
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP34‐7 

 شركت دربه صورت محدود ) افزارينرم ميان اطالعات تبادل( IEC 61968 استاندارد كارگيري بهاندازي و راه  :پروژه عنوان
  هاچالش و مراحل شناخت دقيقاستخراج فرايندهاي اصلي و  جهت داوطلب اول توزيع

  برق توزيع صنعت در) MIS( اطالعات و هاداده ندهيسازما و سازييكپارچه  عنوان طرح:
  برق توزيع صنعت سازهايشبيه و كاربردي افزارهاينرم توسعه سند  واحد اجرايي:

  ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

نرم  هايسيستم بين ارتباط و اطالعات تبادل دارد تالش كه انداردهايياست از توسعه حال در است اي مجموعه IEC 61968استاندارد 
 عنوان به اين استاندارد را ،كند. در سالهاي اخير بسياري از شركتهاي خدمات دهنده در جهان مند قاعده را برق نيروي افزاري توزيع

 مديريت سازماني و معنايي مدل يك نبال ساختاند چرا كه به د گرفته نظر در سازماني اطالعات مديريت استراتژي اصلي قسمت
  .كند مي آسانتر را حل راه هستند و اين استاندارد، داده منابع استاندارد

مي باشد. اين تجربيات در  شركت توزيع نمونهدر يك   61968IECاستاندارد  تجربه واقعي به كارگيريدر اين پروژه، هدف، كسب 
، يچنين شناختها و تجربياتزيرا گرفته خواهد شد؛ به كار  كشور تاندارد در كليه شركتهاي توزيعپياده سازي اين اس پروژه هايطراحي 

 ورا شناسايي كمك نموده و چالشهاي احتمالي آنها  ميزان بلوغتشخيص  داده هاي خروجي و ورودي در نرم افزارها ووضعيت به تعيين 
و حجم كار مورد نياز را روشن مي كند. بنابراين الزم است مراحل زير در پروژه الزاماتي نظير زيرساختهاي الزم، مقدار نيروي انساني 

  انجام گردد:
 رايزني و انتخاب يك شركت توزيع .1

 9و  8، 6، 4، 3، 13، 11، 2، 1بر بخشهاي استاندارد به ترتيب زير:  تسلطمطالعه كلي و  .2
 بررسي نرم افزارهاي موجود در شركت توزيع .3

 بين نرم افزارهاي فوق و تصويب آن با كارفرما تبادلجهت ه ها و اطالعات الزم تعيين مشخصات دقيق داد .4

به معاونت توزيع توانير و تصويب آن با  ارسالاز نرم افزارها و  دريافتتعيين مشخصات دقيق داده ها و اطالعات الزم جهت  .5
 كارفرما

 استخراج بخشهاي الزم از استانداردها و پياده سازي مدلهاي آن .6

در قالب جديد export/importارائه مدلهاي فوق همراه با مثال به توسعه دهندگان نرم افزارهاي مربوطه جهت افزودن خدمات  .7
 ايجاد گذرگاه داده و در صورت لزوم مخزن داده براي برقراري فضاي تبادل اطالعات .8

  )Power BIايجاد يك داشبورد نمونه (مثال در  .9
بلكه در ه حجم و ابعاد پروژه كوچك است و نيازي نيست تمام داده هاي شركت توزيع را شامل شود توجه به اين نكته الزم است ك

فهرست ممكن كه از هر نوع نمونه اي را پوشش دهد انتخاب گردد تا حجم كل كار  حداقلسعي بر اين خواهد بود كه  5و  4موارد 
ي و به كارگيري بخشهاي الزم از استاندارد مد نظر بوده و كسب پياده سازي اندك باشد؛ در عوض انجام كامل فرايند پياده ساز

  تجربيات و چگونگي مواجه شدن با چالشها و موانع و رفع آنها و در نهايت ثبت در گزارش ها بخش ذي قيمت اين پروژه خواهد بود.
  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

 ش داده هاي فراهم شده نهايي جهت نماي Power BIمحيط نمايش داده نظير يك  .1

 سند خالصه مشخصات نرم افزارهاي موجود از نظر عملكرد و ورودي/خروجي داده ها .2

 سند فهرست داده هاي مصوب جهت تبادل ميان نرم افزاري .3

 سند داده هاي مصوب جهت ارسال به معاونت توزيع .4

 ي مدلسازي)و فايلها uml ،xml‐rdfمستندات و فايلهاي مدلهاي پياده سازي شده ( .5

گزارش كامل و دقيق همراه با جزئيات واقعي از فعاليتهاي انجام شده شامل مراحل، مشكالت، موانع، پتانسيلها، نقاط ضعف و  .6
  قوت در فرايندهاي موجود، عدم همكاري ها، مشكالت و محدوديتهاي نرم افزاري و غيره
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  الزامات شركت در فراخوان:
 دانشگاهي  محقق جراييا و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08) 

  
 اطالعات تماس:

  :4830داخلي  88079400تلفن  
  :آدرس پست الكترونيكيsamahmoodi@nri.ac.ir 

 


