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خاهَشیْا با ثبت ، پی گیری ٍ هذیریت حَادث ٍ پیادُ سازی سیستن جاهع 
 هشترکیي در ترکیب  دریافت پیام کَتاُ از

 GIS  ٍAVL حَادث با ًرم افسارّای ثبت 
    (CARPC )   

 ارائه دهنده

 نام شرکت
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 AVL اهَردیسپاچیٌگ ٍ فَریتْای برق

CAR PC 

جایابی بهینه  
کلیدهای  

 هانوری

هرکس 
 تواس

تورکس ٍ    
یکپارچِ سازی 

پاسخگَیی 
 سیستن  

هرکس  
فوریتهای  

 برق

 اتَهاسیَى

هدیریت 
 خاهوشیها

دیسپاچینگ  
خودروهای  

 عولیات

هطالعات 
بازآرایی 

 شبکِ 

دیسپاچینگ  
 فشار ضعیف

برق استاى کرهاًشاُشرکت تَزیع ًیرٍی   

GIS 
ثبت ، پی گیری 

ٍ هذیریت  
حَادث 
 هشترکاى
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تاریخچه 

 
پروژه اجرای ضرورتهای و مشکالت 

 
حل راه انتخاب و مسائل شناسایي 

 
پیشنهادی حل راه تا مرتثط آکادمیک مثاحث 

 
اجرا متذلوژی و کار انجام مراحل شرح 

 
اثرتخشي نتایج و شواهذ   
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 شرکت توزیع برق استاى کرهانشاه  خدهات رسانیحوزه                                         
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 شرح کشَر استاى (درصذ)سْن 

1.5 25,009 
 

1,628,771 
 

 هساحت

 جوعیت   75,149,669 1,945,227 2.6

 تراکن 46 78 -
 (ًفر درکیلَهتر هربع) 

        .بخش هی باشذ  29ٍ  شْرستاى  14شاهل کیلَهتر هربع  25,009هساحت استاى کرهاًشاُ 

 با کشَر عراق کیلَهتر هرز هشترک بیي الوللی 330ٍ 

 هقایسِ استاى با کشَر
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 شرکت توزیع برق استاى کرهانشاه  خدهات رسانیحوزه                                         
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 94در سال ترانسفورهاتورهای توزیع وضعیت شبکه و خالصه 

 حجن عنواى ردیف

 19 (واحد های عولیاتی ) شهرستاى  تعداد 1

 32 تعداد پستهای فوق توزیع 2

 693 ( هگا وات)  94پیك هحمك شده  3

 236 تعداد فیدرهای عووهی 4

 34 تعداد فیدرهای اختصاصی 4

kطول شبکه فشار هتوسط  6 m )) 11300 

 15860 تعداد ترانسفورهاتورهای توزیع  7

kشبکه فشار ضعیف طول  8 m )) 6587 
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در استاى وزهاًشاُ GISًوایی ولی اساطالعات 
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تاریخچِ

 تَسیع شزوت در 1391 سال در GIS افشار ًزم گستزش تا
 ساهاًِ سایز تا آى ارتثاط ٍ وزهاًشاُ استاى تزق ًیزٍی

 هختلف ّای افشار ًزم ارتثاط  تزلزاری ٍ  افشاری ًزم ّای
 ارسال اجزای تِ تصوین ٍاحذ ایي سزٍیسْا ٍب طزیك اس

 تزای طزیك ایي اس هزدم رساًی اطالع ٍ  وَتاُ پیاهه
 .گزفت خاهَشی رفع
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تاریخچِ

 شيوه هاي تصميم گيري

 ٍ هشتزویي سیستن تا سزٍیس ٍب تزلزاری آى ًتیجِ وِ
 اس ّذف تَد عولیات ٍ اتفالات ٍ حَادث حثت سیستن

 رخذاد هىاًی هَلعیت آٍردى تذست پزٍصُ ایي ایجاد
 تِ سزیع دستزسی تزای هٌاسة شزایط ایجاد ٍ خاهَشی

  عولیات ٍ اتفالات ّوىاراى تَسط خاهَشی رفع ٍ هحل
 .هیثاشذ
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هشىالت ٍ ضزٍرتْای اجزای پزٍصُ

 شيوه هاي تصميم گيري

تلفني تا   تصورتتماس ها اغلة Contact Centerتا ٍجَد  -1
که در شرایط زیر خذمات دهي دچار مشکل مي  . انجام مي شود 121
 شود

       تواس ّای تْوٌی 

       آدرس ّای غیز دلیك 

       عذم ارتثاط ٍاضح شوارُ تیي تواس تا هحل خاهَشی 

        اغلة تلفي ّای حاتت جذیذ تا لطع تزق غیز فعال هی
 شًَذ
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هشىالت ٍ ضزٍرتْای اجزای پزٍصُ

در صَرت استفادُ اس لاتلیت ّای پیام وَتاُ تذٍى داشتي  -2
فزهت خاص ٍ تذٍى لیٌه تِ تاًه ّای هَرد ًیاس اطالعات 

 .هثْن ٍ غیز لاتل استفادُ ای ایجاد هی شَد

ّیچ (ّا BTS) اپزاتَردر صَرت لطع تزق ساهاًِ ّای تذٍى  -3
اتَهاتیه تزای اعالم خاهَشی تِ ٍاحذّای  تصَرتراّی 

 .اتفالات ٍجَد ًذارد
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 شٌاسایی هسائل ٍ اًتخاب راُ حل  

 شيوه هاي تصميم گيري

 صَرت پذیزد؟  اطالعاتی تایستی اس چِ طزیك دریافت -1

سهاى دریافت اطالعات تِ چِ صَرت تا یستی عول شَد وِ سیستن  -2
 ًشَد؟فعلی اتفالات ٍ عولیات دچار تغییزات 

آشٌایی   GISًزم افشار چمذر تا وارتزاى اتفالات ٍ عولیات تایستی -3
 داشتِ تاشٌذ؟

 تایذ چِ شزایطی داشتِ تاشذ؟ پیاهىیٍ ساهاًِ ایٌتزًتی خط -4

 افشاری پزٍصُ وذام است؟افشاری ٍ ّن ًزم سخت سیز ساختْای -5

چگًَِ ّواٌّگی شزوتْا جْت ّوساى وزدى اطالعات تا ّوذیگز -6
 اًجام شَد؟
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هشىالت ٍ ضزٍرتْای اجزای پزٍصُ

  ًزم ٍ افشار سخت تِ ًیاس پزٍصُ ایي اس استفادُ ایٌىِ تِ تَجِ تا
 خط یه تِ ًیاس الذام اٍلیي دارد هزتثط ٍ هٌاسة ّای افشار

  ًزم یه ایجاد ٍ سزٍر یه تزرٍی Valid ایپی یه تا ایٌتزًت
 گَشی تَسط اطالعات ارسال ٌّگام وِ تاشذ هی ٍب تحت افشار

 ًوَد دریافت را اطالعات تتَاى هَتایل
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 شٌاسایی هسائل ٍ اًتخاب راُ حل  
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 شٌاسایی هسائل ٍ اًتخاب راُ حل  

ServerDataB

ase 

ServerApplica

tion 

INTERNET 

 1000121121 

Connect Via 

Sms  

Connect Via 

Phone 121 

Device Contact 

Center 

Router 
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 هثاحج آوادهیه هزتثط تا راُ حل پیشٌْادی 
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 شزح هزاحل اًجام وار ٍ هتذلَصی اجزا
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 شزح هزاحل اًجام وار ٍ هتذلَصی اجزا

 GISارتثاط تذرٍ تا 
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 هديريت خاهوشيها
ٌّگام قطغ یک فیذس فطاس ضؼیف تؼذاد صیادی اص هطتشکیي تصَست ّوضهاى تا هشکض  

 .  ٍ تؼذاد صیادی اص آًْا هَفق تِ استثاط تا اپشاتَس ًوی ضًَذتواس هی گیشًذ  121

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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SMSتاارسال شوارُ اشتزان تِ ساهاًِ  فوریتها پیام آنها تعنوان یک هزوش  
.رکورد ثثت و کاتل سرویس اشتراک آنها در نقشه مشخص مي گردد  

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 

21 



22 

 هشتزویي تی تزق شذُ

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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 تار فیذر ٍ اًزصی تَسیع ًشذُ

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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 تعذاد خاهَشیْای پستْای تزق

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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 هذت سهاى خاهَشی پستْای تزق 

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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 تواس هشترک

 با تلفي ثابت 

 یا ّوراُ

 (ارسال شوارُ پرًٍذُ ) 

 کٌترل

بذّی  

 هشترک

درصَرت ٍحَد 

بذّی اعالم 

 هیگردد

درصَرت توایل بِ 

ٍصل  121اپراتَر 

 هیشَد

کٌترل ٍجَد خاهَشی  

با برًاهِ براساس تلفي  

 GISٍ اطالعات 

اعالم زهاى ٍصل  

 بِ هشترک
اتصال به اپراتور  

 در صورت توایل

کٌترل خاهَشی بی 

برًاهِ بر اساس  

 GISتلفي ٍ اطالعات 

اعالم پیگیری تَسط  

ّوکاراى جْت رفع  

 خرابی

اتصال به اپراتور  

 در صورت توایل

 contact centerهديريت خاهوشيها با پيام کوتاه و ساهانه 

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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  GISهبتٌی بر    AVLافسار ًرم 

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 

28 



29 

ایي ًشم افضاس دس تؼاهل دٍ طشفِ 
هذیشیت  تا ًشم افضاس هشکضی 
دسضوي  ٍ ًاٍگاى خَاّذ تَد 

هسیشیاتی ٍ تؼاهل تا ساًٌذُ تشای  
،  هاهَسیتکٌتشل ٍضؼیت ّش 

 .خَاّذ دادًیضاًجام سا سدیاتی 

  CarPcرٍی افسار هبتٌی بر اًذرٍیذ قابل ًصب بر ًرم 

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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 نوای کلی سيستن
  دستگاُ یک تِ هجْض ػولیاتی خَدسٍّای کلیِ     

  دستگاُ ّش سٍی تش کِ ضذ خَاٌّذ خَدسٍیی تثلت
 کوک تِ ٍ ضذُ ًصة کٌتشل هشکض تا تؼاهل افضاس ًشم

  افضاس ًشم تا ّا آى استثاط GPRS  ٍ  3G ضثکِ
  .ضَد هی تشقشاس ًاٍگاى هذیشیت ٍ کٌتشل هشکضی

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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    کوک تِ خَدسٍّا اػضام ٍ ًاٍگاى هذیشیت هشکضی افضاس ًشم         
 ػٌَاى تِ حَادث کلیِ ٍ ضذُ هتصل حَادث افضاس ًشم تِ سشٍیس ٍب

 تَجِ تا هٌطقِ ّش اپشاتَسّای .ضذ خَاٌّذ هٌتقل سیستن ایي تِ هاهَسیت
 تِ سا ّا هاهَسیت تَاًٌذ هی هٌاطق ٍ خَدسٍّا دستشسی سطح تِ

  .دٌّذ اختصاظ خَدسٍّا
 تش سشٍس سوت اص سسیذُ ّای هاهَسیت هطاّذُ تا خَدسٍ ّش           

 اًتخاب سا ًظش هَسد هاهَسیت ، آى تکویلی اطالػات ّوشاُ تِ ًقطِ سٍی
 هسیش تْتشیي افضاس ًشم  ، هاهَسیت هحل سوت تِ حشکت ضوي ٍ کشدُ

 هی پیطٌْاد هسیش هسافت ٍ صهاى تخویي ّوشاُ تِ فؼلی هَقؼیت اص  سا
 افضاس ًشم  ، پیطٌْادی هسیش اص خشٍج صَست دس حشکت طَل دس .دّذ

 .دّذ هی پیطٌْاد ٍ هحاسثِ سا تْیٌِ هسیش هجذدا

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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  هاهَسیت هحل تِ سسیذى اص پس هاهَسیت اکیپ        
 ٍ تکویل خَدسٍیی افضاس ًشم سٍی تش سا حادثِ ًَع اطالػات

 .ضذ خَاّذ اسسال هشکضی افضاس ًشم تِ
  لَاصم ٍ هاهَسیت اطالػات ًیض هاهَسیت اًجام اص پس        

  هشکضی افضاس ًشم دس .کشد خَاٌّذ اسسال ٍ تکویل سا هصشفی
 هی ػولیاتی، ًاٍگاى اػضام کٌتشل ٍ هذیشیت ، سدیاتی ضوي
  ٍ ّا هاهَسیت تشسسی ٍ آًالیض تِ هشتَط ّای گضاسش تَاى

 ساصی تْیٌِ تشای تا ًوَد دسیافت سا ًاٍگاى هذیشیت ّوچٌیي
 .ًوَد سیضی تشًاهِ ػولیات سشػت ٍ ٍسی تْشُ افضایص ٍ

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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 تش سٍی هاًیتَسآفالیي هکاى کًٌَی سٍ ًقطِ تش سٍی ًقطِ ًوایص 
 اطالػات تَصیفی ًقاط هاهَسیت ّای اسسال ضذُ اص سوت سشٍس تِ ّوشاُ ًوایص  ٍ

 تکویلی هاهَسیت
 هسیشیاتی اص هَقؼیت فؼلی تِ سوت ّش یک اص ًقاط هاهَسیت ٍ ّوچٌیي اهکاى اهکاى

 قثلیپیطٌْادی  هسیشهسیشیاتی هجذد دس صَست خشٍج اص 
  ثثت لحظِ سسیذى تِ هقصذ 
ٍحشکت تِ سوت هاهَسیت ، سسیذى تِ هحل هاهَسیت )اسسال لحظِ ای ٍضؼیت خَدس

تِ ( ، دس حال اًجام هاهَسیت ، اتوام هاهَسیت ، دس حال استشاحت ، خاسج اص دستشس 
 سشٍس

  اهکاى استفادُ تِ ػٌَاىAVL  هستقل تشای سدیاتی ٍ هذیشیت ًاٍگاى تا قاتلیت تٌظین
 ٍ صاٍیِ تِ ًشم افضاس هشکضیاسسال هکاى تا سِ پاساهتش صهاى ، هسافت ًحَُ 

 اسسالقاتلیت صهاًثٌذی  SMS  دس صَست قطؼیGPRS 

 CarPهبتٌی بر اًذرٍیذ قابل ًصب بر رٍی نرم افسار ها و لابلیت های ویژگی 

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 
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 ضذُ یا ًشم افضاس تستِ سی استاست تال تا قاتلیت اداهِ سدیاتی حتی اگش دستگاُ پایذاسی
 (تَسط کاستش یا ًشم افضاس ّای دیگش)ضَد 

تِ هحض رخیشُ ساصی ًاهحذٍد ًقاط دس صَست قطغ استثاط ایٌتشًت ٍ اسسال آًْا هکاى ا
 اتصال هجذد ایٌتشًت

 خَاب اهکاى تٌظین حالت (  Stand-by  ) صشفِ جَیی دس هصشف تاتشی ٍ تشای
 تشافیک ایٌتشًت  

 تا پشسص ّای اص پیص تؼییي سَاالت پیام ّای اسسالی اص سوت سشٍس ٍ یا ًوایص ًوایص
 ٍ اسسال آى تشای هشکض کٌتشلپاسخ  اخزٍ سوت سشٍس ضذُ اسسال ضذُ اص 

 تضسگٌوایی دلخَاُ ٍ خَدکاس تا  دستگاُ ، چشخص ًقطِ تا تَجِ تِ قطة ًوای اهکاى
 حشکتتَجِ تِ سشػت 

 ّای دستگاُ اص ساُ اطالع اص الگ  تشٍصسساًی ًشم افضاس دستگاُ اص ساُ دٍس ٍ اهکاى اهکاى
 (تِ هٌظَس دیثاگ کشدى) دٍس 

 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 

 CarPهبتٌی بر اًذرٍیذ قابل ًصب بر رٍی نرم افسار ها و لابلیت های ویژگی 
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 احزتخشیشَاّذ ٍ ًتایج 

 .هیضاى سضایتوٌذی هطتشکاى افضایص یافتِ است  -1
 .هیضاى اًشطی تَصیغ ًطذُ ًاضی اص خاهَضیْا کاّص یافتِ است  -2
دس ثثت اطالػات ( اپشاتَسّا ) خطاّای سَْی  ًیشٍی اًساًی  -3

 .سیستن کاّص یافتِ است 
تا تَجِ تِ سیستوی ضذُ ثثت اطالػات ٍ دس ٍاقغ ثثت تواهی -4

تواسْا ٍ ٍقایغ ضثکِ ، اطالػات قاتل تحلیل اص فشاٍاًی اضکاالت 
ضثکِ فشاّن هی ضَد ٍ تشًاهِ سیضی تشای تؼیوشات ٍ اٍسّال ضثکِ  

 .دقیق تش اًجام هی ضَد 
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وزهاًشاُشزوت تَسیع ًیزٍی تزق استاى    
 اهَر دیسپاچیٌگ ٍ فَریتْای تزق 

ثبت ، پی گیری ٍ هذیریت پیادُ سازی سیستن جاهع 
هشترکیي در  خاهَشیْا با دریافت پیام کَتاُ ازحَادث ٍ 

 GIS  ٍAVL ترکیب ًرم افسارّای ثبت حَادث با 
   (CARPC )   
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