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فی اصول طراحی سامانه های آالرم

ــم در هنگام  ــامانه  های آالرم ه ــی صحیح س طراح
ــورد نیاز و  ــایل و تجهیزات م ــی، تهیه  ی وس طراح
ــم در هنگام  ــامانه  های جدید و ه ــازی س پیاده  س
ــامانه  های موجود مورد توجه  ــازی س اصالح و بازس
قرار می  گیرد. با توجه به این مسأله که سامانه  های 
ــامانه  های مختلف نقش  ــرد ایمن س آالرم در کارک
بسزایی دارد، طراحی آن  ها بر اساس اصول و قواعد 
ــط انسان– ماشین  مربوطه و مطابق با طراحی واس
ــیاری  ــانی موجود، از اهمیت بس و فاکتورهای انس

برخوردار است.
ــول مربوط به  ــه  ای از اص ــه، مجموع ــن مقال در ای
طراحی سامانه  های آالرم ایمن با کارایی و راندمان 
ــور طراحی، تأمین  ــه منظور بهره  گیری در ام باال ب
تجهیزات، تعمیرات و نگهداری سامانه  های مختلف 

و ... ارایه شده است.

ــامانه ی  ــامانه ی آالرم، وظایف س کلمات کلیدی: س
آالرم، الزامات سامانه ی آالرم، اولویت بندی

ری
آو

رد
ــ

گ

مهندس محبوبه کورنگ بهشتیمهندس شیرین خسروی سامانیمهندس ابوالفضل قاسمی
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مقدمه
ــامانه  ی آالرم یک سامانه  ی پشتیبان اپراتوری به  س
ــوب  ــور مدیریت وضعیت  های غیرعادی محس منظ

می  گردد که دارای دو وظیفه  ی زیر می  باشد:
ــامانه  ی آالرم اخطار به  ــی س الـف. وظیفه  ی اصل
ــک وضعیت غیرعادی  ــدار از وجود ی اپراتور و هش
ــد. این عملکرد امکان کنترل رفتارهای آتی   می  باش
ــرایط نامطلوب  فرآیندهای پیچیده را با توجه به ش

فرآیند برای اپراتورها فراهم می  کند.
ــرایط فرآیند  ــی اوضاع و ش ــامانه باید تمام س
ــد. این کار نیازمند  ــه را به اپراتور اطالع ده مربوط
ممیزی جامع از چگونگی عملکرد کل فرآیند است 
و اهداف فرآیند شامل ایجاد امنیت، حفظ عملکرد 

و راندمان سامانه را تضمین می  نماید. 
هر آالرم باید امور را به اطالع اپراتور برساند و او 
را در انجام بهترین عکس العمل  ها، راهنمایی نماید. 

آالرم  ها باید:
• مرتبط با کار و نقش اصلی اپراتور باشند؛

• عکس العمل الزم را به اپراتور نشان دهند؛
• با سرعت قابل قبول برای اپراتور نمایش داده 

شوند؛
• قابل فهم و ساده باشند.

ــامانه  ی آالرم آن است که  ب. وظیفه  ی دوم س
قابلیت ثبت وقایع و آالرم  ها را داشته باشد.

ــرایط  این عملکردها امکان تحلیل اتفاقات و ش
ــر   قبلی و حال حاضر فرآیند را برای اپراتورها میس

می  سازد.
ثبت وقایع، قابلیت  های زیر را به همراه دارد:

• تحلیل حوادث و رخدادها؛ 
• بهینه  سازی عملکرد سامانه.

ــور باید انعطاف  پذیر بوده و کلیه  ی  قابلیت مذک
ــایر اطالعات  ــده و س اتفاقات، آالرم  های متوقف ش
ــت اصلی  دیگری که امکان نمایش آن  ها در فهرس
ــی آفالین رخدادها  آالرم وجود ندارد اما برای بررس

مؤثرند، را در بر گیرد.
اطالعات ثبت شده برای پایش و بهبود عملکرد 

سامانه  ی آالرم مورد استفاده قرار می  گیرند.
سامانه  ی آالرم باید اطالعات مفید و عملیاتی را 
ــتیبانی از فعالیت  های اپراتورها تأمین  به منظور پش
نماید و اطالعات حاصل از آن با قابلیت  های انسانی 
ــته تا به این  ــای موجود تطابق داش و محدودیت  ه
ترتیب در کلیه  ی شرایط برای اپراتور قابل استفاده 

باشد.
ــع اطالعاتی  ــامانه  های آالرم، مناب ــالوه بر س ع
دیگری نیز وجود دارند که به منظور مدیریت شرایط 
ــتند. از آن جمله   بحرانی و غیره، حایز اهمیت هس
ــا1، کاوش  های  ــامانه  های روندنم ــه س ــوان ب می  ت
ویدیویی، صفحات نمایش مرورگر به منظور بررسی 
ــامانه  های  ــازی فرآیند، س ــاع، شبیه  س ــریع اوض س
پیشرفته ی پشتیبان اپراتور برای پایش شرایط و.... 

1. Trend

اشاره نمود.
در ادامه کلیه ی الزامات مربوط به سامانه آالرم 

در قالب 25 بند آورده شده است.

الزامات عمومی سامانه ی آالرم
ــامانه  ی آالرم باید بگونه  ای طراحی گردد که  1. س
ــانی را مد  ــاً فاکتورها و محدودیت  های انس صراحت
نظر قرار دهد و در کلیه  ی شرایط موجود در فرآیند 
قابل استفاده باشد. سرعت نمایش آالرم  ها به نحوی 
انتخاب گردد که اپراتور مربوطه فرصت کافی برای 
ــن اتخاذ عکس  ــا و همچنی ــخیص و فهم آن  ه تش

العمل مناسب داشته باشد.
ــتفاده  ی عملیاتی و  ــا باید به منظور اس 2. اپراتوره
واقع گرایانه از سامانه  ی آالرم تحت آموزش بسامان 

و تعلیم دستور العمل  های الزم قرار گیرند.
ــع گرایانه  ی اپراتورها   آموزش  های منظم و واق
ــامانه  ای اطمینان  ــالالت س ــواع اخت ــور ان  در حض
می  دهد که آن  ها قادر خواهند بود از سامانه  ی آالرم 

در شرایط بحرانی و مورد نیاز، استفاده نمایند.
آموزش سامانه  ی آالرم دربردارنده  ی موارد زیر 

است:
• قوانین اولویت بندی آالرم  ها؛
• مکانیزم سرپیچی از آالرم  ها؛
• واسط کاربری سامانه آالرم؛

• عملیات پذیرش آالرم.
ــاس یک  ــامانه  ی آالرم باید بر اس 3. طراحی س

فلسفه  ی آالرم انجام شود.
ــفه  ی آالرم چهارچوب کلی سامانه  ی آالرم  فلس

را مشخص می  نماید و شامل موارد زیر است:
 • عملکردهای اصلی سامانه  ی آالرم )اخطارها 

و ثبت وقایع(؛
ــتگی  ــور و نحوه  ی وابس ــن نقش اپرات  • تعیی

سامانه  ی آالرم به وضعیت اپراتوری؛
ــا در نظر گرفتن  ــامانه  ی آالرم ب ــه س   • چگون

محدودیت  های انسانی طراحی گردد؛
 • اولویت بندی آالرم  ها شامل تعریف اولویت  ها 

در سامانه و توجیه آن  ها؛
ــداف آالرم، چگونگی پذیرش یک آالرم و   • اه

آموزش  های مربوطه برای اپراتورها؛
 • استانداردها و اصول تولید آالرم  ها؛

• اصول سازمان ده ی آالرم  ها؛
• وسایل نمایش آالرم. 

اصول مهم در فلسفه  ی آالرم نیز در بردارنده  ی 
موارد زیر است:

ــی از  ــل خاص ــد عکس  العم ــر آالرم نیازمن • ه
اپراتور می  باشد؛

ــر عکس  العمل الزم  ــان الزم برای انجام ه • زم
باید در اختیار اپراتور قرار گیرد.

ــح  ــرز صحی ــه ط ــد ب ــامانه  ی آالرم بای 4. س
ــود و براساس آن قوانین مناسب و  مستندسازی ش
ــامانه اتخاذ  عکس  العمل  های صریح برای ارتقای س

گردد.
حفاظت و پشتیبانی از اطالعات سامانه  ی آالرم 
ــان هر فرآیند  ــد برای کارشناس ــول زمان بای در ط
ــد. یک سامانه  ی آالرم خوب  ــادگی مسیر باش به س
نیازمند دانش کافی از فرآیند است تا به این ترتیب 
ــش یا حذف آن  ها بر  ــی تولید آالرم  ها، نمای چگونگ
ــارب عملیاتی صورت  ــی و تج ــاس مهارت کاف اس

پذیرد.
5. الزامات عملکردی سامانه  ی آالرم باید به صورت 
ــات برای اطمینان از  ــوند. این الزام کامل تعریف ش
ــامانه  ی آالرم در کلیه  ی شرایط عملیاتی  آن که س
ــتفاده و مفید  ــل اس ــا قاب ــرای اپراتوره ــه ب مربوط
ــتند، حائز اهمیت می  باشد. به منظور برآوردن  هس
این الزامات، الزم است که ورودی  های فرآیند تحت 

پایش قرار گیرد.
ــد نیز موجود  ــاز فرآین ــالوه چنانچه شبیه  س بع
ــامانه ی پایش به همراه این شبیه  ساز به  ــد، س باش
ــامانه  ی آالرم )با توجه به  منظور تنظیم عملکرد س
محدودیت آالرم، فیلتر کردن سیگنال، حذف آالرم 
ــرایط فرآیند، مورد  ــتره  ی وسیعی از ش و...( در گس

استفاده قرار می  گیرد.
ــخصات عملکردی آالرم  ها شامل موارد زیر  مش

است:
• نرخ آالرم   ها )به همراه توزیع اولویت آالرم  ها(؛

ــت اصلی )به همراه  ــداد آالرم  ها در فهرس • تع
توزیع اولویت آالرم  ها(؛

• فرکانس تناوب آالرم  ها؛
• زمان عکس  العمل اپراتور )زمان قبل از قبول 
ــط اپراتور(: کوتاه بودن یا طوالنی مدت  آالرم توس

نتیجهنرخ آالرم )مقدار متوسط(

کمتر از یک آالرم در هر10 
دقیقه 

احتمال عدم قبول آالرم زیاد است

احتمال تقاضای مجدد وجود داردیک آالرم در هر پنج دقیقه 

سامانه کنترل پذیر استیک آالرم در هر دو دقیقه

احتمال قبول آالرم زیاد استبیشتر از یک آالرم در هر دقیقه

جدول1. نرخ آالرم در شرایط عملیاتی پایدار

اصول طراحی سامانه های آالرم
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ــت که سامانه در  ــان دهنده  ی آن اس این زمان، نش
شرایط مطلوب عمل نمی  کند.

ــی به منظور کنترل،  ــامانه ی اجرای 6. وجود یک س
ــات  اطالع و  ــرات  تغیی ــازی  و مستند س ــی  بررس
ــامانه ی اجرایی  ــامانه ی آالرم، ضروری است. س س
ــامانه جلوگیری نماید  باید از اصالحات غیرمجاز س
ــه ی تغییرات  ــان دهد که کلی ــن اطمین و همچنی

بدرستی مستند سازی می گردد.
این اطالعات عبارتند از:

• اطالعات راجع به شخص متصدی تغییرات؛
• دلیل اعمال تغییرات؛

• بازه ی زمانی مورد انتظار برای اعمال تغییرات 
)برای تغییرات موقتی(.

7. سامانه ی آالرم باید در مقابل خطاها مقاوم باشد.
ــواره کلیه ی اطالعات  ــامانه ی مقاوم هم در یک س
ــترس  ــم مربوط به ایمنی تجهیزات باید در دس مه
ــرایط  ــرایط عادی و چه در ش ــا )چه در ش اپراتوره
اضطراری( قرار گیرد. مواردی که باید در این رابطه 

مد نظر قرار گیرد عبارتند از: 
• CPU افزونه؛

• سامانه های BUS و I/O؛
• UPS به عنوان سامانه ی پشتیبان نمایشگرها 

و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی.

8. مدت زمان واکنش سامانه نباید از 2 ثانیه تجاوز 
نماید.

ــرای حفظ  ــامانه ی آالرم ب ــرعت واکنش س س
ــت  ــی، از اهمی ــرایط بحران ــودمندی آن در ش س
بسیاری برخوردار است. آالرم ها باید دو دقیقه بعد 
از وقوع موارد، روی صفحات نمایشگر اصلی آالرم و 
همچنین فهرست اصلی آالرم ها نمایش داده شوند.

ــد به دقت  ــی بای ــم امنیت ــای مه 9. عملکرده
ــوند. اطالعات مربوط به  ــازی ش تعیین و مستندس
ــای خرابی آن ها   ــن عملکرد ها و آالرم ه وضعیت ای
ــوند و روی صفحات  باید به صراحت نمایش داده ش

نمایشگر مشخص قابل رؤیت باشند.
ــخ یا واکنش  ــد یک پاس ــر آالرم نیازمن 10. ه
ــت. به این ترتیب این اطمینان حاصل  اپراتوری اس
ــود که هیچ آالرمی غیر ضروری ای در سامانه  می ش

تعریف نشده است.
ــورت انجام یک  ــه ص ــش می تواند ب ــن واکن ای
فعالیت فیزیکی مانند دستکاری در وضعیت فرآیند 
و یا تماس با اپراتورهای سطح فیلد و تکنسین های 
ــاهده ی  ــی نیز اپراتور با مش ــد. گاه  ابزاردقیق باش
 آالرم ها، تنها نسبت به وضعیت سامانه شناخت پیدا 

می کند.

 11. کلیه ی تنظیمات انجام شده بر محدوده ی 
ــامان در حین طراحی،  ــا باید به صورت بس آالرم  ه
ــخص و  ــد، مش ــرداری فرآین ــازی و بهره ب  پیاده س
ــود. تنظیمات صحیح محدوده ی  ــازی ش مستندس
ــه کلیه ی آالرم ها  ــا برای اطمینان از این ک آالرم ه
تا حد ممکن به موقع راه اندازی می شوند تا فرصت 
ــته باشد  کافی برای واکنش مؤثر اپراتور وجود داش
ــودن تعداد  ــه منظور حداقل نم ــرف دیگر ب  و از ط
ــیار  ــط )که به دلیل محدوده های بس آالرم های غل
بسته ی آالرم ها رخ می دهد( حایز اهمیت می باشد.

ــر مبنای موارد زیر تنظیم   محدوده ی آالرم ها ب
می گردد.

• دینامیک فرآیند؛
ــود در خاموش کردن  ــای موج • محدودیت ه

فرآیند؛
• نرخ تغییرات سیگنال در حین یک حادثه؛

ــدت زمان مورد نیاز برای اپراتور، به منظور  • م
ــکاالتی  واکنش در مقابل وقوع آالرم و تصحیح اش

که منجر به تولید آالرم گشته اند؛
ــرات محدوده ی  ــی مانند تغیی ــات کل • تنظیم
ــا به همراه دالیل کافی برای آن و همچنین  آالرم ه
نیاز یا عدم نیاز به مجوز برای انجام این تغییرات نیز 
ــود. اپراتورها نیز مجوز  تغییر   باید مستندسازی ش
ــد. دارن را  ــا  آالرم ه ــای  محدوده ه از  ــاره ای  پ

ــأله انعطاف پذیری و سودمندی بیشتر  این مس
ــرداران بتوانند  ــراه دارد که بهره ب ــامانه را به هم س
ــامانه ی آالرم را با شرایط متغیر فرآیند، مطابقت  س

دهند.
ــیگنال ها نیز یک امر الزامی  12. فیلتر کردن س
ــده گرفتن  ــات به منظور نادی ــد. این عملی می باش
ــدوده ی آالرم  ــی که در حوالی مح اندازه گیری های
ــای غیرمفید و  ــند و منجر به تولید آالرم ه می باش
ــراری و در نتیجه ی ایجاد مزاحمت برای اپراتور  تک

می گردد، حایز اهمیت است.
ــت فیلتر  ــد تح ــوگ بای ــای آنال اندازه گیری ه
ــز اندازه گیری در  ــا نوی ــد ت ــرار گیرن ــذر ق پایین گ

نتیجهنرخ آالرم) مقدار متوسط(

بیش از 10 آالرم در هر دقیقه
به صورت قطعی به اپراتور فرمان 

می دهد که دیگر از سامانه استفاده 
ننماید

کار با سامانه به سختی امکان پذیر 2تا10 آالرم در هر دقیقه
است

کمتر از1 آالرم در هردقیقه
سامانه کنترل پذیر است، مگر آن که 
تعداد آالرم های نیازمند به پاسخ های 

پیچیده ی اپراتوری، زیاد باشد.

جدول2. نرخ آالرم ها در هنگام وقوع حوادث عمده در فرآیند

ــورد عمل  ــک حلقه ی بازخ ــون ی ــامانه ی آالرم همچ ــکل1. س ش
ــن مختلف برای  ــزات اندازه گیری آنالین و آفالی ــد، تجهی می نمای
ــکار می روند و میزان انحراف از  ــامانه ب تعیین چگونگی عملکرد س
ــه عنوان ورودی وارد بلوک  ــداف طراحی و الزامات دلخواه نیز ب اه

مربوط به اصالح سامانه می گردد.

requirements

اصول طراحی سامانه های آالرم



92
ور 

هری
 ش

 /1
47

ی 
ـاپ

 پی
/ 6

ره 
ـما

 ش
/16

ال
سـ

42

لد
ــ

ــ
ــ

فی

ــه  ــا ب ــدی آالرم ه ــوند. اولویت بن ــدی ش اولویت بن
ــرایطی متمرکز شود  اپراتور کمک می کند تا بر ش
ــود، تأثیرات  که اگر اقدامات تصحیحاتی انجام نش

نامطلوب تری را به دنبال دارد.
ــرایط  ــده ی ش ــن کنن ــاال تعیی ــای ب اولویت ه
ــری را در  ــه پیامدهای عظیم ت ــت ک فرآیندی اس
ــراه دارد مواردی  ــدم توجه اپراتور به هم صورت ع
که در تعیین اولویت آالرم ها مد نظر قرار می گیرد 

عبارتند از:
• امنیت کارکنان؛

• حفاظت از تجهیزات؛ 
• الزامات زیست محیطی؛ 

• بهینه سازی تولید؛
• و...

واگذاری اولویت های آالرم بر مبنای اهمیت هر 
ــالالت مربوطه( و  ــا توجه به حادثه یا اخت آالرم )ب
تعداد رخداد آن صورت می پذیرد. در واقع به ازای 
ــک واحد افزایش اولویت، فرکانس رخداد آالرم ها  ی

با ضریب تقریباً 5 کاهش می یابد.
حدود 80% آالرم های ایجاد شده دارای اولویت 
پایین هستند، 15% بعدی داری اولویت متوسط و 

5% نیز اولویت باال دارند.

نمايش آالرم
ــت. نمایش   15. نمایش آالرم های اصلی الزامی اس
ــار فرآیند را  ــی، پایش وکنترل رفت آالرم های اصل
ــرایطی از فرآیند  از طریق جلب توجه اپراتور به ش
ــی یا انجام اقدامات الزم  که نیازمند ممیزی، بررس
ــتیبانی می نماید. بنابراین تنها باید  ــد، پش می باش
آالرم هایی نمایش داده شوند که مربوط به شرایط 

جاری فرآیند باشند.
ــای اصلی باید کلیه  ــگر آالرم ه صفحات نمایش
ــودکار متوقف  ــه به صورت خ ــای فعال )ک آالرم ه

نشده اند( را نمایش دهند.
ــامانه ی آالرم  یکی از اهداف مهم در طراحی س
ــود که هیچ  ــه این اطمینان حاصل ش ــت ک آن اس
ــرایط عادی بدون دلیل روی صفحات  آالرمی در ش

نمایشگر اصلی ظاهر نمی شود.
ــت کلیه ی  ــگر آالرم باید تح ــات نمایش صفح
ــکل و  ــرایط فرآیندی، اطالعات آالرم ها را به ش ش
شمایل مورد توجه اپراتور و با سرعتی که برای مغز 

انسان قابل پردازش باشد، نمایش دهد.

ــاهده ی  برای هر آالرم اپراتورها باید امکان مش
ــریع اولویت آن و همچنین حالت آالرم )جدید،  س

پذیرفته شده و حذف شده( را داشته باشند.
فهرست آالم ها باید:

• به ترتیب زمان و تاریخ مرتب شده باشد؛
• بگونه ای طراحی شود که تکرار آالرم ها منجر 
ــدن آن ها نگردد )یعنی ممکن است  به غیر فعال ش
ــت را  ــابه چندین خط یک فهرس که آالرم های مش

پر نمایند(.
ــگر آالرم بر مبنای  ــات نمایش در نهایت صفح
ــفه ی آالرم، انتخاب و  ــر و فلس ــات مورد نظ عملی

طراحی می شوند.
ــات  ــد روی صفح ــدی بای ــای کلی 16. آالرم ه
ــان  ــتند، نش مرورگر که همواره تحت نمایش هس

داده شوند. 
ــه ی آالرم هایی  ــامل کلی ــای کلیدی ش آالرم ه
ــتقیماً در ارتباط با امنیت سامانه  ــتند که مس هس
ــش و گاز و....( و  ــای آت ــد آالرم ه ــند )مانن  می باش

آالرم های مهم فرآیندی با اولویت باال.
ــگر آالرم های کلیدی می توانند  صفحات نمایش
ــدار و یا به  ــورت آرایه هایی از اخطارها و هش به ص
ــکرین )برای نمایش آالرم ها به  صورت صفحات اس

همراه سایر اطالعات فرآیند( باشند.
17. عملیات ثبت تاریخچه ی آالرم ها و اتفاقات 

برای استفاده اپراتور، ضروری است.
ــات، امکان  ــا و اتفاق ــت تاریخچه ی آالرم ه ثب
ــازد. به  ــر می س تحلیل حوادث را برای اپراتور میس
ــدی، گروه بندی و  ــالوه قابلیت انتخاب، طبقه بن ع

جستجو باید در این سامانه مد نظر قرار گیرد.
ــورت یکپارچه و جامع  ــا باید به ص 18. آالرم ه

نمایش داده شوند.
ترکیب اطالعات آالرم به همراه اطالعات فرآیند 
ــش حجم کاری و  ــه در هنگام نمایش، کاه مربوط
ــراه دارد. آالرم ها باید به  ــی اپراتورها را به هم ذهن
ــورت پایدار در کلیه ی صفحات نمایش فرآیند و  ص
ــتفاده از سمبل ها و آیکون های مربوطه، ظاهر  با اس

شوند.
ــاهده ی اولویت ها و  ــکان مش ــالوه باید ام به ع
ــده،  ــر آالرم )فعال، غیر فعال، بلوکه ش وضعیت ه
متوقف شده و ...( نیز موجود باشد. آالرم های اصلی 
ــده( مربوط به حاالت  ــال )آالرم های متوقف نش فع
ــته فرآیند، نیز باید به راحتی قابل تشخیص  برجس

سامانه ی کنترل فرآیند حذف گردد. فرکانس فیلتر 
نیز باید قابل تنظیم باشد.

ــرای  ب ــد  بای ــز  نی  dead-band ــای  فیلتره
ــان  ــری از رخدادهای آالرم هایی که با نوس جلوگی
ــده حول محدوده ی آالرم  اندازه گیری های انجام ش
ــوند، مورد استفاده  ــن و خاموش می ش مرتب روش
قرار گیرند. این فیلترها نیز باید قابل تنظیم باشند.

ساختار آالرم ها
ــدی و طبقه بندی  ــاب، گروه بن ــت انتخ 13. قابلی

آالرم ها، باید مد نظر قرار گیرد.
ــامانه را انعطاف پذیرتر می سازد   این قابلیت، س
چرا که بهره بردار می تواند اطالعات مورد نیاز برای 
نمایش را با توجه به الزامات خاص فرآیند، بصورت 

آنالین پیکر بندی نماید.
ــروه بندی و  ــای ممکن برای گ  بعضی معیاره

طبقه بندی آالرم ها عبارتند از:
• زمان؛ 

• سامانه؛ 
• محوطه؛ 

• مسؤولیت اپراتورها؛
• اولویت ها.

اولويت بندی آالرم ها
ــوند. هدف از  ــدی ش ــد اولویت بن ــا بای 14. آالرم ه
ــه اپراتور بتواند  ــت ک اولویت بندی آالرم ها آن اس
تشخیص دهد در مواقعی که چندین آالرم همزمان 
ــوادث و اختالالت(، به  ــد )زمان وقوع ح رخ می ده
ــد و  همچنین آالرم های  ــیدگی نمای کدام یک رس

اضطراری خاص برای اپراتور مشخص شود.
توصیه می شود که در یک فرآیند حداکثر چهار 
ــود. حداکثر سه اولویت  ــتفاده ش اولویت آالرم، اس
ــی در نظر گرفته  ــرایط معمول ــرای آالرم ها در ش  ب
ــز برای  ــت اضافی نی ــطح اولوی ــود و یک س  می ش
آالرم های مهم امنیتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ــر اولویت بندی  ــوز تغیی ــامانه اجرای آالرم مج  س
ــنل خاص مانند مهندسان  آالرم ها را به بعضی پرس

فرآیند می دهد.
ــر تعیین کننده ی  ــا اولویت های باالت آالرم ها ب
ــتر و زمان  ــه توجه بیش ــت که نیاز ب ــرایطی اس ش
ــان  ــد زم ــن آالرم بای ــرای ای ــری دارد. ب محدودت
ــود تا بتوانند  ــرای اپراتور در نظر گرفته ش کافی ب

ــل نماید.  ــور مؤثرتر عم بط
ــای پایین تر تعیین  اولویت ه
ــت  ــرایطی اس ــده ی ش کنن

ــراری  ــدان اضط ــه چن ک
نمی باشد.

مطابق  باید  آالرم ها 
اقدامات  که  نتیجه  ای  با 
ــرای  ــه ب ــورت گرفت ص

ــراه دارد،  ــه هم ــا ب  آن ه

اصول طراحی سامانه های آالرم
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باشند و روی صفحات نمایش فرآیند، نمایش داده 
شوند. 

ــاس رنگ ها و  ــا باید بر اس ــت آالرم ه 19. اولوی
سایر روش های دیگر کدگذاری شوند.

ــخیص اولویت های مختلف و  به این ترتیب تش
ــخیص آالرم های مهم از سایر آالرم ها  همچنین تش

به راحتی و به سرعت امکان پذیر می باشد. 
رنگ های مورد استفاده برای اولویت بندی باید: 

• منحصراً فقط برای آالرم ها استفاده شوند؛ 
• اهمیت آالرم را انعکاس دهند؛

ــایر  ــادگی از س • اطالعات مهم آالرم ها را به س
اطالعات آالرم و سامانه های کنترل فرآیند، متمایز 

سازند؛
ــان  ــرای انواع مختلف صفحات نمایش یکس • ب

باشد. 
ــذاری قابل رؤیت برای آالرم ها )عالوه  20. کدگ
ــخیص  ــرای آن ها(، نه تنها تش ــاب رنگ ب بر انتخ
ــراد کوررنگ  ــد بلکه برای اف ــاده تر می کن آن را س
ــتفاده از سمبل ها، محل  ــیار مؤثر است. اس نیز بس
ــتن اطالعات، نوع فونت، فرکانس چشمک زن   نوش
ــذاری اطالعات  ــه روش کدگ ــا و... از جمل  چراغ ه

می باشند. 
ــا باید حاوی مطالب مهم  21. اطالعات آالرم ه

و قابل فهم باشد.
ــوء تفاهم ها و  ــن امر منجر به جلوگیری از س ای
ــده و در ضمن زمان مورد نیاز برای  ــتباهات ش اش

فهم معنای هر پیغام آالرم را حداقل می نماید. 
ــگام ورود  ــد در هن ــی بای ــای صوت  22. آالرم ه

آالرم های جدید مورد استفاده قرار گیرد.
ــرای اطالع اپراتور از وقوع و  آالرم های صوتی ب
ــه نیازمند توجه  ــزان اهمیت آالرم های جدید ک می

اپراتور هستند، مورد استفاده قرار می گیرند. 
ــا عایق بندی صوتی  ــدای آالرم باید مطابق ب ص
ــته  ــت اتفاقات به وقوع پیوس ــاق کنترل و اهمی ات
انتخاب شوند. حداکثر 4 صدای آالرم مختلف برای 
سامانه ها توصیه می شود تا به این ترتیب تشخیص 

تفاوت بین صداهای مختلف امکان پذیر باشد.
ــت پایین تر، صداهای تک  برای آالرم ها با اولوی
ــود.  ضرب )یا اصاًل بدون صدا( در نظر گرفته می ش
البته صدای آالرم معموالً برای اخطار وضعیت های 
ــتفاده قرار  ــورد اس ــت باال م ــا امنی ــراری و ب  اضط
می گیرد. به عالوه  باید امکان قطع کردن سراسری 

صدای آالرم های صوتی نیز میسر باشد. 
ــادگی قابل  ــر آالرم باید به س ــات ه 23. اطالع

خواندن باشد. 
ــام آالرم باید به  ــود در هر پیغ ــات موج محتوی
ــب و با  ــاختاردهی مناس ــورت کاماًل واضح، با س ص

قابلیت خواندن سریع و راحت، باشد. 
ــد نظر قرار  ــتا م ــر در این راس ــای زی  فاکتوره

می گیرد:
ــدی و پیکربندی  ــی گروه بن ــش چگونگ • نمای

اطالعات 
استفاده از المان های اطالعاتی مختلف در یک 

پیغام آالرم 
• نوع و اندازه ی فونت ها باید قابلیت خواندن از 

بیشترین فاصله را داشته باشد.
• استفاده از رنگ ها در پیغام های آالرم باید به 

گونه ای باشد که خواندن پیغام را مشکل ننماید. 
ــمک  • متن هر پیغام به هیچ عنوان نباید چش

زن باشد.
24. اطالعات آالرم های ضروری باید در همه ی 

محیط های کاری مربوطه قابل رؤیت باشد. 
ــود تا تمامی کارکنان  ــأله منجر می ش این مس
مربوطه در هر زمانی از شرایط فرآیند در منطقه ی 

تحت مسؤولیت خود آگاهی داشته باشند.

ــواع اطالعات  ــه ی کارکنان زیر نیازمند ان  کلی
مختلف هستند:

• کارکنان اتاق کنترل؛ 
• تکنسین ها؛

ــرایط  ــورد نیاز در ش ــی و م ــان اضاف • کارکن
اضطراری؛ 

• مهندسان سامانه؛ 
• کارکنان تست؛ 

ــوع حوادث  ــرای وق ــاده ب ــم آم ــای تی • اعض
غیرمترقبه. 

ــش آالرم باید  ــی در صفحات نمای 25. جابجای
سریع و ساده باشد.

ــه اطالعات،  ــریع اپراتور ب ــی س امکان دسترس
منجر به پاسخ مؤثر اپراتورها به آالرم ها می گردد.

ــریع از فهرست  ــت که امکان انتقال س الزم اس
ــد و همچنین  ــات نمایش فرآین ــا به صفح آالرم ه
ــک آالرم برای گرفتن  ــکان کلیک کردن روی ی ام

اطالعات بیشتر در مورد آن، میسر باشد. 
اپراتور باید بتواند حالت فهرست آالرم ها را  بین 

دو مد زیر تغییر دهند: 
ــور می  تواند آزادانه هر  ــد اپراتوری، که اپرات • م
ــا آالرم های  ــت را بدون تداخل ب ــمت از فهرس قس

جدید، مرور نماید.
ــن آالرم های  ــه در آن آخری ــد خودکار، ک • م
ــده در ابتدا یا انتهای فهرست قابل مشاهده  وارد ش

هستند.
ــت آالرم ها باید  26. صفحات موجود در فهرس
مجهز به نشانگر و کلیدی های برگشت به صفحات 
ــند و امکان ردیابی مطالب مورد  قبلی و بعدی باش

نیاز در متن آن ها موجود باشد. 
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