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 :پروژه عنوان
افزارهاي مطالعات سیستم توزیع برق خدماتی نرم-ايپلتفرم توسعه سازيو پیاده طراحیتحلیل، 

 ایران 

 برق توزیع شبکه کاربردي افزارهاينرم طرح توسعه عنوان طرح:
 سازهاي صنعت توزیع برقربردي و شبیهافزارهاي کاتوسعه نرمسند  واحد اجرایی:

 ماه 21 : اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 :کلی مراحل ذکر با همراه پروژه تشریح و تبیین
 افزارهاي مطالعات سیستم :خدماتی نرم-اياجزاء پلتفرم توسعه

رود. شیوه اي صنایع مختلف به کار میافزارهبه طور کلی در دنیاي دیجیتال امروز دو مدل مالکیتی و مشارکتی براي توسعه نرم
افزار با پشتوانه سرمایه اولیه باال و مالکیت افراد مشخص است. این در حالی است که در مالکیتی همان روش سنتی توسعه نرم

ي بازیگران با شود یک اکوسیستم زنده و پویا با مشارکت و ایجاد ارزش، ثروت و دانش براي همهروش مشارکتی تالش می
ي توانمندان بدون توقف، با کیفیت افزارها به دلیل امکان مشارکت همهفرم شکل گیرد. در این مدل، توسعه نرممحوریت یک پلت

 پذیرد.باال و  متناسب با نیاز صنعت صورت می

وسعه آغـاز شـده اسـت و    و در حال ت شرفتهیپ ياست در اغلب کشورها یها مدتفرمپلت البدر ق نرم افزاري نیتوسعه و ارائه خدمات نو
 يافزارهـا نظام در لزوم توسعه نرم يهااستیاشتغال و س رعامل،یفقل شکسته، پدافند غ يافزارهانرم ها،میچون تحر یبا توجه به مسائل

ـ  يافـزار ساخت نرم ریز کیشامل  پلتفرمدر کشور است.  رارو قابل استق نیمناسب، نو یحلمدل راه نیا یبوم ـ    ای ـ  یبـه عبـارت فن  کی
ـ  ییدارا تیریمداتصال کوتاه،  (مانند پخش بار،ي عملکرد ياست که نرم افزارها زبانیافزار منرم  يافزارهـا نـرم  يبـر رو  یو ..) به راحت

ـ قابـل نصـب و    زبـان یم يبه رو نیافزار به صورت پالگهر نرم یقابل نصب و حذف خواهد بود. به عبارت زبانیم حـذف خواهـد بـود.     ای
خود را توسـعه داده   نیافراد توانمند) پالگ ایها و آپاستارت ،یدانشگاه يهامیت ،یخصوص يهاافزار (از جمله شرکتدهندگان نرمتوسعه

 يبـرا  يافزارنرم يازهایانجام ن يافزارها برانرم انیمشتر گریو د عیتوز يهاپلتفرم به اشتراك خواهند گذاشت. شرکت يابر طیو در مح
 ،یفـ یو ک یکم يازهای) و مطابق نندوزیمرورگر در و نیخواهند داشت (همانند نصب و استفاده چند اریاخت در نیپالگ نیهر عملکرد چند

 .مطلوب را استفاده خواهند کرد نیپالگ

هاي غیرفنـی در طـول حیـات ایـن     اي جهت مشخص نمودن ویژگیافزارهاي محاسباتی نیازمند استخراج مدل زمینهتوسعه نرمبعالوه 
سـازي و تسـت   اي در برگیرنده قواعد و سازوکارهاي تعاملی و حقوقی در مراحل تحلیل، طراحی، پیـاده ت. این مدل زمینهافزارها اسنرم

هاي میزبان و نقـش و  افزارهاي محاسباتی مطالعات سیستم توزیع به عنوان ماژولزیرساخت است. مباحث مالکیت معنوي در توسعه نرم
 افزارهاي قرار خواهد گرفت.ل حیات زیرساخت، در این مدل استخراج شده و مبناي توسعه نرمکنندگان مختلف در طوجایگاه مشارکت

هـا و  افزارهاي محاسباتی است. تبیین شـاخص هاي فنی نرمافزارهاي محاسباتی نیازمند تدوین معماري و مشخصههمچنین، توسعه نرم
اي و سـایر ویژگـی هـاي    هـا، مـدل داده  هـا، پایگـاه داده  ساختمان دادهها، نویسی، الگوریتممحدوده فنی تا مشخص نمودن زبان برنامه

افزار میزبان در ارتباط باشـد.  افزارهاي محاسباتی الزم است تحت معماري مشخصی با نرمشود. از طرفی نرمفنی را شامل می تکنیکی و
 افزار میزبان باید مورد بررسی قرار گیرد.افزاري در نرمهاي مختلف نرمهمچنین استاندارد مورد نیاز براي ارتباط ماژول

 نیازمندي ها و مشخصات کلی حداقلی پلتفرم به شرح زیر می باشد :
 :هاي زیرطراحی و پیاده سازي فنی معماري پلتفرم با ویژگی -1
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 هاي آیندهپذیر: انطباق سریع و آسان در برابر تغییرات فناوري، قوانین و توسعهانعطاف -1-1

 هاي فناورانه کشورسازي با توجه به توانمنديپیاده قابل استقرار: امکان -1-2

 هاي) با توجه به نیازهاي جدید صنعتها و زیرسیستمها، مؤلفهپذیر: امکان اضافه شدن اجزا (ماژولمقیاس -1-3

 المللیاستاندارد: طراحی اجزا مبتنی بر استانداردهاي بین -1-4

 وابستگی حداقلی اجزا  -1-5

 :هاي زیرقی پلتفرم با ویژگیسازوکارهایی براي مسائل حقو رعایت -2

 مدیریت معامالت -2-1

 ها و ..ها، گواهینامهمدیریت مجوزها، تاییدیه -2-1

 گذاران، ذینفعان، شرکا و ... )دهندگان، مشتریان، سرمایهمدیریت قراردادها (توسعه -2-2

 داده شدهمدیریت مالکیت فکري خدمات تولید یا توسعه -2-3

 شتریان و ...دهندگان، ممدیریت اقدامات کاربران، توسعه -2-4

 هاي زیر:سازوکارهایی براي اقتصاد پلتفرم با ویژگی رعایت  -3  

 فرمکنندگان و بازیگران پلتي مشارکتتولید ارزش براي همه -3-1

 افزارهاي توانمندان توسعه نرمهاي مشارکتی جهت ترغیب مشارکت همهمدل -3-2

 افزارهادهندگان نرمایجاد درآمد براي توسعه -3-3

 افزارها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با ضوابط مشخصذاري در توسعه پلتفرم و نرمگهاي سرمایهمدل -3-4

 یافته براي خدمات توسعه الیسنس -3-5

 دهندگان هاي تشویقی مناسب جهت مشارکت انواع توسعهمدل -3-6

 هاي عملیاتی تولید یا توسعه خدمات(هزینه فرآیند تولید یا توسعه)مدل -3-7

 مدیریت سرمایه درگردش -3-8

 یه سود ناخالصمدیریت حاش -3-9

 هاي زیر:سازوکارهایی براي حکمرانی پلتفرم با ویژگی رعایت -4

 مدل حکمرانی متناسب با اکوسیستم پلتفرم جهت حکمرانی آن -4-1

 نقش مالک یا مالکان پلتفرم در مدیریت آن -4-2

 دهندگان، بازیگران، ذینفعان و ..)گیري(بین مالک، توسعهمدیریت اختیار تصمیم -4-3
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 هاي پلتفرما و زیرسیستمهمدیریت وظایف سیستم -4-4

 کنندگان پلتفرم(در تمام سطوح)نقش کنترل -4-5

 هاي کنترلی رسمی و غیر رسمیمکانیزم -4-6

 بررسی سابقه موضوع از لحاظ نظري و تجربی : •

يفناور ایشوند که براساس آن محصوالت، خدمات  فیتعر "ییهايفناور ای، خدمات يادیمحصوالت بن"توانند به عنوان  یم هاپلتفرم
را  پلتفرم يهاستمیتسلط اکوس. اشاره دارد آن نفعانیذ هیپلتفرم به پلتفرم و کل ستمیاصطالح اکوس. شوند یم دیتول يگریمکمل د يها

مدل يدارا ،با ارزش شرکتاز ده  شرکت شش هاي اخیر حدقلآمار نشان داد؛ در سالبا دو توان هاي کسب و کار را میبر دیگر مدل
به  Spotifyو  Uber  ،Airbnbدر این آمارها پلتفرم خود هستند.  يهاستمیشامل اپل و گوگل با اکوس ر پلتفرمب یمبتن يتجار يها

پردازش  يبرا يبستر فناور کی،  clouderaکنند، و یکنندگان خدمات را بهم متصل مدهندگان و مصرفکه ارائه هاییپلتفرمعنوان 
 بزرگ است. يهاداده

هاي دیجیتالی هستند که در پلتفرم Facebookو  Googleکنند. ال در عملکرد و ساختار معکوس عمل میهاي دیجیتاین پلتفرم
هاي دیگر بر روي آن کنند که پلتفرمهاي اجتماعی فعال هستند، اما آنها همچنین زیرساختی را مهیا میهاي جستجو و رسانهحوزه

ها و ابزاري را مهیا زیرساخت Amazon. خدمات تحت وب  eBay و Etsyیک محل فروش است، همچون  Amazonساخته شوند. 
، از این ابزار ابر جدید و در دسترس براي اعمال فشار Uberو  Airbnbهاي بیشتري بسازند. توانند با دیگران پلتفرمکنند که میمی

وجب سازماندهی مجدد طیف وسیعی از بازارها، کنند. همزمان، آنها مبراي ایجاد تغییرات در طیف وسیعی از مشاغل موجود، استفاده می
 شوند.تنظیمات کاري، و در نهایت ایجاد ارزش و به دست گرفتن بازار می

اند که در ادامه افزاري متمایل شدههاي نرمهاي اخیر کسب و کارهاي صنعت برق به سمت و سوي ارائه خدمات در قالب پلتفرمدر سال
 .می شوند هاي موفق بررسیبرخی از پلتفرم

کربن و استفاده   ي، کاهشانرژ يهانهیهزکمک به کاهش  يو آسان برا قیخدمات خودکار، دق ،بزرگ يهاشرکتبه  Urjanetپلتفرم 
و  هیو تجز قیتلف ،يآورعمج utilityCONNECT Urjanet پلتفرمکند. را پیشنهاد می يدرازمدت انرژ يهايگذارهیسرماارزیابی 

به  میبه طور مستقرا ها و داده انجام داده هوشمند کنتوراز منابع مختلف از جمله  ياریاز بس را و کربن يوط به انرژمرب يهاداده لیتحل
توسعه  يبا تکنولوژ نانیاز کارآفر یتوسط گروه Urjanet دهد.تحویل می میتصم یبانیپشت يهاستمیو س يمشتر يکاربرد يهاهبرنام

 یبزرگ آب يمشتر نیچند به دهندهسیسرو نیشده است که در آتالنتا مستقر است. ا سیتاس جورجیا يموسسه فناور توسط افتهی
 به کسب و کار و صنعت است. يدر ارائه اطالعات انرژ شرویپ کیشدن به  لیو در حال تبد هددسرویس می

SourceOne ،یستیز طیشرکت مح کی Veolia انی، از مشتريمشاوره انرژ و تیریمد درشده شناختهپیشرو  شرکت کی، به عنوان 
 با استفاده از نرم افزار .کندیمپشتیبانی  نییپا نهیقابل اعتماد و با هز دار،یپا يهاحلراه يسازادهیپ يبرا يو شهردار یصنعت ،يتجار

Urjanet ،SourceOne مرتبط با انرژي ي صنایع و استانداردساز یاعتباربخش ،يافزارنرم يهاداده يآوردر حال حاضر قادر به جمع
 نیادهد. را انجام می هاي برقي شرکتهادادهسازي و تحویل ، نرمالتیامن نیسنگ يها تیبا استفاده از قابل Urjanetاست.  برق

خود، بهبود  يقدرتمند و سطح باال در مورد عملکرد انرژ يها نشیکمک کرده است ب SourceOne انیبه مشتر کیمشارکت استراتژ
کند تا  يهمکار Urjanetبا  ندهیآ يدر سال ها SourceOneرود انتظار میرا باز کند.  دیجد هايذخیره تیو در نها یاتیعمل يوربهره
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 .کندرا براي مشتریان فراهم  يو مقرون به صرفه انرژ ریانعطاف پذ دار،یپا يهايگذار هیسرما امکان

ر تالش است خدمات نوینی تحت پروتکل اینترنت انرژي به است. این پلتفرم د  REDGRIGفرم مطرح در صنعت برق دیگر پلت
 . شده است لیتشکي کاربرد هیال کیو  هیپا هیال یپروتکل ارتباط کی ،هیاز دو ال REDGRIG فرم پلتمشترکان ارائه دهد. 

RedGrid است. يانرژ نترنتیدر ا يکاربرد يهابرنامه نیدر حال ساخت اول 

 يهاکنندگان دستگاهمصرفبه که  1است ي بازارپاسخگو ییدارا يسازنهیبه ،فرمتوسط پلتساخت در حال ي برنامه کاربرد نیاول
ها با برنامه نیا دهد.میخانوارها را  يهانهیمصرف و هز جهت کاهشها گنالیو س یبازار خارج يهامتیقامکان پاسخ به مصرف باال 

 ي، براپاسخگویی پیک يهاکاهش مصرف در دوره به منظورکنندگان مصرف يهانهیپرداخت هز يبرا پاسخگویی بار يهانامهبر
سیسرو هاست ک 2(PaaS) سیسرو کیبه عنوان  يافزارشرکت نرم کی در واقع RedGrid خواهند شد. قیکاهش فشار بر شبکه، تلف

 يهااز شبکه فراتر DER يآور و جمعگویی بار تجارت برق، پاسخ شیموجب افزاکه  هیپا ي) توسعه پروتکل ها1را به دو روش  یشها
دهد. ی، ارائه میاتصال به پروتکل اصل يبرا 4هسته بر لبه یمبتناینترنت اشیا ) توسعه و ادغام نرم افزار 2خواهد شد. و  3شده يجاساز

ن خدمات و دهندگاسیاتصال سرو يبرا Web3.0 يها يآوربا استفاده از فن اینترنت اشیا آنو توانمندساز  RedGridنرم افزار 
و خودکار در  یخصوص کپارچه،یرا به صورت  يریادگیسازد ارزش و یکند و آنها را قادر میاستفاده م زنجیره بالكخود از  انیمشتر

 به اشتراك بگذارند.  ختلفم يصنعت، کسب و کار و مکان ها يبخش ها
بر  یفرم مبتنبا هدف توسعه پلت Prosumeپروژه ارد. برداري قرار دبهرهاست که در مرحله  Persumeهاي مطرح از دیگر پلتفرم

 نیااندازي شده است. ، راههوشمند يبا استفاده از قراردادها ریدپذیتجد يبرق و گاز از منابع انرژ زنجیره بالکی جهت خرید و فروش
منصفانه  يهااستیس يگذارمتیت، قمقررا ياز چارچوب ها یبانیمانند پشت ،يمربوط به بخش انرژ یاز مسائل فعل ياریفرم با بسپلت

 و یواقع نهیبا هز يجامعه انرژ نیقابل اعتمادتر ارائهفرم، پلت نیا هدف، در تعامل خواهد بود. دیجد يهاو فرصت يتجار يهاو مدل
یی، تمرکززداي، اردیپا ،تیشفاف ی،ابیرد تیقابل ی مداوم،دسترس بر یبا روش مبتن يو فروش انرژ دیمنظور خر برق، بهمقرون به صرفه 

 است. يریانعطاف پذزدایی و ، کربنونیزاسیتالیجید

 به طور خاص این پلتفرم:

 يانرژ یفرم معامالتپلت بیمتمرکز بر خط، ترک ریبازار غ کیدر  يانرژتجارت و تبادل  يرا برابرق کنندگان کنندگان و مصرفدتولی -
 کند.ت، متصل مینظار ستمیس کیبه 

در اقدامات حذف  عیو تسر جیترو نیو همچن يمختلف انرژ منابعامکان تبادل که  یتالیجیمتمرکز، مستقل و د رید غبازار هوشمن کی -
 دهد.را ارائه میکربن 

 را فراهم خواهد کرد. ستیز طیآنها بر مح ریبه حداقل رساندن تاثی و لیفس ياز سوخت ها يورحداکثر بهره -

با ي است. شبکه و انرژ يهارساختیز تیریدر ساخت و مد نهیکاهش زمان و هز با يره ورفرم (و پروژه) بهبود بهپلت این هدف
ادغام  در يسازگار لیبه دل یبه سخت افزار اضاف ازیفرم نقاط شکست و نپلت ،يانرژ نترنتیساختن ا يبرا يانرژ هیشبکه و ال بیترک

1 Market Responsive Asset Optimisation 
2 Platform-as-a-Service 
3 embedded networks 
4 core edge-based IoT software 
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که به  مبادله داده ها و دروازه ها ،يانرژ ي مدیریتهادر دستگاه هوشمندي نیدهد. ایکاهش مرا موجود و نصب شده  يهايبا فن آور
 رساختیزیک . کندیمپیدا ، گسترش دهندیم را انجام يمرتبط با انرژ يهاییمبادله دارا تیریمد يریگاندازه يعنوان دستگاه ها

 تیاز امن يسطح باالترفراهم نمودن مشترك و  يااستاندارده بیتصو قیاز طر اینترنت اشیاءو قابل اعتماد که از استقرار  ریانعطاف پذ
 کند.پشتیبانی می یخصوص میحر فیو تعار

هاي توزیع و صنعت برق را به خود جلـب کننـد.   اند اعتماد شرکتهاي موفق در حال تحول صنعت برق هستند و توانستهامروزه پلتفرم 
هـایی بـا فنـاوري زنجیـره بـالك توسـط       توسعه بازار برق تحت پلتفـرم اکنون در حال کشور اتحادیه اروپا هم 20به طور مثال بیش از 

افزاري نوید بخش حرکت به سمت و سوي صنعت برق پویا، هاي نرمهاي نوآور موفق هستند. توسعه صنعت برق در قالب پلتفرمشرکت
 .دهددرآمدزا و با ارزش افزوده باال را می

 : CIMمدل داده و استاندارد 

پلتفرم نرم افزاري در یک اکو سیستم نیاز به مدل داده دارد، در نرم افزارهاي صنعت برق داده ها شامل مدلسـازي شـبکه و داده هـاي    
(شامل داده هاي استاتیکی و دینامیکی شبکه) می باشند، هر یک از این داده هـا توسـط نـرم افزارهـاي مختلـف محاسـباتی        یالکتریک

ي قرار می گیرند و نتایج خروجی حاصل از تحلیل محاسباتی می تواند مورد بهره برداري دیگـر نـرم افزارهـا   مستقل مورد بهره برداري 
نرم افزارهاي مختلف نیازمند اسـتاندارد سـازي در مـدل داده اسـت، عـالوه بـرآن نـرم         این استفاده یک پارچه از قرار گیرد. محاسباتی

و به آن اضافه می شوند نیازمند شناخت و استفاده از ایـن مـدل داده هسـتند. اسـتاندارد      افزارهایی که در پالگین پلتفرم قرار می گیرند
CIM  در بخش توزیع استانداردIEC 61968     را توسعه داده است لذا مدل داده و زیر ساخت نرم افزاري پلتفرم می بایسـت منطبـق بـا

 این استاندارد پیاده سازي شود.

 CIM(IEC61968)استاندارد  •
-صنعت توزیع برق کشور این است که بین سیستمهاي نرم افزاري ارتباط میاننرم افزارهاي مهمترین مشکالت موجود در یکی از 

 يعامل ها، پروتکل ها و ابزارها ستمیر زبان ها، سي گوناگونی دها یناهمگونامکان پذیر نیست.  یانرم افزاري وجود ندارد 
رد و دلیل آن عدم پیروي از یک استاندارد واحد می باشد. این یکسان نبودن در این برنامه هاي کاربردي وجود دا تیریمد

افزاري، عالوه بر وابسته شدن کارفرما به توسعه دهندگان نرم افزار جهت ارائه اطالعات ساختارهاي داده اي در سیستمهاي نرم
وسعه نرم افزار براي قابلیت نگه داري و در نهایت هاي تخروجی نرم افزار در قالبهاي مورد نیاز ، باعث افزایش قابل توجه هزینه

 ها شده است.موجب عدم انعطاف در توسعه سیستم

مند قاعده را برقصنعت  هايسیستم بین اتارتباط و اطالعات که تالش دارد تبادل است مجموعه استانداردهایی CIM5استاندارد 
سازي یکپارچهشود و انجام می  ESB6   نام به طریق کانال مشترکی هر کدام از نرم افزارها ازکند ارتباط دو به دو بین دو 

 نماید.آورد و به کاهش افزونگی داده کمک میبین نرم افزارها بوجود می مشترك یاطالعات

افزاري در زمینۀ مهندسی هاي نرمسازي سیستمگراء براي توسعه و یکپارچهاي شییک مدل انتزاعی داده CIMبه عبارت فنی، 
کنندگان این ارائه شده است و به منظور هماهنگی مدل داده در بین تولید EPRIهاي قدرت است که توسط سازمان سیستم

 و شیئی گرا است UMLمبتی بر  CIMمعماري  باشد.افزارها و براي ایجاد ارتباط بین آنها مطرح مینرم

5 Common Information Model 
6 Enterprise Service Bus 
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 ي سطح انتقال تعریف شده است.برا IEC 61970براي سطح توزیع و  IEC 61968استاندارد  CIMدر 

 عبارتند از: IEC 61968چند نکته مهم استاندارد  

o هاي توزیع را در بر می گیرد.برداري شبکهگراء تمام اشیاء دنیاي واقعی مدیریت و بهرهاي شیاین مدل داده 

o  7(این استاندارد یک دید منطقی جامع از سیستمهاي مدیریت انرژي توزیع(DMS هاي توزیع، الیز شبکهبه منظور آن
 نماید.) فراهم میSCADA8(کنترل تولید و اسکادا 

o ) 9این استاندارد بخشی از یک استاندارد بزرگ و جامع صنعت برق به نامCIM.می باشد ( 

 مستندات بخش هاي مختلف استاندارد عبارتند از :

1-  IEC 61968-1  تهیه  از قبیلم براي پیاده سازي آن کلیه مراحل الز شامل ها: معماري اینترفیس و نیازمنديlogical view،  
و در نهایت تهیه دستورالعمل و راهنماي اتصال  generic sqlو ایجاد  xml/rdf، پیاده سازي قسمتهاي الزم umlپیاده سازي 

 به آن

2- : IEC 61968-2  واژه نامه 

3- IEC 61968-3  :شبکه  يبهره بردار يواسط برا 

4- IEC 61968-4 : ییدارا تیریاسناد و مد يواسط برا 

5- IEC 61968-6  يو نگه دار ریتعم: واسط  

6- IEC 61968-8  :يمشتر یبانیواسط پشت 

7- IEC 61968-9 واسط قرائت کنتور و کنترل مقادیر : 

8- IEC 61968-11  توسعه :CIM 

9- IEC 61968-13  قالب توزیع تبادل مدل :rdf  درCIM  

10- IEC 61968-100 مشخصات پیاده سازي : 

 ريرابط کاری •
هاي الکتریکی، گرافیکی و واحدهاي محاسباتی سیستم قدرت نیازمند محیطی براي تعامالت بین کاربران, داده ماژول ها وهریک از 
افزار جامع بومی ملی مطالعات سیستم قدرت توزیع براي پژوهش، طرح و توسعه در یک رابط کاربري نرم نیبنابرا باشندیمجغرافیایی 

 . باشدیمکشور ضروري 

7 Distribution Management System 
8 Supervisory control and data acquisition 
9 Common Information Model 
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 افزارنرمو یکی از پارامترهاي مهم انتخاب  باشدیمبراي کلیه واحدهاي محاسباتی مطالعات سیستم قدرت مشترك  معموالًاین محیط 
. واحد کاربري نیازمند تعریف دقیق، خطاي کم، پایداري، زیبایی، سادگی، دسترسی باشدیمتوسط کاربران, رابط کاربري و امکانات آن 

 نمایش و امکانات حداکثري براي تعامل با کاربر است.  سریع به فرامین,
با استفاده از نقطه نظرات متخصصان و خبرگان دانشگاهی و صنعتی تحلیل و نیازمندي هاي مطلوب رابط کاربري استخراج می شود. 

  کلی به برخی از ویژگی هاي آن داشت. این مرحله اشاره ايدرولی می توان 
و مدل داده مشترك براي اجراي واحدهاي  یخطتکحاسباتی نیازمند محیط مشترك جهت ترسیم دیاگرام جاد و توسعه هر واحد مای

 محاسباتی است.
یکی از مهمترین وظایف رابط کاربري ایجاد زیر ساخت و هماهنگی بین بخش هاي مختلف پلتفرم و اکوسیستم نرم افزاري است 

 پلتفرم را دارا باشد عنوان شده در مشخصات کلی وظایفتوانایی بطوریکه 
 هاي رابط کاربري شامل موارد زیر است :اجزا و حداقل مسئولیت

 قابلیت اضافه یا حذف نرم افزارهاي تحلیلی و محاسباتی در محیط پلتفرم به فرم پالگین •
و.. ،توسط  يزیربرنامه, کنترلی, طراحی و یخطتکبراي ویرایش, نمایش و ایجاد دیاگرام  يافزارنرماي ایجاد محیط محاوره •

 کاربر.
 جغرافیایی و الکتریکی آن. يهادادهگرافیکی به همراه  يهانقشهو بازیابی  يسازرهیذخعملیات  •
و  هاپستقابلیت ترسیم کل شبکه،  Panelبوده و در هر  Multi Tab یا  Multi Panel صورتبهمحیط ترسیمگر  •

 Panel در گریدقابلیت اتصال به شیء  Panelهر شیء گرافیکی از هر  و باشدیمکنترلی یا بخشی از آن را دارا  يهاالمان
را دارد و اتصال هر المان به یکی از آنان معادل اتصال به همه  Panel. هر شیء قابلیت کپی در چندین باشدیمرا ادیگر را د

 آنان است.
 در محیط ترسیمگر شبکه :  يبندهیال تیقابل •

 یخطتکسطح انتقال، در الیه دیگر دیاگرام  یخطتکدیاگرام  هیالکیبطوریکه در  ،باشدیم هیچندالمحیط ترسیمگر 
خاص مانند خطوط، کلیدها،  شدهيبندطبقهدیگر اجزاء  يهاهیالو در  هاپستدر الیه دیگر ترسیم  ،سطح توزیع

 .   به تفکیک قرار گیرند توانندیمترانسفورماتورها و غیره 
 Printبراي ارتباط با کاربر جهت نمایش، تغییر، ایجاد و یا حذف اطالعاتی هر نماد گرافیکی،  يارهمحاو يهافرمامکان ایجاد  •

,Zoom in/out, Pan, Scroll, Drag & Drop, Resize, Copy, Paste و نظایر آن  
 کاربر موردنظربراي اجراي فرامین  ابزارجعبهامکان ایجاد منو,  •
 ).Viewمحاسباتی به کاربر ( چند  يهالیتحلحاصل از  يمودارهاو نمتفاوت نتایج  يهاشینماامکان  •
در محیط توسط کاربر و توانایی دسترسی آن به امکانات رابط کاربري, بانک اطالعـاتی   یسینوبرنامهامکان اسکریپت نویسی و  •

 و توسعه واحدهاي محاسباتی
 .گردندیمبرداري ترسیم  صورتبهعناصر و اشیاء گرافیکی  •
 رندهیگسیسروو یا  دهندهسیسروکانات ایجاد ام )Client/Server( .براي ارائه یا دریافت خدمات 
  ایجاد دسترسی ساده به عناصر شبکه با ابزارهایی مانند نمایش درختی, ماتریسی یاAerial View Map 
 میدر کل شبکه ترسی دادهرخسطوح ولتاژ، ناحیه و یا بر اساس اتفاقات  بر اساسعناصر  يبندرنگ 
  متفاوت  يهازونناحیه بندي، با 
  قابلیتimport/export  فایل ها و داده هاي الکتریکی و گرافیکی به قالبxml ،PTI ،Excel و بانک هاي اطالعاتی 
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  قابلیتimport  دیاگرام تک خطیdigsilent  در نرم افزار و ترسیم اتوماتیک آن و برعکس قابلیتexport  دیاگرام تک
 با قابلیت اتوماتیک ترسیم آن Digsilentار به نرم افزار خطی از نرم افز

 .....و 
 : نکته

 شامل :   شودیمدر نظر گرفته  تواندیمکه در طراحی این محیط در طرح و توسعه آینده  ياژهیوامکانات 

ده و امکـان توسـعه و   محاسباتی مطالعات سیستم قـدرت توزیـع بـو    يافزارهانرمبراي  يامحاورهگرافیکی و  کپارچهیایجاد محیط  •
 .در نظر گرفته شود CIMاتصال آن به واحدهاي محاسباتی و مدل داده استاندارد 

 سیستم  : يهامشخصه
  قابل توسعه باشد، یسادگبهماژوالر بوده و  کامالًسیستم 
  از  هاطراحیدرDesign Patternاستفاده گردد ها 
  موارد در  گونهنیادر  معموالً، و باشندیمگرافیکی ترسیمی در ابعاد زیادي  يهاالمانبا توجه به گستردگی شبکه توزیع، تعداد

و  ، سرعت پردازشکاهدیم افزارنرمو از اعتبار  افتهیکاهشنمایی  صورتبهها زمینه نادرست سرعت پردازش در همه يهایطراح
 . باشدیمگرافیکی یکی از اهداف مهم پروژه  تعداد اشیاء

  يهامزیمکان، لذا باشدیمتوابع محاسباتی بالدرنگ ، دریافت برخط داده و اجراي افزارهانرمهداف این ا نیترمهمیکی از 
 صورتبهو اجراي توابع  RealTime صورتبهبزرگ  يهاداده) براي دریافت حجم هیثانیلیمدر حد با حداقل زمان ( يافزارنرم

 . باشدیم) هیثانیلیمبرخط ( با پاسخ زمانی 
 تصویري  صورتبهو ... در این بخش امکان مشاهده جزئیات، پیگیري عملکردها  استشبکه پایش  یگر از اهداف پروژهیکی د

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

 .شوندیم يبندکرهیپ مجدداًاتصاالت  ،شبکهجدید  گراف و با پردازش کندیمکه تغییر و توپولوژي شب دادهرخشبکه  يهاکننده
  ابزارOption  هاالمان، رنگ هافونتبراي تغییر ،Align  ،اشیاءGroup ،(Color & Picture)  Background ،Grid .. و 
  ایجادFramework  از  و استفادهپرکاربرد  يهاماژولبراي توابع کاري مختلف وAPI يافزارنرم يهاهیالدر سراسر  جادشدهیا 

 یکپارچه صورتبه
  تکمیل ه  رحل در م ردي دیگري که  دینو موا زمن د. هايا ش د  خواه ه  خت ردا پ ن  ه آ  ب

 گردد: موارد زیر لحاظ می و پیاده سازي در طراحی
 شود سازيپیادهافزار نرم افزار و معماري آن مطابق با استانداردهاي مهندسیرعایت ساختار: فرایند سازمانی نرم 
 ها، توابع، اسامی کالسProperties ،Fields ها باو دیگر مشخصه Glassory  مدل داده استانداردIEC 61968   در

 شود.طراحی در نظر گرفته می
 کاهش پیچیدگی معماري و منطق برنامه :سادگی 
  ل از اجراي توابع ایستا باشد  حاص رمنتظرهیغهاي هاي ناسازگار و روندپایداري: نسبت به داده 
 ها و روندها تجزیه شوند: تا حد ممکن توابع نقشپذیريتجزیه 
 هاي بین اجزاقابلیت درك طراحی و وابستگی: يریدرك پذ 
 ها کاهش یابد تا حد ممکن وابستگی :کاهش وابستگی)loosely coupled ( 
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 .برنامه توانایی اجرا داشته باشد ،و توابع هاکالساز فایل،  کاهش وابستگی در حدي باشد که با عدم نیاز به وجود هر یک
 گذاري موارد کاربردگذاري: نامنام(use cases)استاندارد  اساس برها، متغیرها و سایر اقالم ، کالسIEC 61968-2   انجام

در تحلیل و  Abstractی مرجع عنوانبه باشدمیکه مدل داده استاندارد شبکه توزیع  IEC 61968شود. استاندارد مرجع 
 .گرددمیطراحی استفاده 

  ي و یا توسعه آن نیاز به مراجعه به طراحان نداشته سازادهیپشفاف و بدون ابهام با جزئیات بوده بطوریکه  صورتبهمستندات
 باشد.

 :پروژه اهداف    
افزارهاي خدماتی نرم -ايپلتفرم توسعهزم براي انجام کلیه مراحل الو پیاده سازي هدف از انجام این پروژه، تحلیل و طراحی      

 .باشدمیرابط کاربري و    IEC 61968مدل داده بر مبناي استاندارد ایجاد ، سیستم مطالعات توزیع برق ایران
 مراحل کلی انجام پروژه به شرح زیر می باشد:

 
افزارهاي مطالعات سیستم توزیع برق دماتی نرمخ-ايساز و کار فنی و نرم افزاري، اقتصادي و حقوقی پلتفرم توسعه تحلیل •

 ایران
  توزیع برق ایرانسیستم افزارهاي مطالعات خدماتی نرم -ايمعماري پلتفرم توسعه و پیاده سازي طراحی •
 IEC 61968 مدل داده بر مبناي استاندارد  توسعه •
       الزامات و نیازمندي ها با در نظر گرفتنرابط کاربري و محیط گرافیکی تحلیل، طراحی و پیاده سازي  •

 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصول نهایی
 مطالعات تطبیقی  ياهگزارش •
 و طراحی و پیاده سازي تحلیل هايگزارش •
     UMLتحلیل، طراحی و نمودارهاي  هايفایلو  مستندات •
 رانخدماتی سیستم مطالعات توزیع برق ای -ايپلتفرم توسعهقابل اسقرار  نرم افزار •
 مختلف هايالیهو اتصال به  عملکرد نرم افزاراستفاده از الزم براي  هايدستورالعمل •

 الزامات شرکت در فراخوان:
 ها و موسسات شرکت اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF04) 
 ها شرکت واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF09) 
  هارکتشتکمیل فرم پیشنهاد قیمت پروژه واگذاري (TDF10) 

 اطالعات تماس:
  :4952داخلی  88079400تلفن 
  :آدرس پست الکترونیکیhdanaei@nri.ac.ir 
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