
  

 

 

 

 نرم افزار بازدید و نگهداری
PM GIS Base 

Type Subtitle Here Type Subtitle Here Type Subtitle Here 

 

 منطبق با دستورالعمل توانیر

 داشتن تاییدیه از دفتر نظارت بر بهره برداری

 یGIS بصورت پوشش تحت شبكه درختوارهتعریف  قابلیت

 یGISامكان ثبت نتایج بازدید بر روی تبلت با کمک نقشه 
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 برنامه ریزی

 مقدمه 

ت نظار برنامه ریزی و می شود کهمعاونت بهره برداری در شرکت های توزیع نیروی برق به عنوان واحد عملیاتی در سازمان شناخته 

ز مهمترین ا توزیعتحلیل حوادث شبکه های  بررسی و، کنترل شبکهتجهیزات شبکه،  نگهداری و اتتعمیربرای  اجرای دستورالعملها بر

 وظایف و مسئولیت های این معاونت برشمرده می شود.

خطوط فشار متوسط، فشار ضعیف، ترانسفورماتورهای زمینی و  گستردگیبرق و  شبکه های روزافزون توسعه و پیشرفتبه با توجه  

در شبکه به عنوان یکی از ارکان های اصلی شرکت های پایداری هوایی که وظیفه برق رسانی به مشترکین را برعهده دارند، اهمیت 

ها و نارضایتی مشترکین           موجب ایجاد حساسیت ینهتوزیع برق محسوب می شود، زیرا که هر گونه کمبود یا نارسایی در این زم

ای برق بر می گردد. از این رو یکی از مهمترین ملزومات و سیستم های مکانیزه که برای حفاظت از شبکه و تجهیزات در شبکه های

د. می باش(PMسیستم تعمیرات و نگهداری شبکه )طبقه بندی شده مورد استفاده قرار می گیرد  بازدیدهای و اقدامات پیشگیرانه

بهره  وبا استقرار این سیستم امکان شناسایی عیب ها، نقص ها و دسته بندی آنها از طریق چک لیست های تکمیل شده برای مدیران 

بتوانند با آگاهی بیشتر و برنامه ریزی شده نسبت به نگهداری و توسعه و ارتقاء شبکه اقدام  کارشناسانفراهم می گردد تا برداران 

استفاده از  بینی را در هر زمان داشته باشند.برای مواجه شدن با حوادث و رخدادهای ناگهانی و غیرقابل پیش  املکآمادگی نمایند و 

 .مدیریت بهره برداری از تجهیزات، امری ضروری می باشدجهت نگهداری و سیستم نرم افزاری تعمیرات 

اقدام به طراحی و پیاده سازی نرم افزار  7831در سال شرکت مهندسی تذروافزار در راستای فعالیتهای خویش در صنعت برق کشور، 

ه با ک باشد در حال بهره برداری می برق شرکت های توزیعخود نمود که این نرم افزار با کسب تاییدیه توانیر در  بازدید و نگهداری

 بودن مکان محور( نسخه جدید این نرم افزار با قابلیت 318/8783)به شماره سند عمل ابالغ شده شرکت توانیر توجه به آخرین دستورال

تمامی الزامات و استانداردهای الزم برای استقرار یک سیستم  طراحی این سیستمدر  طراحی و پیاده سازی شده است.( GIS)مبتنی بر 

 فراهم شده است.  بصوت جامع GISیکپارچه با 

 

  

 

  

 تكمیل چک لیست ها

 تعیین اکیپ ها

 GISمنطبق با 
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 (PM GIS Baseمعرفی سیستم بازدید و نگهداری مکان محور )

 العاتیاط بانک داشتن همچنین، مشترکین موقعیت و تاسیسات به مکانی مربوط اطالعات وجودتوانیر شرکت دستورالعمل مطابق 

 ارزشمندی ابزارهای از، GISبا قابلیت نمایش روی نقشه  توزیع برق شبکهیرات متع و سرویسها، بازدید نوع و زمان از و کامل جامع

باید در این سیستم فراهم گردد تا بهره برداران و کارشناسان را در ارائه خدمات بازدید و سرویس به موقع و با کیفیت یاری  که است

 .نماید

نبندی طبق برنامه زماگروه ها و کارشناسان در نرم افزار بازدید و نگهداری شرکت تذرو افزار بمانند کلیه نرم افزارهای بازدید و نگهداری 

و نتایج بازدید پس از ثبت در تبلت بصورت مکانیزه در نرم افزار  کردهاز قبل تعیین شده اقدام به عملیات بازدید از تجهیزات و شبکه 

  باشد. د و سرویس قابل مشاهده میبازدی

 :  می باشدچهار بخش اصلی  متشکل ازساختار نرم افزار 

 

 

  

نرم افزار ستاد نرم افزار ناحیه  Tabletنرم افزار  Integration 
Layer
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 هر ناحیهتذرو افزار هم همانند نرم افزار ثبت حوادث می باشد. با ایجاد این ساختار هرمی شکل  شرکت معماری نرم افزار بازدید و نگهداری

با و شده در دیتا بیس محلی ذخیره  Localبصورت بازدید و سرویس خود را انجام می دهد و داده های اطالعاتی  بصورت مستقل فرآیند

که برای این معماری می توان متصور شد  د. از مهمترین مزایاییدبرای نسخه ستاد ارسال می گر و اتوماتیک خودکاربصورت  تاخیر چند ثانیه

          است. باال پهنای باند با به زیرساخت شبکه ای بدون نیاز به نسخه ستاد هر ناحیه قال اطالعاتانتفعالیت هر ناحیه و مستقل بودن 

 

 (PMمعماری نرم افزار بازدید و تعمیرات )

 

 

 

 

 

 در ادامه مشخصات هر بخش از نرم افزار بصورت کامل شرح داده می شود.

 

  

الیه اکیپ ها

الیه نواحی

الیه ستاد نرم افزار ستاد

نرم افزار ناحیه 
#1

نرم افزار 

Tablet

نرم افزار 

Tablet

نرم افزار ناحیه 
#2

نرم افزار  

Tablet

نرم افزار ناحیه 
#3

نرم افزار  

Tablet
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 نرم افزار ستاد  -1

                            برای مدیران ارشد فراهم تمامی فعالیت های انجام شده در نواحی بصورت آنالین  نرم افزار امکان کنترل و مانیتورینگ این نسخهدر 

                 . به عبارت دیگر در این نسخه تمامی اطالعات، داده های ثبت شده در نواحی بصورت لحظه ای وجود دارد و امکان تهیه        می گردد

گزارش های جامع آماری و نموداری و نظارت بر عملکرد نواحی از بازدید های انجام شده یا نشده، وضعیت سرویس ها، تعداد عملیات باقی 

     برای مدیران فراهم می گردد.مانده و کاالهای مصرفی 

 :شاملقابل انجام می باشد  نسخه ستاددر عملیاتی که 

  اطالعات بر اساس  درختواره شبکهتعریف و تصحیحGIS  

  یکسان سازی اطالعات پایه تجهیزات شبکه مورد استفاده در نرم افزار بازدید و سرویس باGIS  

  بروزرسانی تجهیزات شبکه بصورت آنالین ازGIS 

 هر ناحیه مشاهده چك لیست های بازدید 

  پیکربندی نرم افزار 

 تعریف سطوح دسترسی كاربران 

  آماری و نموداری های مختلفتهیه گزارش 

 امکان چاپ گزارش ها 

  شاملعملیات انجام شده در كلیه نواحی  تمامیامکان مشاهده : 

  بازدید در کلیه نواحی برای عملیات مشاهده فهرست زمانبندی های انجام شده 

  مشاهده بازدیدهای انجام شده درکلیه نواحی 

  مشاهده سرویس های انجام شده یا در حال انجام درکلیه نواحی 

 ی شبکهنواحی در انجام بازدید و سرویس ها عملکردی امکان مقایسه  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نرم افزار مانیتورینگ بخش
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 انجام برنامه ریزی های بازدید
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 نرم افزار ناحیه -2

 شنمای بر حسب تا می گرددنرم افزار برای تمامی نواحی که دارای اکیپ های عملیاتی انجام بازدید و سرویس هستند نصب از نسخه این 

تعریف برنامه های زمانبندی، ای،  GISمسیربندی بازدیدها از طریق نقشه  برای، GISتحت پوشش خود در نقشه  اطالعات تجهیزات شبکه

  اجرایی و عملیاتی نمایند.تعریف، عملیات بازدید و سرویس از تجهیزات را بصورت مکانیزه  بتوانند ،تخصص اکیپ های بازدید

 :لیتها و امکانات نرم افزار ناحیهقاب 

 بصورت  معرفی درختواره شبکه تحت پوشش ناحیهGISی 

  مشاهده و تصحیح چک لیست های دستی در صورت عدم استفاده از Tablet 

 امکان چاپ چک لیستها 

  تعریف و تغییر اکیپ های بازدید و سرویس 

  تعریف و تغییر بازدیدهای دوره ای 

 تعریف و تغییر برنامه زمان بندی بازدید 

  تعریف و تغییر برنامه زمان بندی سرویس 

  امکان چاپ اطالعات موردنیاز سرویس 

  ورود اطالعات سرویس های انجام شده 

  ای تعریف شده بر اساس فیلترهامکان تهیه گزارشهای مختلف 

  نقشه امکان ثبت نتایج بازدید بر روی تبلت با کمکGIS ای 

  امکان تهیه گزارش از بازدیدهای مختلف 

  امکان تهیه گزارش بازدید از یک تجهیز خاص 

  امکان تهیه گزارش سرویس از یک تجهیز خاص 

  نمایش اجزاء موجود در یک پست 

 یک تجهیز خاص اتفاق افتاده است  امکان تهیه گزارش از حوادثی که در رابطه با 

 امکان تهیه صورت وضعیت از انجام یک سرویس 

  امکان تهیه گزارش از تجهیزاتی که طی مدت زمان خاصی بازدید نشده اند 

  امکان تهیه گزارش از یک نوع اشکال خاص در تجهیزات 

  امکان تهیه گزارش از زمان تقریبی بازدید و سرویس 

  امکان تهیه گزارش از قطعیهای ثبت شده در حوادث به منظور سرویس 

  امکان تعریف تعرفه های بازدید و سرویس به صورت ریالی 

 امکان تعریف محل اعتبار انجام سرویس 

  امکان تعریف قطعات و تجهیزات موردنیاز به هنگام سرویس بر اساس نوع خرابی 

 امکان زمانبندی خودکار 
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 از نتایج آن می توان بهبا نرم افزار ثبت حوادث که  یکپارچه امکان ارتباط: 

 121ی امکان مشاهده همزمان بازدیدها، سرویسها و قطعی های یك پست و یا فیدر خاص برای اپراتورها  

  به ستاد از طریق بستر نرم افزار ثبت حوادث  نواحیجمع آوری اطالعات از 

 زدید و سرویس شبکه استفاده از خاموشی های با برنامه جهت با 

  امکان تحلیل شبکه از طریق بازدیدها و قطعی های شبکه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در هر ناحیه تعریف اكیپ های بازدید

 

 چك لیست بازدیدها 
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به باال4نگارشAndroidسیستم عامل 

گیگابایتی8و حافظه داخلی RAMحداقل  یك گیگابایت 

برای اتصال به شبکه محلیWifiدارای سیستم 

 USBدارای قابلیت اتصال 

GPSپشتیبانی از 

(فارسی بدون استفاده از نرم افزار خاصSMSتوانایی نمایش متون )پشتیبانی از زبان فارسی 

الزامی میباشد  اینچ7حداقل با سایز  Tabletاستفاده از

سیم كارتبا قابلیت پشتیبانی از  Tabletاستفاده از 

  Tablet نرم افزار  -3

                  در این نسخه از نرم افزار تمامی اکیپ های عملیاتی قادر خواهند بود کارهای روزانه خود را که شامل برنامه ها، مسیرهای بازدید و 

دید و زاز طریق این امکان بتوانند تمامی عملیات با چک لیست های مربوط به هر تجیهز یا خطوط شبکه را بصورت کارتابلی دریافت نماید و

این نرم افزار  بصورت مکانیزه و هوشمند مدیریت و به انجام برسانند. موجود در تبلت GISسرویس خود را بصورت مکانیزه و از طریق نقشه 

 از: ت استوظیفه عمده را بر عهده دارد که عبار سه

  بصورت مکانیزه مربوط به مسیرها و برنامه های بازدیدارتباط با نرم افزار ناحیه و دریافت اطالعات 

  نقشه شبکه نمایشامکان ((GIS بر روی تبلت 

 و خطوط شبکه تجهیزات  از مربوط به بازدید یاطالعات چک لیست های تکمیل 

 امکاناتی كه در این نرم افزار وجود دارد به شرح زیر است:

 و اعمال سطوح دسترسی  اناحراز هویت كاربر 

  گروه بندی تجهیزات شبکه بر اساس خطوط فشار متوسط و خطوط فشار ضعیف 

  قابلیت استفاده ازGPS اتبرای موقعیت یابی نزدیکترین تجهیز  

  استفاده كاربری آسان برای اكیپ های بازدید و سرویس 

 امکان ثبت خرابی یا ایراد به صورت متنی و ضبط صدا 

 

 شامل: Tablet دستگاهبرای مورد نیاز  مینیمم مشخصات
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 Tabletانتقال اطالعات از سرور ناحیه به 

 

 Tabletشروع عملیات بازدید در 
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 Tabletانجام عملیات بازدید در 
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4- Integration Layer ()ارتباط نرم افزاری سیستم 

که در سه الیه طراحی شده است، جهت اجرایی شدن آن در شرکت های توزیع نیروی   هرمی تعریف شده در این نرم افزاربر اساس ساختار 

( به Tabletاز الیه های پایین تر )  اطالعاتمجموعه آنالین در این الیه های نرم افزار می باشد. به عبارت دیگر برقراری ارتباط  برق نیاز به

     بین این نسخه ها فراهم می گردد. Integration Layerو این امکان از طریق  ترتیب تا الیه ستادی کاملتر می گردد

  الیهTablet 

  الیه نرم افزار ناحیه 

  الیه نرم افزار ستاد 

عملیات بازدید و نگهداری  offlineو  onlineبه صورت  هر ناحیه می دهد که  ی توزیع نیروی برقساختار الیه ای این امکان را به شرکتها

 از طریق ارتباط شبکه ای اطالعات و داده های خود را در هر زمان و بصورت برخط برای نسخه ستادی ارسال نمایند.انجام داده و خود را 

 

 

 

 

 

مزایای تعریف ساختار الیه ای در نرم افزار بازدید و نگهداری

یته  در صورتیکه ارتباط یک ناحیه با ستتاد قطتع گتردد بته محتر برقتراری مجتدد ارتبتاط کل        •
. رددکه در طول زمان قطعی ثبت شده است به صورت خودکار به ستاد منتقل می گداده هایی

محدودیتی برای تعداد کتاربر همزمتان بترای استتفاده از    بوده و مجزا هر ناحیه دارای یک سرور •
.نرم افزار وجود ندارد

.با قطع ارتباط ناحیه هیچگونه خللی در کارهای روزانه بوجود نخواهد آمد•

و Wirelessو  VPNو LANو ستتاد متی توانتد بته شتکل هتای       نتواحی نستخه ارتباط بین•
Dialup(وابستگی به پهنای باند شبکه ندارد. )باشد
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 قابلیت های سیستم 
  بروزرسانی تجهیزات شبکه بصورت آنالین ازGIS 

 مشاهده معایب شبکه بر روی نقشه 

  ثبت برنامه سرویس ها از طریق مشاهده معایب بر روی نقشه 

  امکان مشاهده موقعیت مکانی بازدید كننده بر روی نقشه 

 قابلیت تعریف و تغییر چك لیستهای هر یك از اجزاء شبکه 

 قابلیت استفاده از پایگاه داده نرم افزار ثبت حوادث به منظور سهولت كاری 

 و سرویس  قابلیت تعریف اكیپ های بازدید 

  قابلیت تعریف بازدیدهای دوره ای 

  قابلیت تعریف اولویت برای بازدید تجهیزات 

 قابلیت تعریف برنامه زمان بندی بازدید برای هر یك از تجهیزات 

  مسیربندی بازدیدها از طریق نقشهGIS ی 

  قابلیت استفاده از Tablet به منظور ثبت اطالعات بازدید 

  بر روی تبلتامکان مشاهده نقشه شبکه 

  قابلیت استفاده ازGPS یابی سریع تجهیزات به منظور مکان 

  قابلیت اعمال توضیحات تکمیلی به صورتtext قلم نوری و صوتی ، 

  امکان صدور صورت وضعیت جهت پیمانکار بازدید و پیمانکار سرویس 

  امکان تهیه فهرست مکانهای الزم به انجام عملیات سرویس 

  قابلیت استفاده از قطعی های با برنامه فوق توزیع ثبت شده در نرم افزار ثبت حوادث به هنگام انجام سرویس 

  انطباق كامل با دستورالعمل های شركت توانیر 

 ی آماری و نموداریارائه انواع گزارشها  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


