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ПРОДУКТОВИ ДАННИПРОДУКТОВИ ДАННИ

СОФТУЕР ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕСОФТУЕР ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ
към приложението за измерване, мониторинг и изобразяване в реално време наWEBNOISE.EU

параметри на околната среда (шум, вибрации, качество на въздушната среда, прах, метео данни, други)

към приложението за измерване, мониторинг и изобразяване в реално време наWEBNOISE.EU

параметри на околната среда (шум, вибрации, качество на въздушната среда, прах, метео данни, други)

Сертификация по 9001:2008ISO Акредитация по БДС 17020:2012EN ISO / IEC
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Webnoise.eu е потребителски адаптируемо решение за
дистанционен облачен мониторинг и визуализация на
параметри на околната среда (като шум, вибрации,
качество на въздушната среда, сеизмична активност,
метеорологични данни, съдържание на прахови частици,
киселинност). Производител на хардуерните изчислителни
и комуникационни компоненти и на цялостната софтуерна
база ефирмаСПЕКТРИЕООД,България

Създадената и поддържана от СПЕКТРИ ЕООД платформа “Spectri Webnoise” от “облачен тип” е една
съвременна надеждна не-Windows базирана система (Linux ОС в терминалните логери на данни и в
дистанционния сървър), проектирана да осигурява непрекъснат мониторинг и измервания, както и да
предотвратява загуба на измервателни данни в случай на дефект в терминал, или загуба на
комуникационна връзка. При отпадане на връзка между дистанционния сървър и терминал за мониторинг,
или при изключване на терминал, Спектри логера на данни автоматично стартира локален запис на
измервателни данни, като едновременно непрекъснато инициира сесии за възстановяване на
комуникацияи/или захранване.

Измерванията са базирани на непрекъснати периодични отчети на реални измервани параметри на
околната среда. Едновременно с това се предоставя възможност за визуализация на избрани параметри в
реално време. Данните се записват непрекъснато, а съответните параметри се изчисляват без
прекъсвания. В сървъра се надгражда и актуализира историческа база от данни, като едновременно се
осигурява репликиране и защита на данните. Всички исторически стойности са налични за динамично
адресиране през портала www.webnoise.eu.http:// Всяка една изградена система в средата на
WEBNOISE.EUпредоставя .на потребителитеширок спектър от визуализационни възможности
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОФТУЕР ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕСОФТУЕР ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ

� Софтуерът визуализация наза
данните използва едновременно
български и английски език.

� Визуализация на пунктовете, в
които са позиционирани стацио-
нарните терминали зашум и данни
от проведените контролни измер-
вания с преносимия мониторингов
терминал за шум върху динамична
карта наБългария.

� Визуализация на показателите от
верификационни измервателни
точки нашум.

фиг. Визуализация, източник http://webnoise.eu1



� Горна и долна граница на генерирания
шум

� Графика, отразяваща стойностите на
шума в реално време, часове, дено-
нощия, седмици,месеции година

� Осреднена стойност на генерирания
шум за съответния период (ден, вечер,
нощ), както и за цялотоденонощие

фиг. Визуализация, източник http://webnoise.eu2

Софтуерът за визуализация на данните структурира получените от терминалите за шум данни, като
използва уникалните номерана пунктове и времевиямаркер.
Софтуерът за визуализация на данните отчита данните постоянно, като при поискване се съставят
различниотчети, таблиции графики със статистическиданни.

фиг. Визуализация, източник http://webnoise.eu3

� Възможност за експорт на графиките за данните от генерирания шум в посочени периоди от време във
векторно илирастерно изображение

� В софтуера за визуализация на данните има дефинирани формати за експорт, които включват
времевия маркер на докладите, идентификационен номер на пункта и шумовото натоварване. Със
софтуер визуализация на данните се конвертират изтеглените данни в променливи файлове сa за
формат с разделителна запетая друг отворен формат, подходящи за въвеждане в пакети,(CSV) или
собственост на трети страни, но не самоMicrosoft Excel™ фиг. Визуализация, източник http://webnoise.eu4

Софтуерът за визуализация на данните в състояние да изключва данни за определени периоди от времеe
през деня от извадката данни, коитоще се анализират, като в състояние да изключва цели дни (напримерe
официалнипразници) от извадката данни за анализ.

фиг. Визуализация,5
източник http://webnoise.eu

Потребителят на платформата получава автоматично и безплатно нови версии и актуализации на
приложениетоминимум24месеца (в съответствие с текущияабонаментен план).
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Вие търсите професионален партньор и сертифицирана организация, гарантираща Ви
качествено изпълнение и поддръжка. СПЕКТРИ прилага система за управление на качеството в
съответствие с изискванията намеждународния стандарт 9001:2008. Обхватът на дейноститеISO
включва: проектиране, производство, инженеринг, поддръжка, сервиз, търговия и доставка на
решения, експертизи, измервателна апаратура, софтуер за шум и вибрации и процес-параметри.
Компанията предлага инсталации и настройки, обучение и косултации. Осигурява измерване,
анализ, диагностика, контролиоценка на съответствието.

Вие се нуждаете от акретирани измервания с високо качествено метрологично проследимо
оборудване, проведени от екип непрекъснато развиващи се в своята област професионалисти.
СПЕКТРИ ЕООД е акредитиран съгласно БДС 17020:2012 от ИА „БСА“ с уникаленEN ISO / IEC
номер на сертификат№122ОКСиобхват на акредитация: контрол нашумвработна, околна и/или
битова среда; контрол на вибрации предавани на система "ръка-рамо" и на "цяло тяло", контрол
на вибрациинамашини, контролна вибрации вжилищнипомещения.

www.spectri.net
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