
  ایجاد بانک اطالعاتی پسماند

  چکیده:

اماندهی اطالعات پسماند استان و ذخیره پروژه ایجاد بانک اطالعاتی پسماند استان اصفهان، با هدف جمع آوري و س

آن در نرم افزاري ویژه انجام گردید. در این پروژه پس از بررسی منابع و جمع آوري اطالعات اولیه مرتبط با موضوع پروژه، 

ا و اقدام به طراحی پرسشنامه گردید.  براي هر یک از مراکز صنعتی (شامل کارخانه، کارگاه و ...)، مراکز مسکونی (شهره

درمانی (بیمارستانها، درمانگاهها و ...) و معادن، پرسشنامه مخصوص طراحی و سپس در فاز  –شهرکها)، مراکز بهداشتی 

درمانی، مسکونی و معادن پراکنده در سطح استان اصفهان و   -میدانی پروژه، ضمن مراجعه به تمامی مراکز صنعتی، بهداشتی 

ی مراکز، محل دفع پسماندها (دائم و موقت) و مختصات سایر عوارض و مکانهاي تکمیل پرسشنامه ها، مختصات جغرافیای

برداشت و وارد نرم افزار گردید تا امکان مدیریت و آنالیز اطالعات مرتبط با پسماند این مراکز،  GPSمرتبط با پسماند، توسط 

  5000یز مشخصات عمومی و فنی  بیش از نیز فراهم گردد. در طی انجام این پروژه، اطالعات پسماند و ن GISدر سیستم 

کارخانه و کارگاه پراکنده در سطح استان و نیز مراکز مستقر در شهرکهاي صنعتی، تمامی شهرها و شهرکهاي مسکونی سطح 

عدد) و تمامی معادن سطح استان اصفهان در  110عدد)، تمامی بیمارستانها و درمانگاههاي استان (حدود  100استان (حدود 

این پرسشنامه ها، جمع آوري و در داخل نرم افزار بانک اطالعات پسماند استان اصفهان، ذخیره و ساماندهی گردید.  این  قالب

تهیه گردیده است. در این نرم افزار که  #Cو توسط زبان برنامه نویسی  Visual Studio .Net 2008نرم افزار در محیط 

استفاده  Ms Accessو  Ms Sql Serverالعاتی شرکت مایکروسافت بعنی مخصوص این پروژه طراحی شده از دو بانک اط

توان به جستجوهاي شده که هر دو حداکثر توانایی در ارتباط با محیط ویژوال استدیو را دارا می باشند و از قابلیت هاي آن می

 –ري از پسماند مراکز صنعتی، بهداشتی فنی و عمومی، تجزیه و تحلیل و پردازش داده هاي پسماند و ارائه انواع گزارشهاي آما

و ارائه انواع خروجی به نرم افزارهاي آماري و بانک داده اشاره نمود.  GISدرمانی، مسکونی و معدنی، همچنین امکان لینک به 

د بوده الزم به ذکر است که معیار اصلی در تعاریف و طبقه بندي و تجزیه و تحلیل هاي این نرم افزار، الیحه مدیریت پسمان

است. امکان ورود اطالعات جدید مراکز به سیستم، تصحیح و بهنگام سازي اطالعات وارد شده، بایگانی اطالعات قبلی مراکز و 

.... از قابلیت هاي دیگر این نرم افزار بانک داده است. این نرم افزار تحت شبکه داخلی یا اینترانت کار می کند و کاربران آن در 

مختلف، امکان ورود، تصحیح و تجزیه و تجلیل داده هاي پسماند و نیز دریافت گزارش هاي مختلف در  قالب سطوح دسترسی

 –محیط اکسل را دارند. امکان توسعه نرم افزار و پیاده سازي آن بر روي اینترنت نیز وجود دارد. سایر اطالعات مراکز صنعتی 

تفکیک در دو زیر مجموعه مشخصات عمومی و مشخصات فنی این درمانی، مراکز مسکونی و معادن به  - خدماتی،  بهداشتی 
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مراکز نیز جمع آوري، ساماندهی و ذخیره شده و امکان انواع جستجوها و تجزیه و تحلیل ها و همچنین دریافت گزارش از این 

  مشخصات نیز وجود دارد.
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