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 توزیع برق افزارهای مطالعات سیستم شبکهنرمجامع  رابط کاربری معماریو  طراحيتحلیل،  :پروژه عنوان

 برق ایران صنعت توزیعسیستم مطالعه  و افزارهای تحلیلسازی و توسعه نرمطراحي، پیاده عنوان طرح:

 سازهای صنعت توزیع برقافزارهای کاربردی و شبیهح توسعه نرمطر واحد اجرایي:

 ماه 21  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

و نیاز به کد مرجع برای توسعه  رعاملیغدر شرایط فعلی با توجه به توانمندی متخصصان کشور، پدافند 

و ایجاد دانش در تدوین و توسعه  DMS, EMS ,DTS ازجملهمختلف  یهاحوزهرت در یکپارچه قد یافزارهانرم

 شده است. ریپذهیتوجضروری و  افزارهانرماین 

های الکتریکی، هریک از این واحدهای محاسباتی سیستم قدرت نیازمند محیطی برای تعامالت بین کاربران, داده

افزار جامع بومی ملی مطالعات سیستم قدرت توزیع رابط کاربری نرمیک  نیبنابرا باشندیمگرافیکی و جغرافیایی 

 . باشدیمبرای پژوهش، طرح و توسعه در کشور ضروری 

و یکی از پارامترهای  باشدیمبرای کلیه واحدهای محاسباتی مطالعات سیستم قدرت مشترک  معموالًاین محیط 

. واحد کاربری نیازمند تعریف دقیق، خطای باشدیممکانات آن توسط کاربران, رابط کاربری و ا افزارنرممهم انتخاب 

 کم، پایداری، زیبایی، سادگی، دسترسی سریع به فرامین, نمایش و امکانات حداکثری برای تعامل با کاربر است. 

و مدل داده مشترک  یخطتکایجاد و توسعه هر واحد محاسباتی نیازمند محیط مشترک جهت ترسیم دیاگرام 

 های رابط کاربری شامل موارد زیر است : رای واحدهای محاسباتی است. اجزا و حداقل مسئولیتبرای اج

 یزیربرنامه و , کنترلی, طراحییخطتکبرای ویرایش, نمایش و ایجاد دیاگرام  یافزارنرمای ایجاد محیط محاوره 

 توسط کاربر.، و..

  جغرافیایی و الکتریکی آن. یهادادهاه گرافیکی به همر یهانقشهو بازیابی  یسازرهیذخعملیات 

  صورتبهمحیط ترسیمگر Multi Panel  یا Multi Tab  بوده و در هرPanel  ،و  هاپستقابلیت ترسیم کل شبکه

 در گریدقابلیت اتصال به شیء  Panelگرافیکی از هر  ءو هر شی باشدیمکنترلی یا بخشی از آن را دارا  یهاالمان

Panel هر شیء قابلیت کپی در چندین باشدیم راادیگر را د .Panel  را دارد و اتصال هر المان به یکی از آنان

 معادل اتصال به همه آنان است.

 در محیط ترسیمگر شبکه :  یبندهیال تیقابل 

سطح انتقال، در الیه دیگر دیاگرام  یخطتکدیاگرام  هیالکیبطوریکه در  ،باشدیم هیچندالمحیط ترسیمگر 

خاص مانند  شدهیبندطبقهدیگر اجزاء  یهاهیالو در  هاپستدر الیه دیگر ترسیم  ،سطح توزیع یخطتک

 .   به تفکیک قرار گیرند توانندیمخطوط، کلیدها، ترانسفورماتورها و غیره 

  اد ایجاد و یا حذف اطالعاتی هر نم ،تغییر ،برای ارتباط با کاربر جهت نمایش یامحاوره یهافرمامکان ایجاد

  و نظایر آن Print ,Zoom in/out, Pan, Scroll, Drag & Drop, Resize, Copy, Paste، گرافیکی



  ,کاربر موردنظربرای اجرای فرامین  ابزارجعبهامکان ایجاد منو 

  چند  محاسباتی به کاربر یهالیتحلحاصل از  یو نمودارهانتایج  متفاوت یهاشینماامکان (View.) 

 در محیط توسط کاربر و توانایی دسترسی آن به امکانات رابط کاربری, بانک  یسینوبرنامهیسی و امکان اسکریپت نو

 اطالعاتی و توسعه واحدهای محاسباتی

  گردندیمبرداری ترسیم  صورتبهعناصر و اشیاء گرافیکی. 

  رندهیگسیسروو یا  دهندهسیسروایجاد امکانات (Client/Server) دماتئه یا دریافت خابرای ار. 

  ایجاد دسترسی ساده به عناصر شبکه با ابزارهایی مانند نمایش درختی, ماتریسی یاAerial View Map 

 در کل شبکه ترسیمی دادهرخسطوح ولتاژ، ناحیه و یا بر اساس اتفاقات  بر اساسعناصر  یبندرنگ 

  متفاوت   یهازونناحیه بندی، با 

 .....و 

   

 : نکته

 شامل :  شودیمدر نظر گرفته  تواندیمطراحی این محیط در طرح و توسعه آینده که در  یاژهیوامکانات 

  و امکوان   توزیع بووده  محاسباتی مطالعات سیستم قدرت یافزارهانرمبرای  یامحاورهگرافیکی و  کپارچهیایجاد محیط

 .در نظر گرفته شود گردندکه در آینده تدوین میو مدل داده استاندارد واحدهای محاسباتی  بهتوسعه و اتصال آن 

 سیستم  : یهامشخصه

  قابل توسعه باشد، یسادگبهماژوالر بوده و  کامالًسیستم 

  از  هاطراحیدرDesign Patternاستفاده گردد ها 

  گونهنیادر  معموالً، و باشندیمگرافیکی ترسیمی در ابعاد زیادی  یهاالمانبا توجه به گستردگی شبکه توزیع، تعداد 

یم افزارنرمو از اعتبار  افتهیکاهشنمایی  صورتبهها زمینه نادرست سرعت پردازش در همه یهایطراحدر  موارد

 . باشدیم، سرعت پردازش گرافیکی یکی از اهداف مهم پروژه کاهد

  ا ، لذباشدیمتوابع محاسباتی بالدرنگ ، دریافت برخط داده و اجرای افزارهانرماهداف این  نیترمهمیکی از

و  RealTime صورتبهبزرگ  یهاداده( برای دریافت حجم هیثانیلیمدر حد با حداقل زمان ) یافزارنرم یهامزیمکان

 . باشدیم( هیثانیلیمبرخط ) با پاسخ زمانی  صورتبهاجرای توابع 

 صورتبهو ... در این بخش امکان مشاهده جزئیات، پیگیری عملکردها  استشبکه پایش  یکی دیگر از اهداف پروژه 

 .شودیمتصویری فراهم 

 ایجادNTP (Network Topology Processing)   با رویدادها، تغییر در حالت قطع  .باشدیماز امکانات مهم در سیستم

 یبندکرهیپ مجدداًاتصاالت  ،شبکهجدید  گراف و با پردازش کندیمو توپولوژی شبکه تغییر  دادهرخشبکه  یهاکننده

 .شوندیم

 زار ابOption  هاالمان، رنگ هافونتبرای تغییر ،Align  ،اشیاءGroup ،(Color & Picture)  Background ،Grid .. و 

  ایجادFramework  از  و استفادهپرکاربرد   یهاماژولبرای توابع کاری مختلف وAPI یهاهیالدر سراسر  جادشدهیا 



 یکپارچه صورتبه یافزارنرم

 به آن پرداخته خواهد شد. هایازمندینتکمیل  مرحله رو مواردی دیگری که د 

 

 :     از پروژه عبارتند انجام کلی مراحل   

  معتبر در زمینه مطالعات قدرت سیستم شبکه توزیع و استخراج  افزارهاینرممطالعات تطبیقی : مطالعه و بررسی

 هانیازمندی

  هانیازمندیایجاد جلسات با متخصصین صنعتی و دانشگاهی برای تکمیل 

   مطالعه استانداردIEC 61968- part2 

  توابع، هاکالساسامی ،Properties ،Fields  با هامشخصهو دیگر Glassory  مدل داده استانداردIEC 61968   در

 .شودمیطراحی در نظر گرفته 

  ن نیاز به مراجعه به و یا توسعه آ یسازادهیپ بطوریکهشفاف و بدون ابهام با جزئیات بوده  صورتبهمستندات

 .نداشته باشدطراحان 

 

 گردد: در طراحی، موارد زیر لحاظ می

 شود سازیپیادهافزار افزار و معماری آن مطابق با استانداردهای مهندسی نرمرعایت ساختار: فرایند سازمانی نرم 

 کاهش پیچیدگی معماری و منطق برنامه :سادگی 

  حاصل از اجرای توابع ایستا باشد   رمنتظرهیغهای ر و روندهای ناسازگانسبت به داده :پایداری 

 ها و روندها تجزیه شوندتا حد ممکن توابع نقش :پذیریتجزیه 

 های بین اجزاقابلیت درک طراحی و وابستگی: یریدرک پذ 

 ها کاهش یابد تا حد ممکن وابستگی :وابستگی کاهش(loosely coupled)  

مشابه  هایتکنیکیا   Dependency Injection (DI)و  nversion Of Control)IoC (I هایتکنیکاز  ترجیحاً

 استفاده شود.

برنامه توانایی اجرا  ،و توابع هاکالسکاهش وابستگی در حدی باشد که با عدم نیاز به وجود هر یک از فایل، 

 .داشته باشد

 گذاری موارد کاربردگذاری: نامنام(use cases)استاندارد  اساس برو سایر اقالم  ها، متغیرها، کالسIEC 61968-2  

 Abstractمرجعی  عنوانبه باشدمیکه مدل داده استاندارد شبکه توزیع  IEC 61968مرجع  انجام شود. استاندارد

 .گرددمیدر تحلیل و طراحی استفاده 

 :پروژه اهداف    

 نمودارهای شامل تهیه رابط کاربری سازیپیادهالزم برای  انجام کلیه مراحلهدف از انجام این پروژه، تحلیل و طراحی      

logical view سازیپیاده  و UML، باشدمی. 

 

 : گرددمیزیر تحویل های گزارشدر انتها  
 

 :)خروجي مورد انتظار( مشخصات محصول نهایي

 مطالعات تطبیقی  یاهگزارش 

 تحلیل هایگزارش 



 دارهای تحلیل، طراحی و نمو هایفایلو  مستنداتUML     

 مختلف هایالیهآن و اتصال به  سازیپیادهالزم برای  هایدستورالعمل 

 


