيد
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 ن به دستگاهآکار با ليست سفيد و ارسال : فصل پنجم

 

 تعريف ليست سفيد

کنتورخوانی از  نام فایل حاوی اطالعات اوليه مشترکين شرکت گاز است که جهت آغاز فرایند ليست سفيد

مينفریم دریافت می گردد و توسط نرم افزارهای مدیریت کنتورخوانی موجود به دستگاههای جمع آوری اطالعات 

 . قابل حمل تغذیه می گردد

 فرکانس فعال/ انتخاب شهر 

ری برای ورود اطالعات مشترکين به نرم افزار مدیریت کنتورخوانی الزم است ليست سفيد در نرم افزار بارگذا

  . این فرایند برای هر شهر تنها یک بار در طول هر فرکانس انجام می پذیرد. گردد

فرکانس را در حالت فعال قرار /از آنجا که در نرم افزار مدیریت کنتورخوانی در یک زمان تنها می توان یک شهر

برای این . ر گرفته باشندداد قبل از بارگذاری ليست سفيد الزم است شهر و فرکانس مورد نظر در حالت فعال قرا

کار کافی است در صورتی که نوار انتخاب داده های نمایان روی ليست سفيد قرار نگرفته است روی عنوان 

سپس در صورتی که الزم است . ليست سفيد بر روی این نوار کليک کنيم تا آن را در حالت انتخاب قرار دهيم

  : وی روی نوار ابزار انتخاب کنيمشهر فعال تغيير کند عنوان آن را از ليست بازش

  

در این حالت یک جعبه گفتگو باز می شود که در آن باید عنوان فرکانس فعال شهر را انتخاب کنيم و بر روی 

  :  کليک کنيمبلهدکمه 

  

در صورتی که شهر مورد نظر ما فعال است و تنها الزم است فرکانس فعال تغيير کند کافی است عنوان 

  : فرکانس فعال را از ليست بازشوی خاص این عمل انتخاب نمایيم
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  بارگذاری ليست سفيد

سپس بر روی .  قرار دهيدليست سفيدبرای بارگذاری ليست سفيد ابتدا عنوان داده های نمایان را روی 

  : کليک کنيد) ه از سمت راستاولين دکم(دکمه بارگذاری ليست سفيد از نوار ابزار 

  

 که معموال برای zipبا پسوند (یکی به صورت فایل فشرده . ليست سفيد به دو صورت قابل بارگذاری است

از طریق اینترنت یا هایپرترمينال و یا امکان پذیر شدن کپی آن بر روی کاهش حجم فایل و تسریع ارسال فایل 

که در حالت پيش فرض این دسته از فایلهای ليست سفيد از طریق پنجره ) دیسکت به این صورت در می آید

  : بارگذاری ليست سفيد نشان داده می شوند

  

ليست سفيد می تواند به صورت غير فشرده نيز بارگذاری شود که در این حالت برای نمایش عنوان این 

را انتخاب نمایيد تا نام  (*.*) All Files عنوان :Files of typeدسته الزم است از ليست بازشوی جلوی عنوان 

  :  برای انتخاب نمایش داده شودفایلهای این دسته نيز

  



  فصل پنجم  راهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی
 

٢٤ 

فرکانس فعال به صورت /بارگذاری ليست سفيد باعث حذف کامل خوانده ها و خطاهای شهر

اب نام فایل ليست سفيد پنجره ای باز می شود تا این  به همين لحاظ پس از انتخ.غير قابل برگشت می شود

  : امر به شما گوشزد گردد

  

 موجود است نمایش در این پنجره تاریخ فایل ليست سفيد و تعداد مشترکينی که اطالعات آنها در داخل فایل

  . داده می شود

پس از انجام این عمل .  را بزنيدتأیيددر صورتی که مطمئنيد می خواهيد ليست سفيد را بارگذاری کنيد دکمه 

  : فرایند بازخوانی ليست سفيد آغاز می گردد که ميزان پيشرفت آن از طریق نوار وضعيت به اطالع شما می رسد

  

پس از پایان فرایند جدول ميانی نرم افزار با اطالعات موجود در ليست سفيد به ترتيب کد آدرس پر می شود 

  : و تعداد مشترکين موجود در نوار وضعيت ثبت می گردد
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  انتخاب ستونهای قابل مشاهده

از آنجا که تعداد عنوانهای مشخصات مشترکين زیاد است ممکن است تمامی عنوانها را بدون جابجا کردن 

، کد حوزهمانند (عالوه بر آن برخی از این عنوانها برای همه مشترکين ثابت است . دنوار لغزنده پایين جدول نبيني

لذا می توانيد با . و بعضی از آنها نيز استفاده چندانی در فرایند کنتورخوانی ندارند) تاریخ فایل و فرکانس

 افزار را طوری تنظيم کنيد  و یا دکمه متناظر آن از نوار ابزار، نرمستونهای قابل مشاهده >- نماانتخاب عنوان 

  : که ستونهای اضافی را نشان ندهد

  

در صورتی که نمی خواهيد یک ستون خاص نشان داده شود با کليک بر روی مربع سمت راست عنوان آن 

  :  را بزنيدباشدپس از پایان کار دکمه . مت صحيح را از داخل آن برداریدستون عال

  

ر از نرم افزار خارج توجه داشته باشيد که حتی اگ. در این حالت تنها ستونهای مورد نظر شما در دید قرار دارند

شوید و دوباره آن را اجرا کنيد تا زمانی که تنظيمات مربوط به ستونهای قابل مشاهده را تغيير نداده اید وضعيت 

  : آن حفظ خواهد گردید



  فصل پنجم  راهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی
 

٢٦ 

  

  جستجو با استفاده از مشخصات مشترکين

نرم افزار مدیریت کنتورخوانی قابليت جستجو بر اساس شماره اشتراک، کد آدرس، سریال کنتور، نام و نام 

  . خانوادگی و نشانی مشترک را در اختيار کاربر قرار می دهد

تراک کافی است روی دکمه جستجو روی نوار ابزار برای جستجو در ليست سفيد بر حسب شماره اش

کليک کنيد و عنوان جستجو بر اساس شماره اشتراک را انتخاب کنيد و یا کليد ) وقتی ليست سفيد فعال است(

F3را بزنيد  :  

  

 را ENTERدر جعبه گفتگویی که نمایان می شود قسمتی از شماره اشتراک مورد نظر را بنویسيد و دکمه 

  : بزنيد
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ت آن مشترک در باالی جدول قرار گرفته و در صورت وجود مشترکی با شماره اشتراک مورد نظر، مشخصا

  : پررنگ می شود

  

هر چند آسان تر است . برای یافتن مشترک بعدی با شماره اشتراک مشابه کافيست این فرایند را تکرار کنيد

 می توانيد مشترکينی را قبلی را پيدا کنبا فعال کردن عنوان .  کار را با استفاده از کليد ميانبر انجام دهيداین

  . که از آنها گذشته اید باز هم مشاهده کنيد

  : جستجو بر اساس کد آدرس، سریال کنتور، نام و نام خانوادگی و نشانی نيز کامال مشابه است
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 کليدهای ميانبر جستجو در نرم افزار مديريت کنتورخوانی

  ميانبر کليد وش جستجور

  F3 جستجو با شماره اشتراک

  F4 جستجو با کد آدرس

  F5 جستجو با شماره سریال کنتور

  F6 جستجو با نام و نام خانوادگی

  F7 جستجو با نشانی

برای مشاهده کامل اطالعات یک مشترک کافيست روی مشخصات آن دوبار کليک کنيد و یا این که وقتی 

به آن مشترک در حالت انتخاب شده قرار دارد بر روی آیکون مربوط به این کار در نوار ابزار ليست ردیف مربوط 

  : سفيد کليک کنيد
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  تغذيه دستگاه با فهرست انتخابی از مشترکين

در نرم افزار مدیریت کنتورخوانی برای انتقال یک فهرست انتخابی راهکارهای گوناگونی در نظر گرفته شده 

ی، یک فهرست انتخابی بدون ترتيب و تمام مشترکين، یک فهرست پشت سر هم انتخاب; کاربر می تواند. است

  . یا فهرستی از مشترکين را که در خروجی یکی از گزارشات نرم افزار جای دارند روی دستگاه بفرستد

  انتقال يک فهرست پشت سر هم از مشترکين به دستگاه

آنها را به در این روش کاربر با مشخص کردن ابتدا و انتهای فهرست انتخابی در جدول اطالعات ليست سفيد 

  . دستگاه انتقال می دهد

در این روش قبل از ارسال داده ها به دستگاه الزم است با استفاده از دکمه های نوار ابزار آغاز و پایان 

بسته به (این فهرست می تواند شامل تمامی مشترکين و یا قسمتی از آن . فهرست ارسالی را مشخص کنيد

کمترین اندازه (مگابایت  ٢/٢با اندازه حافظه  Symbol PDT 3100ی روی دستگاهها. باشد) ظرفيت دستگاه 

عنوانهای دکمه های انتخاب . مشترک را قرار دهيد ۵٠٠٠می توانيد به آسانی و بدون مشکل مشخصات ) ممکن

  : را در شکل زیر مشاهده می کنيد
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  : پس از انتخاب فهرست مورد نظر بر روی دکمه ارسال کليک کنيد

  

 COM2یا  COM1ین پورت یکی از دو پورت ا.  را انتخاب کنيدپورت متصل به پایهدر پنجره ارسال می توانيد 

  : است که کابل اتصال کامپيوتر را از طریق آن به پایه دستگاه متصل می کند

  

اما قبل از آن باید دستگاه .  دستگاه انتقال می یابد فهرست انتخابی بهارسال شودبا کليک بر روی دکمه 

  . را برای تغذیه اطالعات آماده کرده باشيد

  آماده سازی دستگاه برای تغذيه اطالعات

  :  را انتخاب کنيدارتباطبرای تغذیه دستگاه با اطالعات ليست سفيد از منوی اصلی دستگاه عنوان 

  

در صورتی که دستگاه را روی پایه قرار نداده باشيد یا برق پایه قطع باشد دستگاه از شما می خواهد تا آن را 

  : می توانيد به حالت عادی بازگردید CLEARروی پایه قرار دهيد، در این حالت با زدن کليد 
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در این حالت چراغ قرمز رنگ پایه . پس از قرار دادن دستگاه بر روی پایه دستگاه آماده تغذیه اطالعات است

برای خروج دستگاه از حالت تغذیه بدون تکميل فرایند ارسال اطالعات کافی است . دستگاه چشمک زن می شود

  : را بزنيد CLEARدر این حالت دکمه 

  

  ارسال فهرست انتخابی به دستگاه

.  را در پنجره ارسال بزنيدارسال شودپس از آن که مطمئن شدید دستگاه در حالت تغذیه قرار دارد دکمه 

يمات الزم توليد می کند و آنها را در فرایندی که پس از انجام این عمل نرم افزار چند فایل حاوی اطالعات و تنظ

  : پيشرفت آن به شما نشان داده می شود به دستگاه ارسال می نماید

  

تی که مشکلی وجود نداشته باشد پس از پایان عمليات انتقال فایل چراغ قرمز رنگ پایه خاموش می در صور

  : شود، دستگاه پيام زیر را نشان می دهد و پس از چند لحظه به حالت عادی بر می گردد
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 از منوی کنتورخوانیدر این حالت برای اطمينان از تعداد مشترکين انتقال یافته می توانيد با انتخاب عنوان 

و ورود شناسه و کلمه عبور یکی از کنتورخوانها در صورتی که قابليت دریافت شناسه کنتورخوان (اصلی دستگاه 

تعداد مشخصات ) دستگاه و انتخاب از منو SPACEزدن کليد  (اسکن بارکدو انتخاب روش ) را فعال نموده اید

  : مشترکين موجود در دستگاه را مشاهده کنيد

  

  : تگاه عنوان اطالعات را انتخاب نمایيدبرای مشاهده تاریخ ليست سفيد ارسالی کافيست از منوی اصلی دس

  

  

در صورتی که کابل پایه به دستگاه درست متصل نباشد یا پورت متصل به پایه درست انتخاب  :تذکر مهم

نشده باشد پس از چند لحظه پنجره انتقال بسته می شود اخطار زیر به شما نشان داده می شود و دستگاه نيز 

  : در حالت انتظار برای دریافت فایل باقی می ماند
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  . در این حالت پس از چک کردن کابل ارتباطی و پورت متصل دوباره عمل ارسال را انجام دهيد

 عمل تغذیه باعث حذف خوانده ها و خطاهای ثبت شده در دستگاه می شود لذا دستگاه زمانی :تذکر مهم

  : ت خوانده ها و خطاهای آن تخليه نشده باشد اجازه تغذیه را به کاربر نمی دهدکه اطالعا

  

.  داخل آن تخليه شودبرای آن که دستگاه این اجازه تغذیه را به کاربر بدهد الزم است اطالعات ثبت شده در

در صورتی که اطالعات موجود در دستگاه مهم نيست و یا نمی خواهيد آنها را تخليه کنيد می توانيد با حذف آنها 

  . این مشکل را حل کنيد

  حذف خوانده ها و خطاها از روی دستگاه

  : ا انتخاب کنيد رتنظيماتبرای حذف خوانده ها و خطاها از روی دستگاه از منوی اصلی دستگاه عنوان 

  

  :  را انتخاب کنيدحذف خوانده ها و خطاهااز منوی تنظيمات عنوان 

  

این امر جهت . در این حالت اگر دستگاه را روی پایه قرار نداده باشيد اخطار الزم به شما داده خواهد شد

حصول اطمينان از این که این عمل توسط یک کاربر نرم افزار مدیریت کنتورخوانی و پس از تخليه اطالعات صورت 

  : آن اخطار الزم برای حذف اطالعات به شما ارائه می شودپس از . می گيرد انجام می پذیرد
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پس از ورود رمز صحيح خوانده . است ۵٨٣١رمز حذف اطالعات . پس از آن رمز حذف از شما سؤال می شود

  : ا از روی دستگاه پاک می شود و پيام الزم داده می شودها و خطاه

  

  . توجه داشته باشيد که حذف اطالعات روی آمار دستگاه تأثيری ندارد

  ال دستگاهانتخاب يک فهرست غير ترتيبی برای انتق

کاربر می تواند یک فهرست از مشترکين را که پشت سر هم نيستند و در ليست سفيد بين آنها مشترکينی 

 فهرست ارسالبرای این کار الزم است یک . وجود دارند که در انتخاب نيامده است به دستگاه ارسال نماید

ليست سفيد قرار دارد می توان با کليک بر روی زمانی که نوار ابزار داده های نمایان بر روی عنوان . تشکيل دهد

  :  بر روی نوار ابزار محتویات فهرست ارسال را مشاهده نمودمشاهده فهرست ارسالعنوان 

  

  

فهرست ارسال یک فهرست موقت و ميانی برای ارسال به دستگاه است و می توانيد در هنگام تشکيل 

ت پاک کردن این فهرس. فهرست ارسال جدید یا پس از ارسال فهرست ارسال انتخابی به دستگاه آن را پاک کنيد

حذف برای حذف فهرست ارسال کافيست بر روی آیکون مربوط به . هيچ تأثيری بر روی داده های نرم افزار ندارد

  :  بر روی نوار ابزار ليست سفيد کليک کنيدفهرست ارسال

  



  فصل پنجم  راهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی
 

٣٦ 

به فهرست ارسال ) که توسط دکمه های آغاز و پایان مشخص شده(برای اضافه کردن یک فهرست انتخابی 

 روی نوار ابزار اضافه کردن به فهرست ارسالکافيست پس از انتخاب آغاز و پایان فهرست بر روی دکمه 

  : ليست سفيد کليک کنيد

  

ارسال به دستگاه پس از قرار دادن دستگاه در حالت ارتباط بر روی عالمت » فهرست ارسال«برای ارسال 

پورت ارسالی از شما سؤال خواهد شد و ادامه کار .  روی نوار ابزار ليست سفيد کليک کنيدفهرست ارسال

  : همانند قبل خواهد بود

  

  

  انتخاب يک يا چند قطعه برای ارسال به دستگاه

ربران نرم افزار مدیریت کنتورخوانی به لحاظ سابقه کار با سيستم قدیمی ممکن است ترجيح دهند به کا

تعدادی از مشترکين گاز که از لحاظ جغرافيایی در یک منطقه قرار (جای انتخاب یک فهرست، یک یا چند قطعه 

برای انجام این کار در . بفرستندرا بر روی دستگاه ) می گيرند و پنج رقم ابتدایی کد آدرسشان مانند هم است

  :  برویدگزارشاتسيستم جدید الزم است ابتدا به برگه 

  

  :  را به عنوان گزارش فعال انتخاب نمایيدگزارش قرائت نشده هاسپس 
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  : پس از آن قطعه مورد نظر را از فهرست قطعات انتخاب نمایيد

  

  :  را از نوار ابزار گزارشات انتخاب کنيدعمليات ویژه گزارشسپس عنوان 

  

  . زنيد را بانتخاب را انتخاب کنيد و دکمه اضافه کردن به فهرست ارسالسپس از ليست عمليات عنوان 

  

این عمل را می توانيد به تعداد قطعات مورد نظر خود تکرار کنيد و نهایتا برای ارسال فهرست مانند قبل به 

  . ارسال آن را به دستگاه ارسال نمایيدبرگه ليست سفيد بازگردید و با استفاده از عنوان 

  گزارش قرائت نشده های باالی سه دوره

یکی از گزارشاتی که ممکن است پيش از شروع کنتورخوانی کارآمد باشد گزارش قرائت نشده های باالی 

 کنتورخوان مقداری برای آنها) شش ماه(این گزارش فهرست مشترکينی را که بيش از سه دوره . سه دوره است

  . ثبت ننموده است را نشان می دهد

 رفته و در صورتی که گزارش قرائتهای باالی سه گزارشاتبرای مشاهده این گزارش کافی است به برگه 

  : دوره فعال نيست با انتخاب آن از فهرست گزارشهای موجود نتایج آن را مشاهده نمایيد

  

اما قبل از این کار شاید . در صورت تمایل می توانيد خروجی این گزارش را همانند سایر گزارشها چاپ بگيرید

برای این کار گزینه ستونهای قابل مشاهده را از منوی نرم افزار . الزم باشد برخی ستونهای اضافی را حذف کنيد

  :  حذف کنيدليست سفيدز نوار ابزار انتخاب نمایيد و ستونهای اضافی را از فهرست یا ا
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  : برای چاپ بر روی عالمت چاپ کليک کنيد

  

  

  : مایيددر صورت لزوم می توانيد پيش نمایش چاپ را مشاهده ن
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  .  می توانيد خروجی گزارش را چاپ نمایيدچاپبا کليک بر روی عنوان 



 

٤٠  

  

 دريافت اطالعات از دستگاه: فصل ششم

 

  سازی دستگاه برای تخليه اطالعاتآماده

پس از انجام فرایند کنتورخوانی به تعداد کافی الزم است اطالعات جمع آوری شده از دستگاه بازخوانی 

 : برای این کار از منوی اصلی دستگاه عنوان ارتباط را انتخاب کنيد. شود

 

  . پس از این کار در صورتی که دستگاه روی پایه نباشد از شما می خواهد که آن را روی پایه قرار دهيد

در صورتی که دستگاه روی پایه باشد و برق پایه نيز وصل باشد دستگاه در حالت انتظار قرار می گيرد و 

  . ر نرم افزار مدیریت کنتورخوانی دنبال کنيدتوانيد ادامه عمليات را د می

  دريافت خوانده ها و خطاها

پس از آن که دستگاه را برای انتقال اطالعات آماده کردید در نرم افزار مدیریت کنتورخوانی به یکی از برگه 

ه خوانده و و روی دکمه تخلي) در این حالت نتيجه در هر دو حالت یکسان است(های خوانده ها یا خطاها بروید 

  : کليک کنيد) اولين دکمه از سمت راست(خطاها در نوار ابزار 

  

  : در این مرحله از کاربر پورت ارتباطی سؤال می شود

  

پس از آن، همانند حالت تغذیه پنجره ای ظاهر می شود که پيشرفت فرایند دریافت اطالعات از دستگاه در آن 

  : نمایش داده می شود



  فصل ششم  راهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی
 

٤١ 

  

در صورتی که مشکلی در حين تخليه اطالعات پيش نياید تعداد خوانده ها و خطاهای جدید به کاربر اعالم 

  : می شود

  

  : همانند فرایند تغذیه در صورتی که ارتباط به درستی برقرار نشود اخطار الزم به کاربر داده می شود

  

تباط به هر دليلی قطع شود و تخليه به درستی انجام نشود دستگاه در صورتی که در حين تخليه اطالعات ار

  : اخطار الزم را به کاربر می دهد

  

ا زمانی که تخليه یا حذف صورت نگيرد در این حالت دستگاه، اطالعات را تخليه نشده در نظر می گيرد و ت

  ). البته فرایند کنتورخوانی می تواند ادامه پيدا کند(اجازه تغذیه مجدد را نمی دهد 



 

٤٢  

  

 کار روی خوانده ها: فصل هفتم

 

 ورودی دستی

به برگه خوانده ها بروید و دکمه ورودی دستی ...) اعالن مقدارهای تلفنی و (برای ورود دستی مقدار 

 : را بر روی نوار ابزار بزنيد تا پنجره ورودی دستی نمایان شود)  دکمه از سمت راستدومين(

 

بر آن در صورتی که در این پنجره می توانيد بر اساس شماره اشتراک یا کد آدرس جستجو کنيد، عالوه 

تمامی شماره اشتراک یا کد آدرس را وارد نکرده اید می توانيد با استفاده دکمه بعدی موارد مشابه بعدی را پيدا 

  : کنيد

  

در صورت لزوم می توانيد برای آن اصالح مصرف (نظر مقدار اعالم شده را وارد کنيد پس از یافتن مشترک مورد 

در صورت موفقيت آميز بودن عمليات پيام الزم در قسمت پایين پنجره درج می . و دکمه تأیيد را بزنيد) هم بزنيد

  :  گيردشود و عالمت مکان نما برای جستجوی شماره بعدی روی جعبه متنی شماره اشتراک قرار می



  فصل هفتم  راهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی
 

٤٣ 

  

اما توجه داشته باشيد تا . پنجره ورودی دستی تا زمانی که آن را نبندید به شما اجازه ورود مقدار می دهد

با استفاده از این پنجره می توانيد مقدار .  روز نمی شودزمانی که این پنجره بسته نشود آمار خوانده ها به

  ). با استفاده از دکمه حذف(خوانده شده را در صورت لزوم حذف هم بکنيد 

حتی اگر قبال برایشان کنتورخوانی با (ستون کنتورخوان برای ورودیهایی که به این صورت وارد می شوند 

با استفاده از (تاریخ قرائت نيز تاریخ روز . دستی ثبت می شودقرائت ) استفاده از دستگاه صورت گرفته باشد

و ساعت قرائت نيز از ساعت کامپيوتر ) تاریخ کامپيوتر که البته توسط کاربر همزمان با ورودی قابل تغيير است

  : گرفته می شود

  



  فصل هفتم  راهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی
 

٤٤ 

در صورتی که ليست سفيدهای بارگذاری شده حاوی تعداد مشترکين زیادی باشد و کامپيوتری که نرم افزار 

مدیریت کنتورخوانی روی آن نصب شده نيز کند باشد ممکن است فرایند درج دستی رقم کنتور به لحاظ نياز به 

در صورتی که به چنين مشکلی برخوردید . سازی جدول خوانده ها به ازای هر ورودی بسيار کند باشد امهنگ به

 بهنگامسازی همزمان با هر ورودی را غير فعال مدیریت در منوی تنظيمات برنامهمی توانيد با مراجعه به عنوان 

  : کنيد

  

  

در این حالت تمامی ورودیهای دستی همزمان با ورود ذخيره می شوند اما بهنگامسازی فهرست خوانده ها 

  . تن پنجره ورودی دستی انجام می پذیردتنها پس از بس

  تغيير تاريخ قرائت

اما . همچنان که قبال نيز مشاهده کردید می توان تاریخ قرائت ورودیها را از طریق پنجره وروی دستی تغيير داد

  . جهت سهولت بيشتر در انجام این کار یک عنوان اختصاصی نيز برای انجام این کار در نظر گرفته شده است

ی تغيير تاریخ قرائت یک یا تعداد محدودی خوانده با استفاده از این روش کافيست در برگه خوانده ها روی برا

کليک کنيد و همانند ورودی دستی با استفاده از شماره ) دکمه سوم از سمت راست(دکمه تغيير تاریخ قرائت 

  : تاریخ قرائت را تغيير دهيداشتراک یا کد آدرس جستجو نموده و مشترک مورد نظر را بيابيد و سپس 



  فصل هفتم  راهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی
 

٤٥ 

  

  

  

اگر نياز است که تاریخ قرائت تمامی مشترکين به یک باره تغيير کند می توانيد از عنوان دیگر در نظر گرفته 

  . شده که بعدا به آن خواهيم پرداخت استفاده کنيد

  مشخصات مشترکينورودی دستی با استفاده از 

ممکن است بخواهيد برای مشترکينی که سریال کنتور، نام و نام خانوادگی و نشانی آنها را جستجو نموده 

برای این کار کافيست در منوی پنجره مشخصات مشترکين . اید رقم وارد کنيد یا تاریخ و رقم آنها را تغيير دهيد



  فصل هفتم  راهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی
 

٤٦ 

ا پنجره ورودی دستی خاص آن مشترک به شما نشان داده  کليک کنيد تورود یا تغيير رقم کنتورروی عنوان 

  : شود

  



 

٤٧  

  

 کار با خطاها: فصل هشتم

 

 انتخاب فهرست دلخواه از خطاها

ه باشد کليه خطاهای ثبت شده را نشان می دهد و می توان برگه خطاها قبل از آن که انتخابی صورت گرفت

ستونهای اضافی را همانند سایر برگه ها با استفاده از عنوان ستونهای قابل مشاهده از منوی برنامه یا ميله 

اما اگر الزم باشد تنها فهرست خاصی از خطاهای ثبت شده را مشاهده نمود یا . ابزار آن بدلخواه تنظيم نمود

 انتخاب گردیده و فهرست مورد نظر از انتخاب کدهای خطای قابل مشاهدهرفت الزم است عنوان چاپ گ

 : خطاها تعيين گردد

 

ت صحيح از جلوی عنوان خطای مورد نظر در پنجره انتخاب کدهای خطای قابل مشاهده کافيست عالم

 کليک کنيد تا باشدپس از اتمام انتخاب بر روی دکمه . برداشته شود تا آن خطا در فهرست نمایش داده نشود

  : تغييرات اعمال گردد



  فصل هشتم  راهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی
 

٤٨ 

  

  .  تنظيم انجام پذیرفته در این قسمت تا زمانی که آن را به حالت عادی برنگردانيد باقی خواهد ماند:تذکر

  چاپ گزارش خطاها

چاپ کافيست بر روی دکمه . چاپ گزارش خطاهای انتخاب شده مشابه چاپ گزارشهای دیگر است

د و می توانيد در صورت لزوم پيش نمایش چاپ نشان داده می شو.  کليک کنيدفهرست خطاهای ثبت شده

  : چاپ بگيرید



  فصل هشتم  راهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی
 

٤٩ 

  

  

  توليد فايل سفارش برچسب

 فایليست که جهت تسریع فرایند چاپ برچسب جهت مشترکين فاقد برچسب با فایل سفارش برچسب

 ثبت شده توسط کنتورخوان توسط نبود برچسب بی بارکد و نبود برچسب با بارکداستفاده از خطاهای 

  . پ برچسب با استفاده از آن اقدام به چاپ برچسبهای مورد نياز می نمایدبرنامه توليد می شود و نرم افزار چا

  :  کليک کنيدتوليد فایل سفارش برچسببرای توليد این فایل در برگه خطاها بر روی دکمه 

  

 و محل فایل سفارش برچسب از شما سؤال می شود، محل مناسب را انتخاب کنيد و یک نام مناسب نام

  : برای فایل سفارش برچسب تایپ کنيد



  فصل هشتم  راهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخوانی
 

٥٠ 

  

ذخيره می گردد که می تواند در پایان ) ZIP( به صورت فشرده فایل سفارش برچسب در محل انتخاب شده

  . دوره کنتوخوانی به همراه فایل کنتورخوانی ارائه گردد



 

٥١  

  

 گزارشات نرم افزار مديريت کنتورخوانی: فصل نهم

 

 گزارشهای نرم افزار

 .  در اختيار کاربر قرار می گيردگزارشاتاکثر گزارشات در برگه 

 

عالوه بر آن گزارش خطاها و گزارش وضعيت فعلی به ترتيب در برگه خطاها و خوانده ها در دسترس قرار 

قرائت نشده گزارش روند چاپ گرفتن از تمام گزارشات یکسان و همانند شرحی است که در قسمت . دارند

  .  ارائه شدکار با ليست سفيد و ارسال اطالعات آن به دستگاه در فصل های باالی سه دوره

 کافيست عنوان آن را از ليستی که بر روی نوار ابزار قرار گرفته گزارشاتبرای فعال کردن یک گزارش در برگه 

  : شات نيز انجام دهيدعالوه بر آن می توانيد این کار را از طریق منوی گزار. انتخاب کنيد

  

  

موال یک پارامتر ورودی قابل انتخاب دارد که برای انتخاب آن کافيست ليست هر گزارش در برگه گزارشات مع

  : سمت چپ عنوان گزارش در نوار ابزار گزارشات را انتخاب کنيد



  فصل نهم  وانیراهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخ
 

٥٢ 

  

 در نظر گرفته شده است که با کليک بر روی عمليات ویژه گزارشعنوانی به نام ; بر روی نوار ابزار گزارشات

  : آن می توانيد به امکانات بيشتری که برای گزارش فعال در نظر گرفته شده است دست پيدا کنيد

  

در این . گزارش قرائت نشده های باالی سه دوره و همچنين گزارشات مربوط به خطاها قبال شرح داده شد

  . فصل به بررسی سایر گزارشات قابل ارائه از سوی نرم افزار مدیریت کنتورخوانی می پردازیم

  گزارش مصارف

 و گزارش مصارف منفینيد به ترتيب این گزارش دارای دو پارامتر ورودیست که با انتخاب آنها می توا

  : را مشاهده نمایيد ۵٠ تا ٠گزارش مصارف 

  

  : ف وارد کندکاربر می تواند با دوبار کليک بر روی هر مشترک موجود در این گزارش برای آن اصالح مصر



  فصل نهم  وانیراهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخ
 

٥٣ 

  

  گزارش قرائت نشده ها

فرکانس جاری را فهرست می کند و می توان با دوبار کليک بر روی هر /این گزارش، قرائت نشده های شهر

  : ار وارد نمودمشترک این فهرست برای آن مقد

  

گزارش قرائت نشده ها را می توان برای تمام قطعات یا قطعات خاص مشاهده نمود که همچنان که در فصل 

 شرح داده شد می توان از این گزارش جهت ارسال کار با ليست سفيد و ارسال اطالعات آن به دستگاه

  : اطالعات مشترکين انتخاب شده به دستگاه استفاده نمود



  فصل نهم  وانیراهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخ
 

٥٤ 

  

  گزارش نوع مصرف

فرکانس جاری را به تفکيک نوع / موجود در ليست سفيد شهربا استفاده از این گزارش می توانيد مشترکين

  : پارامتر ورودی این گزارش نيز نوع مصرف مورد نظر می باشد. مصرف آنها مشاهده نمایيد

  

 در اختيار کاربر قرار می گيرد امکان مشاهده عمليات ویژه گزارش با استفاده از عنوان از دیگر امکاناتی که

  : و چاپ آمار تفکيکی نوع مصرف و همچنين نمودار این آمار می باشد



  فصل نهم  وانیراهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخ
 

٥٥ 

  

  

  

  گزارش ظرفيت کنتور

  : جاری را به تفکيک ظرفيت کنتور آنها فهرست می کندفرکانس /این گزارش نيز فهرست مشترکين شهر

  



  فصل نهم  وانیراهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخ
 

٥٦ 

  گزارش ليست سفيد به ترتيب شماره اشتراک

شماره اشتراکهای (های خالی این گزارش که ممکن است برای بعضی از ادارات گاز جهت پيدا کردن حفره 

و مانند آن کاربرد داشته باشد فهرست مشترکين موجود در ليست سفيد را به ترتيب شماره اشتراک ) جا افتاده

  . این گزارش پارامتر قابل انتخاب ندارد. فهرست می کند

  

  گزارش مسير حرکت کنتورخوان

این گزارش به کاربر سيستم این امکان را می دهد که مسير حرکت کنتورخوان و نحوه عملکرد او را بررسی 

توجه داشته باشيد که اگر دریافت شناسه عبور از سوی . پارامتر ورودی این گزارش نام کنتورخوان است. کند

  :  ثبت می گرددکنتورخوانباشد تمامی خوانده های دستگاه به نام دستگاه غيرفعال 

  

عنوان ; این گزارش مسير حرکت کنتورخوان را به ترتيب تاریخ و ساعت فهرست می کند و در ستون عمليات

  . عمل انجام شده در ساعت و تاریخ مورد نظر را درج می کند

  گزارش وضعيت فعلی

 بر روی ميله ابزار در اختيار گزارش وضعيت فعلیاین گزارش که در برگه خوانده ها با کليک بر روی دکمه 

  :  گذاردقرار می گيرد وضعيت آماری فرایند کنتورخوانی را به تفکيک خط سير و به صورت کلی در اختيار می



  فصل نهم  وانیراهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخ
 

٥٧ 

  

  

  



  فصل نهم  وانیراهنمای نرم افزار مدیریت کنتورخ
 

٥٨ 

  

  



 

٥٩  

  

 اتمام دوره و توليد فايل کنتورخوانی: فصل دهم

 

 يکسان سازی تاريخ قرائت برای تمام مشترکين

گاهی نيز . گهگاه سليقه ناحيه گازرسانی ایجاب می کند که برای تمام مشترکين یک تاریخ قرائت ثبت گردد

 اشتباه بوده الزم است تاریخ قرائت برای همه به دليل آن که در بخشی از فرایند کنتورخوانی تاریخ دستگاه

 را از نوار ابزار در برگه خوانده ها تغيير تاریخ قرائت برای همه خوانده هابرای این کار عنوان . یکسان شود

 : انتخاب کنيد

 

  :  کليک کنيدباشدو بر روی دکمه . تاریخ قرائت مورد نظر را انتخاب کنيد

  

  . عمل مورد نظر برگشت پذیر نخواهد بود.  را بزنيدتأیيددر صورت اطمينان دکمه 

  

  درج مصرف صفر برای باقيمانده مشترکين

ممکن است ناحيه گازرسانی به دالیل مختلف بخواهد در آخر کنتورخوانی برای تمام مشترکين قرائت نشده 

 خوانده هااین امکان زمانی که در برگه خوانده ها هستيد از طریق منوی . کندقبضهای حاوی مصرف صفر صادر 

  :  در اختيار قرار گرفته استدرج مصرف صفر برای باقيمانده مشترکينعنوان 
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  تنظيمات مربوط به دسته بندی مشترکين در فايل کنتورخوانی

نرم افزار مدیریت کنتورخوانی به طور پيش فرض مشترکين را مطابق با خط سيری که در آن قرار دارند دسته 

اما . قرار می دهد) batch=بچ(تمامی مشترکينی که در یک خط سير قرار دارند را در یک دسته بندی می کند و 

سيستم (این نحوه دسته بندی برای دسته های با تعداد بيش از سه رقم مشترک مشکل ایجاد می کند 

ممکن است به برای رفع این مشکل در نواحيی که ). مينفریم تعداد باالی سه رقمی در هر دسته را نمی پذیرد

نحوه دسته بندی  در قسمت مدیریت از منوی تنظيمات برنامهاین مشکل بر بخورند کافيست از طریق عنوان 

دسته های با تعداد  عنوان بر اساس خط سير به جای عنوان پيش فرض مشترکين در فایل کنتورخوانی

  . ه رقمی انتخاب کنيدتعداد ثابت مورد نظر را می توانيد هر عدد س.  را انتخاب نمایيدثابت

  

  مشاهده پيش نمايش فايل کنتورخوانی

   :برای مشاهده پيش نمایش فایل کنتورخوانی عنوان متناسب را از نوار ابزار در برگه خوانده ها انتخاب کنيد

  

  : شماره خطهای فایل کنتورخوانی به صورت زرد بر زمينه مشکی در سمت چپ هر خط درج می شود
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  توليد فايل کنتورخوانی

می توانيد با انتخاب عنوان مناسب و . فایل کنتورخوانی به دو صورت فشرده و غيرفشرده قابل توليد است

  : ارائه محل و نام مناسب فایل مزبور را توليد نموده به عنوان نتيجه فرایند کنتورخوانی ارائه نمایيد

  

  

نيد تا حجم آن کاهش یابد و انتقال آن از پيشنهاد می شود فایل کنتورخوانی را به صورت فشرده توليد ک

  . تر صورت گيرد تر و سریع آسان... طریق پست الکترونيکی، هایپرترمينال و 
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 ساير گزينه های نرم افزار: فصل يازدهم

 

 تنظيمات نرم افزار

 :  در دسترس قرار گرفته اندتنظيمات نرم افزار>-مدیریتبرخی تنظيمات عمومی نرم افزار از طریق منوی 

  

 

 نرم افزار در صورتی که دوست داشته باشيد می توانيد پنجره معرفی نرم افزار را چند ثانيه ای در آغاز اجرای

  ): پنجره معرفی در آغاز اجرای برنامه نمایان شودعنوان (مشاهده کنيد 
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طریق پنجره تنظيمات، اندازه پنجره اصلی نرم افزار به طور پيش فرض تمام صفحه نيست ولی می توانيد از 

در ضمن . نرم افزار را طوری تنظيم کنيد که اندازه پنجره اصلی آن در آغاز اجرا برابر با بيشترین مقدار ممکن باشد

بسته شود پس از اجرای مجدد، ) مکسيمایزد(در حالت غير تمام صفحه در صورتی که پنجره در حالت بيشينه 

  . پنجره در حالت بيشينه باز خواهد شد

نصب روی سيستمی که قبال این نرم (به صورت پيش فرض پس از نصب تميز نرم افزار مدیریت کنتورخوانی 

در برخی از عمليات زمانبر همانند بارگذاری ليست سفيد و توليد فایلهای الزم ) افزار روی آن نصب نشده است

تفاده می کند، لذا در حين انجام این برای ارسال به دستگاه، نرم افزار از قابليتهای چندبرنامگی ویندوز اس

نرم افزار از طریق منوی تنظيمات این انتخاب را در اختيار . عمليات می توان به راحتی از سيستم استفاده نمود

هر چند . شما می گذارد که با صرف نظر از این قابليت احتماال با سرعت بيشتری این کارها را به انجام برسانيد

شنهاد نمی شود و در دسترس قرار دادن آن تنها به منظور اشکالزادیی احتمالی ویژگيهای جدید تغيير این آیتم پي

  . این انتخاب در ویرایشهای بعدی نرم افزار حذف خواهد شد. بوده است

  بازخوانی خوانده ها از فايل کنتورخوانی

 در دسترس قرار خوانیبازخوانی خوانده ها از فایل کنتور>-خوانده هااین گزینه که از طریق منوی 

اطالعات ) به صورت غير فشرده(گرفته به کاربر اجازه می دهد که با استفاده از یک فایل کنتورخوانی توليد شده 

  : کنتورخوانی را بازگرداند
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با انتخاب .  مشاهده صحيح اطالعات الزم است که ليست سفيد مربوطه را قبال بارگذاری کرده باشيدبرای

  . این گزینه مسير فایل کنتورخوانی از شما سؤال می شود

پس از انتخاب فایل، مجموعه اطالعات قابل استخراج از فایل کنتورخوانی به خوانده های موجود افزوده می 

ثبت نمی شود لذا ... ر فایل کنتورخوانی اطالعات مربوط به کنتورخوان، ساعت قرائت و توجه گردد که د. شود

  . برای موارد مذکور در صورت انتخاب این گزینه مقادیر پيش فرض درج می گردد

  استفاده از نرم افزار مديريت کنتورخوانی در کنار سيستم قديمی

خوانی در کنار نرم افزار قدیمی استفاده شود کافيست در در صورتی که الزم باشد از نرم افزار مدیریت کنتور

بازخوانی مرحله نهایی جمع آوری اطالعات کنتورخوانی فایل خروجی برنامه قدیمی توليد شده و به روش 

 وارد نرم افزار مدیریت کنتورخوانی گردد و نهایتا یک فایل نهایی توسط این نرم خوانده ها از فایل کنتورخوانی

  . يد شودافزار تول
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 پشتيبان گيری و بازگشت پشتيبان: فصل دوازدهم

 

 چرا الزم است پشتيبان بگيريم؟

از آنجا که ممکن است هر زمان با بروز اشکاالت سخت افزاری یا نرم افزاری اطالعات ارزشمند موجود در خطر 

 مناسب احتمال نابودی اطالعات را از دست رفتن قرار گيرند الزم است با تهيه پشتيبان و نگهداری از آن در جایگاه

عالوه بر آن ممکن است از پشتيبان تهيه شده برای انتقال اطالعات از یک کامپيوتر به کامپيوتر . کاهش دهيم

توصيه می شود در جریان کنتورخوانی به صورت متناوب با استفاده از برنامه معين پشتيبان . دیگر استفاده شود

نی از اطالعات پشتيبان تهيه نمایيد و پشتيبان مذکور را بر روی کامپيوترهای دیگر یا نرم افزار مدیریت کنتورخوا

 . حتی االمکان درایوهای دیگر کامپيوتر مورد استفاده نگهداری نمایيد

 برنامه معين پشتيبان نرم افزار مديريت کنتورخوانی

ه اطالعات در حال تغيير نباشند، از آنجا که فرایند پشتيبان گيری و بازگشت پشتيبان مستلزم آن است ک

امکانات مزبور به صورت یک برنامه جداگانه در مجموعه نرم افزار مدیریت کنتورخوانی در اختيار کاربر قرار گرفته 

 نام دارد که برنامه نصب کننده عالوه بر معين پشتيبان نرم افزار مديريت کنتورخوانیاین برنامه . است

 در منوی شروع ایجاد می کند یک ميانبر برای آن نرم افزار مدیریت کنتورخوانیه ميانبری که برای آن در گرو

  : نيز روی ميز کار ایجاد می کند

  

  : افزار مدیریت کنتورخوانی در حال اجرا نباشدنرم  برای اجرای برنامه مذکور الزم است :تذکر مهم

  

  تهيه پشتيبان

  : مسير فایل پشتيبان از شما پرسيده می شود.  کليک کنيدتهيه پشتيبانبرای تهيه پشتيبان بر روی دکمه 
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  : پس از انتخاب مسير فایل پایگاه داده های نرم افزار در مسير مزبور کپی می شود

  

  بازگشت پشتيبان

مسير پشتيبان از شما پرسيده می .  کليک کنيدبازگشت پشتيبانبرای بازگشت پشتيبان بر روی دکمه 

  : شود

  

انتخاب یک پشتيبان قدیمی موجب از یل مورد نظر به شما اخطار داده می شود که پس از انتخاب فا

  :  کليک کنيدبله، در صورت اطمينان بر روی دکمه دست رفتن اطالعات جدید می شود
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  : آن پشتيبان بازگردانده می شودپس از 
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 حذف نرم افزار مديريت کنتورخوانی: فصل سيزدهم

 

 حذف نرم افزار

 در گروه نرم افزار در منوی شروع زارحذف نرم افبرای حذف نرم افزار از سيستم کافيست بر روی ميانبر 

 : کليک کنيد و مراحل را دنبال کنيد
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   از روی سيستم پاک نمی شوند؟چه چيزهايی با حذف نرم افزار

پایگاه داده های نرم افزار با حذف نرم برای اطمينان از حفظ اطالعات در صورت حذف ناخواسته نرم افزار 

 و با نصب مجدد نرم افزار افزار طی مراحل باال پاک نمی شود و در مسير نرم افزار نگه داشته می شود

  . ه عنوان فایل پایگاه داده های نرم افزار استفاده می شودنيز به لحاظ وجود فایل قدیمی همان فایل ب
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در (عالوه بر آن کليد فعال سازی نرم افزار نيز بر روی سيستم نگهداری می شود تا در صورت نصب مجدد 

  . نيازی به فعال سازی مجدد نباشد) صورت عدم نصب مجدد سيستم عامل



 

  



 

  

  

  شرکت فنی و مهندسی فن آوران داده افزار کارا
  
  
  
  

   ساختمان،ران جنب شرکت سهامی فرش اي،سه راه ابوذر، اراک :نشانی
  ٣٨١۴١-۵ -۴۶۵١ :  کد پستی، طبقه دوم،برمودا

  
  

  ٠٨۶١-٢٢١١۶٠٣ :تلفکس
  

  www.arakara.ir :سایت اینترنتی
 info@arakara.ir :پست الکترونيکی

 
 


