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 سامانه فارمیتک مدیریت هوشمند و از راه دور مزارع کشاورزی 

، استفاده از پنل  سامانه هوشمند فارمیتک با بهره گیری از طراحی مبتنی بر اینترنت اشیاء، حسگرهای با دقت باال

ارائه پیشنهاد برای عملیات  های خورشیدی و تحلیل داده، امکان پایش وضعیت مزارع کشاورزی، پیش بینی و  

 متعدد را جهت استفاده کشاورزان فراهم می آورد.

 

 مزایای سامانه 

 پیشنهاد زمان خاک ورزی براساس میزان رطوبت خاک  •

 پیشنهاد زمان کاشت محصول براساس میزان دمای خاک •

 خاک، نوع ماشین و نوع بذر  بافت امکان ثبت •

 درصد  30الی  20بهبود کمی و کیفی محصوالت تا  •

 کاهش هزینه های ناشی از خطاهای انسانی  •

 قابلیت یکپارچه سازی با سیستم آبیاری  •

 

 ویژگی های فنی سامانه فارمیتک 

 ویژگی های نرم افزاری  سخت افزاری ویژگی های 

 پایش میزان دما و رطوبت خاک

 پایش میزان دما و رطوبت هوا 

 پایش موقعیت مکانی دستگاه 

 انرژی مین أت تپنل خورشیدی جه

 )تلفن همراه(  GPRSاستفاده از شبکه 

 LoRaو  NBIoTقابلیت ارتقا به 

 ذخیره سازی اطالعات بر بسترهای امن 

 نمایش لحظه ای داده بصورت آنالین 

 کشاورزی  عملیاتارائه پیشنهادات در خصوص 

 و....  لپ تاپ ،یلنمایش اطالعات بر روی موبا

 امکان تبادل اطالعات با سایر سیستم ها

 پایگاه داده ت آماری و ایجاد ئه گزارشااار 
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  خصوص عملکرد سامانه ته ای ضروری و مهم در جهت اعالم توجه کاربر به نک   عالمت این  

 استفاده می شود. 

 

 
 

 استفاده شده است. تکمیلی  اطالعات  از این عالمت در راستای بیان 
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 ه سامان  ی سخت افزار   اجزای   1
 آن توجه شده است. ی  به اجزازیر می باشد که در جدول  دستگاهدارای یک سامانه در بخش سخت افزاری، 

 کیت 
 

، پایه نگهدارنده، حسگر محیط، باکساصلی شامل    تکی

بصورت   که  باشد  می  خورشیدی  پنل  و  خاک  حسگر 

اندازی شده   راه  به یکدیگر متصل شده، نصب و  یکجا 

 باشند. 

 

هسته محاسباتی، کنترلی، سیم کارت، باتری و غیره در     باکس 

پنل   نظیر  دیگری  اجزای  که  اند  شده  تعبیه  باکس  این 

 خورشیدی و حسگرها به آن متصل می شوند.

  
چهارچوبی است که همه اجزا به روی آن نصب می شوند   پایه نگهدارنده 

 و نهایتاً داخل خاک قرار می گیرد. 

 
جمعآوری داده های رطوبت و دمای هوا بر عهده  وظیفه   حسگر محیط 

 این جزء بوده که در صفحه زیرین باکس قرار دارد.

 
این حسگر در خاک قرار داده می شود و داده های دما و   حسگر خاک 

حسگر توسط سیم  رطوبت خاک را گردآوری می نماید.  

 زیرین باکس متصل شده است.  وجهبه  یبلند
 

در فضای کشویی باالی پایه نگهدارنده قرار داده می شود  خورشیدی پنل  

 . نمایدمی  بی نیازو کیت را از اتصال به برق 
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 باکس   باز و بسته نمودن   1.1

  چهار پیچ نمایش داده شده در شکل ز  ا این امر،  انجام  جهت  

 . استفاده نماییدروبرو 

 

 

 

 

 داخل کیت   درج سیم کارت   1.2

ت  در جایگاه سیم کار  زیر  طبق شکل( را  15mm x 12mm)میکرو  سیم کارت سایز را باز نموده و    باکس در  

چرخه چشمک  که  روی ماژول شروع به چشمک زدن می نماید. در صورتی    LEDقرار دهید. پس از چند ثانیه  

سرور می باشد. پس از حصول اطمینان از این مهم،    بابه معنی برقراری ارتباط    ،داثانیه یکبار اتفاق افت   3زدن هر  

   دهید.   ادامهاقدام به بستن در جعبه نموده و مراحل بعدی را 
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 و اتصال به دستگاه فارمیتک   نگهدارنده   پایه نصب صفحه خورشیدی برروی  نحوه    1.3

قرار داده و به آرامی به    یرا باز نموده، پنل خورشیدی را در محفظه کشوی   نگهدارنده باالی پایه پیچ های درپوش 

پس از آنکه از قرارگیری صحیح پنل در فضای کشو اطمینان حاصل شد، اقدام به وصل  .  هدایت کنیدسمت پایین  

پنل خورشیدی)شکل   برق  پورت  روبرونمودن سیم  به   )

 صورت پذیرد.  فارمیتک باکس باالیی  وجه در  ،ورودی

  

فضای   در  خورشیدی  صفحه  دادن  قرار  از  قبل 

کشویی، به جهت قرارگیری پنل توجه شود. این امر می  

نحوی  به  پنل    بایست  پشت  سیم  که  پذیرد    در   صورت 

 باشد. باکس از حالت خود    ترین    دورترین
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 نگهدارنده   نصب باکس بر روی پایه   1.4

قرار دارد که می    باکس  پشتی  وجه در  جای پیچ در بخش بیرونی و    چهار

پایه  برروی  تعبیه شده  از جاپیچ های  بهره گیری  با  ،  نگهدارنده  بایست 

 پایه متصل سازد.  بدنه اصلی به را  باکس
 

  حسگر هوای دقت شود جعبه به نحوی روی پایه قرار گیرد که  

 نصب شده برروی جعبه به سمت پایین قرار گرفته باشد.  

 

 و شیوه قرارگیری حسگر خاک در زمین   پایه تجهیزات نصب    1.5

عمق   به  گودالی  از    60الی    40ابتدا  سانتیمتر 

عرض   و  طول  به  و  زمین    x  70  70سطح 

شود. سپس دستگاه به آرامی در    حفرسانتیمتر  

گیرد.   قرار  در  گودال  ها  پایه  آنکه  از  پس 

کردن گودال  گودال قرار گرفت، اقدام به پر  

با  که  ادامه، حسگر خاک  در  با خاک شود. 

سیم بلند مشکی رنگ از جعبه اصلی دستگاه  

سانتیمتر      30الی    20خارج شده است، در عمق  

دور   نهایت  در  و  شود  نصب  خاک  داخل 

 نده شود.احسگر نیز با خاک پوش

 

حتماً می بایست به سمت جنوب    کیت

به نحوی که مانعی جلوی صفحه خورشیدی    و

گیرد  نباشد آفتاب  قرار  نور  حداکثر  از  تا   ،

 شود. گرفتهجهت شارژ باتری ها بهره 
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 سامانه   پلتفرم و نرم افزار   2
و دنبال    www.farmitech.irبه وب سایت    مراجعهبا  فت،  پس از آنکه دستگاه ها در مزارع به درستی قرار گر

 اقدام نمایید:  و تجهیزات خود و همچنین عملیات اجرایی و ... ، نسبت به پایش مزرعه هازیرکردن مراحل 

 Log-inصفحه    2.1

اولین صفحه ای که پس از  

ورود به وب سایت نمایان  

ورود   صفحه  شود،  می 

اعضا به سامانه می باشد که  

  آدرس ایمیل و رمز   درجبا  

وارد حساب کاربری  ،عبور

 می شود.

 

 توضیحات صفحه اصلی   2.2

بخش های   و تشریح  بیاندر ادامه بصورت مبسوط به که  . در صفحه اصلی، پنل مدیریت و پایش سامانه قرار دارد

 مختلف پرداخته می شود.  

 

http://www.farmitech.ir/
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 مدیریت زیرساخت لینک    2.3

 

 ورود به بخش مدیریت مزارع . 1

 . لیست کامل مزرعه های بارگزاری شده در سامانه به همراه امکان حذف یا انجام تنظیمات مربوطه. 2

نام مزرعه، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و    .3 به  بارگزاری اطالعات مربوط  اضافه نمودن مزرعه جدید و 

 ، به ثبت نهایی رسیده و به لیست مزارع اضافه می شود. "افزودن". که نهایتاً با کلیک برروی گزینه  مساحت مزرعه

بت خاک، نور،  وطوبت هوا، دمای خاک، رطانتخاب و مشاهده به اختصار میانگین پارامترهای دمای هوا، ر  .4

 و درصد اکسیژن هر مزرعه روی نمودار زمانی.    PHدرصد شوری، میزان 
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 ورود به بخش مربوط به مدیریت سنسورها  .1

و انتخاب پک هر حسگر که با کلیک   شناسه،  اضافه نمودن حسگر جدید و بارگزاری اطالعات مربوط به نام  .2

 به لیست حسگرها افزوده می شود. "افزودن"بر روی گزینه  

  کادر سمت چپ بیانگر لیست حسگرهای نصب شده می باشد.

 حذف حسگر از لیست  .3

 اعمال تغییر در تنظیمات حسگر .4

 تغییرات مربوط به محل قرارگیری حسگر برروی نقشه  .5

 . کسب اطالعات دقیق تر از حسگر  6
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 بخش عملیات اجرایی   2.4

در مرحله بعد و با ورود به لینک  

به   اجرایی "مربوط   "عملیات 

پنلی به شکل زیر محیی می شود 

جداگانه   بصورت  آن  در  که 

بخش   جدید  عملیات  ذخیره 

کاشت،  ورزی،  خاک  های 

انجام می    ... داشت، برداشت و 

بصورت   پذیرد. بعد  موارد  در 

عملیات   این  به    توجه مبسوط 

 میشود.   

 

 

اطالعات جدید  جهت دخیره عملیات جدید  "خاک ورزی"انتخاب    .1 ثبت  به  این گزینه، بخشی مربوط  . در 

 شوند.فرایند خاک ورزی مزرعه وجود دارد که در شماره های زیر توضیح داده می 

 انتخاب بافت خاک از میان گزینه ها  .2

 تعیین نوع ماشین آالت مورد استفاده .3

 گزینش نوع خاک ورزی  .4

 ذخیره  نمودن اطالعات به ثبت  رسیده و اضافه شدن به لیست تاریخچه اطالعات  .5

 نظارت بر لیست کامل عملیات خاک ورزی صورت پذیرته و تاریخچه مربوطه  .6

 دات خاک ورزی که توسط سامانه و با بهره گیری از تکنیک های تحلیل داده ارائه می شود لیست پیشنها .7

 . نمایش نوع عملیات هر یک از موارد 8
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به ثبت اطالعات جدید فرایند  جهت دخیره عملیات جدید  "کاشت"انتخاب    .1 این گزینه، بخشی مربوط  . در 

 داده می شوند.کاشت وجود دارد که در شماره های زیر توضیح 

 انتخاب نوع بذر  .2

 بودن ماشین آالت  "ردیف  کار "یا   "خطی کار"گزیدن  .3

 درج اعداد مربوط به میزان بذر بکارگرفته شده و همچنین عمق کاشت .4

 نظارت بر لیست کامل عملیات کاشت صورت پذیرته و تاریخچه مربوطه  .5

 گیری از تکنیک های تحلیل داده ارائه می شود  لیست پیشنهادات کاشت که توسط سامانه و با بهره  .6

 . نمایش نوع عملیات هر یک از موارد 7
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 جهت دخیره عملیات جدید  "داشت"انتخاب  .1

 بارگزاری نام و نوع برنامه داشت .2

 بودن فرایند داشت  "دستی"یا  "هوشمند"گزینش  .3

 انتخاب یکی از عملیات آبیاری، کودپاشی و یا سم پاشی  .4

 قسمت مربوط به تعیین بازه حرکتی که با انتخاب سلول ها از روی نقشه، بازه حرکتی مشخص خواهد شد.  .5

با انتصاب ساعت شروع و پایان عملیات و نیز روزهای  6 . تعیین زمانبندی و برنامه ریزی زمانی عملیات داشت 

، عملیات بصورت منظم و در بازه های معین انجام  "تکرار پذیر"ن ذکر است که با فعال نمودن تیک  عملیاتی. شایا

 می پذیرند. 

 . با کلیک بر روی این گزینه، عملیات مربوط به داشت ثبت نهایی و اجرایی می شوند. 7
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 جهت دخیره عملیات جدید  "برداشت"انتخاب  .1

 مربوط به عملیات برداشتبخش مربوط به ثبت اطالعات جدید  .2

انتخاب نوع ماشین آالت مورد استفاده، ورود و بارگزاری اطالعات زمان برداشت و گلدهی محصوالت، درصد    .3

 رطوبت دانه ها و رشد فیزیولوژیک محصوالت برداشت شده منظبق بر روز  

اطال 4 تاریخچه  اطالعات تحت ردیفی جدید ذیل جدول  این گزینه،  بر روی  با کلیک  اجرایی  .  عات عملیات 

 برداشت اضافه می شود.

 مزارع  "داشت". لیست کامل تاریخچه اطالعات و عملیات پیشین مرحله 5

. لیست پیشنهادات کاشت که توسط سامانه، با بهره گیری از تکنیک های تحلیل داده و همچنین نظر کارشاناسان 6

 این حوزه ارائه می شود.
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 عملیات ذخیره شده و در حال بهره وری از کامل  ی جهت نمایش لیست "اجرادر حال "منوی انتخاب  .1

 

 گزارش هوا 2.5
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 گزارش خاک   2.6

 

مزرعه   یک  مزارع  انتخاب  های  گزینه  بین  پارامترهای  از  به  مربوط  دقیق  اطالعات  رویت  درراستای 

 جمعاوری شده. 

  یباز شدن جدول  که منجر به   "PH"و  "شوری"، "اکسیژن"،  "رطوبت"، "دما"ی ها منویکی از انتخاب  .6الی  1

،  تاریخ و ساعت کسب داده ها، نام حسگر و ردیف  جمعاوری شده از حسگرهامقادیر  به همراه اطالعات دقیق  

 درج شده از هریک از المان های فوق الذکر می باشد. 

 ان. نمایش گرافیکال اطالعات هریک از منوهای انتخابی در تناسب با زم7

هریک مسئولیت اجرای اموری را در خصوص    "Export to"و    "Import"،  "اقدام"،  "تنظیمات"تب های    .8

 المان های منوی باالی صفحه را دارند که در موارد زیر به جزئیات آنها پرداخته می شود:

 :  تنظیمات  گزینه  •

و غیره توسط کاربر    PHدر این بخش میزان حداقل و حداکثر پارامترهایی نظیر رطوبت، نقطه مطلوب،  

 درج می شود که به کمک آنها استاندارد دقیقی جهت تحلیل آتی فراهم آورده می شود. 
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   : اقدام   گزینه  •

 پارامتر انتخابی منتقل می شود.با کلیل بر روی این گزینه، وب سایت به بخش عملیات اجرایی مربوط به  

 :  Import گزینه  •

در صورتی که کاربرگزارش فنی، آزمون محصول، خاک ورزی، کیفیت دانه و سایر موارد را در دست  

فایل برروی صفحه سفیدرنگ، نسبت به بارگزاری فایل با فرمت    (Drag)داشته، در این قسمت با کشیدن

Excel    یاcsv    اقدام نمایید. پس از انجام این مرحله، گزارشات توسط سامانه و یا کارشناسان مورد بررسی

 قرار گرفته و پیشنهادات، تحلیل ها و عیب یابی ها در قالب گزارش در اختیار کاریر قرار خواهد گرفت. 

 
 

 :  Export to  گزینه  •

 داده های گرداوری شده تمام دانلود فایل اکسل از 
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 بخش گزارشات عملیات   2.7

 نمایش لیستی کامل از عملیات ذخیره شده و در حال بهره وری  

 

 گزارش آفات   2.8

 

 ورود به بخش تشخیص آفات صورت گرفته  .1
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 و رویت لیست کاملی از گزارشات آفات پیشین  "آرشیو"انتخاب منوی  .2

 :"Import" ،"Export to"، "اقدام"انتخاب یکی از گزینه های   .3

 هدایت کاربر  به بخش عملیات جدید   اقدام: •

• Import بارگزاری فایل مربوط به گزارشات آفات : 

 دانلود آرشیو گزارش های آفات •
 

 

 تجهیزات نمایش وضعیت    2.9

،  "تاریخ آخرین پشتیبانی"تمامی تجهیزات مورد استفاده در مزارع کشاورزی بشکل ماژوالر و با  درج اطالعات  

آورده شده اند. مضاف بر آن، فعال بودن یا غیرفعال بودن تجهیزات    "وضعیتشان"و همچنین    "مدت زمان عملکرد"

 در این جداول قابل تغییر و تنظیم است.
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 اعتبار   افزایش   2.10

 

 . در این بخش پیشینه کامل تمامی پرداخت ها و افزایشات اعتباری صورت پذیرفته درج شده اند. 1

 فزایش اعتبار: ا

 . وارد نمودن مبلغ مورد نیاز اعتبار 2

 . یادداشت توضیحات پرداخت )اختیاری( 3

 . ورود به درگاه بانکی و نهایی نمودن افزایش اعتبار 4

 

 خروج از سامانه /ارتباط با ما  2.11

 

 

در صورت نیاز به کسب اطالعات تماس و راه های  

، شماره تماس، "ارتباط با ما"ارتباطی، از طریق لینک  

ارسال   فرم  همچنین  و  ایمیل  مربوطه،  دفاتر  آدرس 

 .آنالین پیام در دسترس خواهد بود

 

لینک   سامانه،  با  فعالیت  اتمام  صورت  در 

منجر به خروج از حساب کاربری می    "خروج"

 . شود


