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در  GISبا گذشت بیش از یک دهه از ظهور و بکارگیري  —چکیده 
، این فناوري نتوانسته است پتانسیل حقیقی خود را کشور صنعت برق

از بین عوامل . دپیدا کن این صنعتاي در شایستهارائه کرده و جایگاه 
ها در سازمانها ها و فرآینداي از دادهیکپارچه گوناگون، عدم وجود بستر

سوالی که امروز مطرح . تاثیر مهمی در ایجاد این وضعیت داشته است
ها هاي مکانی و اهمیت بکارگیري آنآیا به ذات دادهشود آن است که می

 GISسیستم ت؟ آیا در اکثر فرآیندهاي صنعت برق توجه کافی شده اس
یک هاي موجود در سطح در جایگاه مناسبی در ارتباط با سایر سیستم

تواند بر کارایی مفهوم یکپارچگی تا چه حد میسازمان قرار گرفته است؟ 
ضمن بررسی ها تاثیرگذار باشد؟ در این مقاله و سایر سیستم GISسیستم 

رسی شده و بر GISوضعیت کنونی پیاده سازي سیستم سواالت فوق، 
  . گرددراهکاري جهت حل مشکالت فعلی پیشنهاد می

؛ سازيیکپارچه؛ GIS؛ سیستم اطالعات مکانی —هاي کلیدي  هواژ
 ؛صنعت برق

 مقدمه   .1
مورد  GIS1اطالعات مکانی یا  سیستم ياولین نمونه 1960در سال 

-تحلیلها و ها با مزایاي دادهبه تدریج با آشنایی دولت. استفاده قرار گرفت

                                                        
1 Geospatial Information System 

هاي گوناگون بکار گرفته ها در بسیاري از حوزههاي مکانی، این سیستم
در کشور شکل  GIS سازينیز فرآیند طراحی و پیاده 1990در سال . شدند

سازي روند پیاده. هاي مختلف واقع شدگرفت و مورد توجه صنایع و سازمان
ز شده و آغا بیش از یک دهه در حوزه صنعت برق GISو استقرار سیستم 

هاي مکانی از رو به رو بوده است؛ چرا که داده فراوانهاي با چالشتاکنون 
گستردگی باالیی برخوردار بوده و در سطح یک سازمان بصورت متمرکز و 

از یک طرف و  جدیدهاي فناوري با ظهور عالوه برآن. مشخص وجود ندارد
ف دیگر، شاهد هاي جدید از طرافزایش نیازهاي کاربران و تولد خواسته

 .هاي مختلف در سطح هر سازمان، هستیمافزارها و سیستمرشد تعداد نرم
اي هاي جزیرهجهت جلوگیري از بروز مشکالت ناشی از سیستمبنابراین 

چنانچه حرکت به سوي ایجاد حرکت به سمت یکپارچگی ضروریست؛ 
به (ها ساختارهاي فعلی توسعه سیستمبستري یکپارچه صورت نگیرد، 

 .در آینده مشکالت زیادي را به دنبال خواهند داشت) GISخصوص سیستم 
دهد که می ها نشانسیستمتجربه موفق سایر کشورها در زمینه یکپارچگی 

، پارامتري حیاتی در راستاي نیل به سایر مراحل توسعه و ي یکپارچگیمسئله
   .پیشرفت در زمینه فناوري اطالعات یک سازمان است

هاي زیر سعی بر آن است که توجه فعاالن شرکت در این مقاله
 GISهاي سازي سیستمي صنعت برق که متخصص و مسئول پیادهمجموعه

تا با انجام تحقیقات و  تري از یکپارچگی جلب شودهستند، به مفهوم دقیق
ي نزدیک شاهد ، در آیندههاي جدیدتر و بکارگیري روشمطالعات تخصصی

در ادامه  .هاي مکانی و غیر مکانی باشیمسیستم تدوین بستري یکپارچه از
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سازي و هاي فعلی پیادههاي آن، روشو قابلیت GISمقاله حاضر مفهوم 
در بخش سوم راهکار پیشنهادي ارائه . گرددهاي رو به رو بیان میچالش

  .  گیري اختصاص یافته استشده و بخش چهارم به جمع بندي و نتیجه

2. GIS  آنده سازي وضعیت کنونی پیاو 

 GISمفهوم  .2.1

 ،افزاراي از داده، سخت افزار، نرم، مجموعهGISطبق تعریف 
هدف آن مدیریت، ذخیره، نگهداري، تحلیل  کهمتخصصین و کاربران است 

نشان داده شده  1همان طور که در شکل . هاي مکانی استو آنالیز داده
ت داده، آنالیز مدیری: کارآمد سه قابلیت اساسی دارد GISیک سیستم است، 

 .]1[ و تحلیل مکانی و آگاهی بخشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ]GIS ]1سه قابلیت اساسی سیستم : 1شکل 
GIS ذخیره و نگاهداري  یقادر است هر نوع اطالعاتی را با هر فرمت

ال و فوق هاي انتقي پستهاي شهر تهران، الیهي گسلبراي مثال الیه. کند
اي از اطالعات ذخیره شده در این سیستم نهو غیره نمو توزیع، الیه بار شبکه

هاي اطالعاتی مفهوم جدیدي نیست که اما امکان سازماندهی الیه .هستند
هاي به کمک نقشه نیز گذشتهدر . معنا پیدا کرده باشد GISتنها با ظهور 

 GISاما این تمام هنر  شد؛هاي سنتی این عمل انجام میکاغذي و روش
هاي اطالعاتی گوناگون جذاب است اما الیه دنبا اینکه صرف دی .نیست

براي مثال براحتی . هاستانجام آنالیز و تحلیل بر روي آن GISقدرت اصلی 
ي تمامی خطوط برق فاصله GISتوان به کمک ابزارهاي ارائه شده توسط می

گیري کرده و مناطق پر خطر را شناسایی ها اندازهموجود در شبکه را از گسل
  . بر و سخت خواهد بودهاي سنتی بسیار زماننکار در روشنمود که ای

به عبارت دیگر، پس از انجام . سومین قابلیت مهم، آگاهی بخشی است
اي ارائه شوند که براي همگان قابل آنالیزهاي گوناگون باید نتایج به گونه

نتایج را در قالب نقشه، نمودار و دیاگرام مکانی، گزارش و  GIS. درك باشند
ره به کمک ابزار گوناگون مانند وب، گوشی هوشمند و کامپیوترهاي غی

  .)2شکل ( کندرومیزي منتشر می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها در محدوده منطقه پنج شهرداريتقاطع شبکه برق تهران با گسل قشهن: 2شکل 
هاي گیري از تمام قابلیتو جهت بهره GISبا توجه به مفهوم  بنابراین

  . ی براي این سیستم در سطح سازمان تعیین گرددآن، باید جایگاه صحیح

 یک سیستم مستقل است؟ GISآیا  .2.2

افزاري دیده شود، فرآیند مشابهی در قالب یک سیستم نرم GISچنانچه 
 ،نرم افزار در فرآیند طراحی و پیاده سازي هر .شودجهت ایجاد آن طی می

بران هدف و شود تا کارغالبا زمان زیادي به نیازسنجی اختصاص داده می
پوشانی نرم افزار جدید با سایر همچنین میزان هم .ذینفعان مشخص گردند

ها در بسیاري از موارد، داده. شودنرم افزارهاي موجود در سازمان بررسی می
در این . و فرآیندهایی وجود دارند که بین دو سیستم مشترك خواهند بود

  : افتدوضعیت معموال چند حالت اتفاق می

ها، بدون توجه به همپوشانی بین سیستم: ايسیستمی جزیره تولید -
سیستم جدید طراحی و پیاده سازي شده و در پایان با افزونگی 
داده و همچنین ابهام در متولی تولید داده روبه رو خواهیم بود که 

ها امر بروز رسانی اطالعات را با مشکل مواجه کرده و صحت آن
  .)3شکل ( دهدرا کاهش می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  در صنعت برق GISسازي سیستم بررسی وضعیت پیاده
تهران، ایران 1394 –المللی برق  کنفرانس بینسی امین   

 3  
 

هاي هاي یکسان در بازهداده: یه سیستم به صورت آفالینتغذ -
در این روش میزان . زمانی مشخص در سیستم دوم بروز شوند

هزینه و زمان الزم  اعتماد کاربران به سیستم به شدت کاهش و
  .یابدبراي نگهداري افزایش می

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي تولید سیستمساختار جزیره: 3شکل 
در این : ها به صورت مورديیر سیستماتصال سیستم جدید به سا -

 ها و فرآیندهاي یکسان، روشیحالت پس از بررسی و تعیین داده
ها بکار گرفته ها بین سیستممبتنی بر فناوري جهت تبادل داده

در این حالت با توجه به نیاز شناسایی شده در آن . خواهد شد
از  هامقطع زمانی، براي مثال یک وب سرویس جهت ارسال داده

اما در این روش به . شودیک سیستم به سیستم دیگر طراحی می
 ،که ممکن است با استقرار و بکارگیري سیستم-ازاي هر نیاز 

نیاز به طراحی ابزار مستقلی است که قطعا  -تعداد آن افزایش یابد
همچنین در بسیاري از موارد، سیستم . منجر به هزینه خواهد شد

با بیش از یک سیستم ارتباط برقرار جدید نیاز خواهد داشت تا 
) GISمانند (هاي اطالعاتی اي از این دست، سیستمنمونه. کند

. شوندها محسوب میي سایر سیستمهستند که به نوعی منبع تغذیه
اي از ارتباطات مواجه خواهیم شد بدین ترتیب با وضعیت پیچیده

  .که در طول زمان نیز پیچیدگی آن رو به افزایش است

هاي متداول در یک سازمان دارد، با سایر سیستم GISفاوتی که سیستم ت
توان گفت می. ستمکانی اهاي مکانی و امکان آنالیز استفاده از داد به دلیل

ها داراي اي از دادههاي خدماتی و در صنعت برق، بخش عمدهشرکتدر 
یریت که با هدف مد اي GISبنابراین سیستم . ذات و ماهیت مکانی هستند

باالیی میزان به بایست شود، میهاي بکار رفته در این صنعت طراحی میداده
  .  هاي گوناگون و متفاوت دسترسی داشته باشددادهاز 

دو با یکی از  GISها در شرایط فعلی و در اغلب سازمانبطور کلی 
  :شودسازي میزیر پیادهدیدگاه 

ي بدین معنا که کلیه :پیاده سازي شده GISتمرکزگرا بودن سیستم . 1
هاي اصلی هستند، در خود سیستم با دادهاي در رابطه هایی که به گونهداده

GIS نسخه سوم اي از این دیدگاه در نمونه. دنذخیره و نگاهداري شو
وجود  ]2[ که از سوي شرکت توانیر ابالغ شده است GISمدل  استاندارد

مچون پروژه، قرارداد، آمار هایی هدر این مدل موجودیت. )4شکل ( دارد
وجود دارند که به طور  غیرهپرسنل، حوادث مربوط به خط و پست و 

   .انددیگري نیز در سازمان ذخیره شده هايمعمول در سیستم

  

  

  

  

  

  

  

  با دید تمرکزگرایی GISسازي پیاده: 4شکل 
  

هاي فعال در ها و شرکتسازمان :یکپارچگیسازي با رویکرد پیاده. 2
صنعت برق، پس از کسب تجربه و مواجه با مشکالت دیدگاه  GISي هزمین

ها با سایر سیستم GISاول، به تدریج به سمت ایجاد یکارچگی سیستم 
ها، سهولت بروزرسانی و اغلب براي رفع افزونگی داده. اندحرکت کرده

همچون ایجاد وب سرویس براي  مشخص بودن متولی هر داده راهکارهایی
دهد که در آن وضعیتی را نشان می 5 شکل .عات اتخاذ کرده اندتبادل اطال

ها راهی براي تبادل اطالعات ایجاد شده و سایر سیستم GISبین سیستم 
  .است
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 گراییبا دید یکپارچه GISسازي پیاده: 5شکل 

  

هاي روشاما آیا با توجه به آنچه در مورد ذات یک سیستم مکانی گفته شد، 
د بود؟ آیا پس از نها خواهدر طول زمان پاسخگوي نیاز سازمانی اینچنین

ها مواجه نخواهیم گذر زمان با پیچیدگی و بی نظمی در ارتباطات بین سیستم
و  ،اي تهرانهاي موجود در سازمان برق منطقهسیستموضعیت  6 شکلشد؟ 

   .دهدمی را نشان در آینده ها براي تبادل اطالعات با یکدیگرآن احتمالی نیاز

  

  

  

  

  

  

  ها با گذر زمانپیچیدگی روابط بین سیستم: 6شکل 

  نیاز به بستري یکپارچه .2.3
براي . هاي گوناگونی از مفهوم یکپارچگی قابل استخراج استبرداشت

هاي یک سازمان را در هاي موجود در کلیه سیستمتوان تمام دادهمیمثال 
با توجه به معایب بسیار زیاد  یک پایگاه داده متمرکز نمود که البته این روش

هایی نظیر ایجاد ارتباط تنها بین روش. هرگز مورد استقبال قرار نگرفته است
. انددو سیستم نیز نوعی از یکپارچگی هستند که بصورت مقطعی اعمال شده

توان یک ها میاما راهکارهایی در دنیاي فناوري وجود دارند که به کمک آن
.    ایجاد نمود) هاي درگیرصرف نظر از تعداد و نوع سیستم( بستر یکپارچه

پذیري مفهوم تعاملارتباط نزدیکی با ها در بیان علمی یکپارچگی سیستم
-ها و یا انتقال دادهتعامل پذیري، توانایی تبادل اطالعات، اجراي برنامه دارد؛

طالعات ها در میان واحدهاي عملیاتی گوناگون به صورتی است که کاربر ا
 به طورها داشته باشد و یا هاي خاص آن واحدبسیار کمی راجع به ویژگی

ي ریتعامل پذکلی دو سطح از  به طور. ]3[ها بی اطالع باشد کلی از آن
  .ي معناییریتعامل پذي نحوي و ریتعامل پذ: وجود دارند

ي نحوي پاسخگوي ریتعامل پذها در سطح وب سرویس بکارگیري
در  به خصوصاما در کاربردهاي مکانی  .]4[ باشدها میبسیاري از نیاز

گیري مانند مدیریت بحران و در ي پیچیده و فرایندهاي تصمیمها يساز مدل
پذیري وجود دارد  بسیاري کاربردهاي دیگر، نیاز به سطح باالتري از تعامل

ي کامپیوتري ها ستمیسبه توانایی  .شودپذیري معنایی نامیده میکه تعامل
یی با معناي مشترك و بدون ابهام، تعامل پذیري معنایی ها دادهي انتقال برا
-پذیر میایجاد آن را امکان 3آنتولوژيو  2منطقو ابزارهایی مانند  ندیگو یم

    .سازند

 راهکار پیشنهادي .3

هاي گیري سیستمها و شکلبا توجه به قدمت سازمانبدیهی است 
که معماري فعلی سازمان را درهم گوناگون، این امکان وجود نخواهد داشت 

-ها و فناوريتوان با اتخاذ روشاما می. شکست و معماري جدیدي ارائه داد

هاي ها و تحلیلنیاز صنعت برق به داده ایجاد کرد کههاي مفید بستري 
تامین شود و نیز مکانی نه تنها در مقطع زمانی فعلی بلکه در چند سال آینده 

هایی که با زمان در حال گسترش و از تکنولوژي این بستر مناسب استفاده
  . پذیر سازدتوسعه هستند امکان

هاي و سرویس ترکیبی از فناوري وب سرویس این بستر کلی پیکربندي
و ابزارهاي مفاهیم و  )4SDI( زیر ساخت اطالعات مکانی ، مفاهیممکانی

رتباط اتعریف  جاي به در این بستر .خواهد بود 5ییناهوشمندسازي و مع
یک پایگاه مرکزي پشتیبان در نظر گرفته خواهد شد که با  بین هر دو سیستم،

نیازي به تغییر  بدین ترتیب. )7شکل ( کندها تبادل داده میامی سیستمتم
و محیط پیاده سازي، زبان برنامه نویسی،  بودههاي موجود نساختار سیستم

ها تواند با سایر سیستمم میرابط کاربري و پایگاه داده بکار رفته در هر سیست
هاي مورد نیاز هر سیستم داده ،هوشمند در این پایگاه مرکزي. متفاوت باشد

 هابه کمک آنتولوژيکه در سیستم دیگر ذخیره شده است مشخص شده و 
  . گرددها تعریف میسازکار مناسب جهت تبادل آن

                                                        
2 Logic 
3 Ontology 
4 Spatial Data Infrastructure 
5 Semantic 
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 به امکان، تولید محتویات معنایی استابزارهاي آنتولوژي که یکی از 

 کاربردهاي را میان مشترك درك یک ایجاد و اصطالحات گذاشتن اشتراك

 دانش گذاشتن اشتراك به امکان ها،آنتولوژي بنابراین. دکنمی ایجاد مختلف

  .]5[آورند می فراهم را آن از استفاده مجدد و یک حوزه

 توصیفی يها مدل عنوان به توانمی را هاآنتولوژي جهات، از بسیاري از  

 کالس نمودارهاي مانند سازي ي مدلها روش بهمشا که نظر گرفت در یدقیق

 بدین .هستند 7ارتباط-موجودیت هايمدل یا 6یکپارچه سازي مدل زبان در

 انسان توانندمی که است عواملی میان متقابل درك تسهیل هاآن هدف لحاظ،

 معنایی، با هاينمایش طریق از هاآنتولوژي .باشند کامپیوتري عامل یک یا

این . شوندمی نائل هدف این به منطق بر مبتنی ي صوريها انزب از استفاده
 و وجوپرس انجام که اجرایی قابل محاسبات همراه به ي صوريها زبان

  .]6[ شوند یم مطرح آورند،می فراهم اجرا زمان در را استنتاج

-امکان پرس و جوهاي پیچیدهبا بکارگیري چنین ابزارهایی بدین طریق 
هاي موجود در چند ها حاصل ترکیب دادهسخ آنپرس و جوهایی که پا

  . شودمیمهیا  -سیستم است

  

  

  

  

  

  

  

  گیاختار پیشنهادي جهت ایجاد یکپارچس: 7شکل 
  

-تواند تبادل داده در کل سازمان را با رعایت محدودیتاین ساختار می

و یکپارچگی داده و پذیر ساخته هاي امنیتی و تعریف سطوح دسترسی امکان
  . را تحقق بخشداطالعات 

یا زیرساخت داده مکانی،  SDIهاي اخیر مفهوم از طرفی دیگر در سال
هاي محتلف قرار گرفته است که مورد توجه مدیران و کارشناسان حوزه

ها و نهادها مانند هدف آن تسهیل تبادل اطالعات در بین کلیه سازمان

                                                        
6 UML 
7 Entity-Relationship 

نچه در سطح اما چنا. ها و غیره استهاي آب، برق، گاز، شهرداريشرکت
پذیر نشده ها به صورت جامع امکانیک سازمان دسترسی و مدیریت داده

  . داشت SDIتوان انتظار نتایج مطلوبی از باشد، نمی

در سطح ملی و همچنین در حوزه صنعت  SDIبا توجه به مطرح شدن 
برق، این ساختار بستري خواهد بود که از طریق آن تبادل اطالعات با سایر 

بدین معنا که از  ؛)8شکل ( قابل مدیریت خواهد بودا و نهادها هسازمان
ها که ممکن هاي مورد نیاز سایر سازمانطریق پایگاه مرکزي پشتیبان، داده

است هر قلم آن در یک سیستم مجزا ذخیره شده باشد، شناسایی شده و طبق 
 هاي مشخص در اختیار سازمان درخواست کنندهاستانداردها و دستورالعمل

    .قرار خواهد گرفت

  

  

  

  

  

  

  

  ملی  SDI مشارکت در ایجادها و یکپارچگی درون سازمانی سیستم: 8شکل 

 گیريجمع بندي و نتیجه .4

-هاي قدرتمندي هستند که قابلیتهاي اطالعات مکانی، سیستمسیستم

ارائه  هاي برقهاي پیچیده مانند شبکههاي بسیار زیادي در مدیریت شبکه
 اطالعات هايي اخیر که شاهد حرکت به سوي سیستمهدر ده. دهندمی

 ها حاکی از وجود فاصله بینسازي این سیستمنتایج پیادهایم، مکانی بوده
یکی از دالیل مهم این وضعیت  .باشدوضعیت فعلی و وضعیت مطلوب می

هاي مکانی و در کنار آن عدم شناخت از عدم توجه کافی به اهمیت داده
در دنیا امروزه . ي اطالعات مکانی در سطح سازمان استهاجایگاه سیستم

دهند و ریزان قرار میهاي مکانی قدرت را در اختیار مدیران و برنامهداده
ها، بینیهاي کوچک و بزرگ مقیاس، پیشگیرينقش مهمی در تصمیم

ها و هدر رفت ها و بطور خالصه کاهش هزینهمدیریت بحران، کنترل دارائی
به عنوان سیستمی که مهمترین  GIS. کنندها ایفا میدولت هايسرمایه

ي کامل مزایاي خود نیاز به براي ارائههاي مکانی است، قابلیت آن کار با داده
اي آن را با بستر مناسب دارد و ایجاد این سیستم به طور مستقل و جزیره
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 هاي مورد نیاز این سیستم درچرا که داده. شکست مواجه خواهد نمود
ي گوناگونی صنعت برق از پراکندگی باالیی برخوردار بوده و در منابع داده

ها و فرآیندها در چنین وضعیتی برقراري یکپارچگی داده. ذخیره شده است
بر بستري از اطالعات جامع، نیز هاي آینده بسیاري از توسعه. ضروري است

عدم توجه شکل خواهند گرفت و  ي مکانی و غیر مکانیصحیح و یکپارچه
باید بر آن لذا  .منجر به توقف در این مسیر خواهد شد این مساله به اهمیت

هاي جدید، هاي فعلی و تولید سیستمبود تا پیش از بزرگ شدن سیستم
ته و به سمت بستري ها صورت گرفشرکت اصالحات الزم در ساختارهاي

ها و ابزارها اي گام برداشت که با استفاده از به روزترین فناوريیکپارچه
  .مشکالت فعلی و آینده را کاهش دهد
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