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  1رایانش ابری 

      

 فراهم نیاز، های موردپردازش انجام ابری عبارت است از رایانش

 از ریاب توسط کامپیوتری هایسرویس ارائه و الزم بسترهای کردن

 پیشرفت با. اطالعات فناوری منابع و افزارهاسخت افزارها،نرم

 همه و جا همه در محاسباتی کارهای انجام به نیاز اطالعات فناوری

امکان  افراد که است است بدین ترتیب الزم آمده وجود به زمان

 شخصی افزارسخت داشتن بدون سنگین محاسباتی انجام کارهای

 را داشته باشند، رایانش هاسرویس و خدمات کارگیریبه طریق از و

 است. بوده نیازها این به فناوری پاسخ آخرین ابری

  2NIST ریاب رایانش»کند: می تعریف گونه این را ابری رایانش 

 هب نیاز آسان )باکمترین دسترسی کردن فراهم برای است مدلی

 اضایتق اساس بر خدمات(کنندگان عرضه با تعامل و منابع مدیریت

 مانند) دیپیکربن و تغییر قابل رایانشی منابع از ایمجموعه به کاربر،

 و کاربردی هایبرنامه سازی،ذخیره فضای سرورها، ها،شبکه

 « شبکه طریق از( هاسرویس

ابر  ییزیکف یرساختمالک ز یابر یانشرا استفاده کنندگانعموماً 

کنندگان عرضه، آن را از بیشتر ینههزصرف اجتناب از  یبرایستند و ن

ها منابع را در قالب کنندهمصرف یگر،. به عبارت دکنندیاجاره م

را  برندیکه به کار م یمنابع یو تنها بها کنندیاستفاده م یسسرو

، به کنندهچند مصرف یاناشتراک گذاشتن منابع م ه. بپردازندیم

 یورباعث بهبود نرخ بهره تواندیسرورها، م استفاده بهینه از یلدل

 ار یکاربرد یهاو توسعه برنامه یدحال سرعت تول ینو در ع شده

 .دهد یشافزا

                                                                                                                                                                           
1 Cloud Computing 
2 National Institute of Standards and Technology (NIST) is part of the U.S. Department of Commerce 
3 Software as a Service 
4 Platform as a Service 
5 Infrastructure as a Service 

افزار نرمسرویس اصلی شامل  دستهبه سه  یابر هاییسسرو

( و 4PaaS) یسعنوان سرو(، سکو به3SaaS) یسعنوان سروبه

 (:1شوند)شکل می یم(  تقس5IaaS) یسعنوان سروبه یرساختز

 سیبه عنوان سرو افزارنرم (SaaSا )امکان را فراهم  ین

 یبرنامه بر رو یبه نصب و راه انداز یازیکه ن آوردیم

، سرویس ینا یاصل ویژگیکاربر نباشد.  یستمس

 ریتیشبکه به منظور مد یهبر پا افزاری به نرمدسترس

 ینبهتریکی از  SaaS. استمتمرکز و از راه دور 

 در یشرفتهپ یورااز فن یریگبهره ها برایروش

در  ییجوکوچک و متوسط جهت صرفه یهاسازمان

شرکت  Office 365سرویس است.  هاینههز

مایکرسافت که برای دسترسی به مجموعه 

از طریق وب ارائه شده است،  Officeافزارهای نرم

و  Gmail ،Google Docsاست.  SaaSای از نمونه

Trello های دیگری از این سرویس هستند.نمونه 

 یسن سروبه عنوا سکو (PaaSبستر )یبرا ی 

رخه از چ یبانیو پشت یازمورد ن یافزارهانرم سازییادهپ

 ا،افزارهیان. مباشدیکاربر م یافزار برانرم یاتکامل ح

ها از داده یگاهو پا یتوسعه برنامه کاربرد یابزارها

. شوندیارائه م PaaSهستند که توسط  یجمله خدمات

که سرویسی جهت  Herokuبرای مثال سرویس 

ای های وب است، نمونهساخت، اجرا و میزبانی سایت

 است. PaaSاز 
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 یسبه عنوان سرو زیرساخت (IaaSز )مورد  یرساخت

این سرویس، . کندمیسرورها را فراهم  یبرا یازن

 ی،/خروجیورود یزاتحافظه، تجه یرساخت،خدمات ز

مکان  یکرا در  یو پردازش سازییرهذخ هاییستمس

کل  ینموده و برا یآوربه نام مخزن منابع، جمع

 هاییسو سرو سازییره، منابع ذخکنندگاناستفاده

 کاربران یبترت ین. به انمایدیم یارا مه سازییمجاز

که منابع شب یاسرور، مراکز داده و  یدبه خر یازین یگرد

توسط  هاینهپرداخت هز جایندر ا یاصل یتندارند. مز

 زیابرابر مدت زمان استفاده از خدمات و عدم نکاربر در 

به طور  سازیی. مجازاستافزار سخت یدبه خر

 .گیردیمورد استفاده قرار م بخش یندر ا یاگسترده

 

 

 

 

 

 های اصلی رایانش ابریسرویس -1شکل 

 

 

 

 سازی ابر وجود دارد:(  برای استقرار و پیاده2چهار مدل اصلی)شکل 

 هایترین شکل عرضه سرویسمتداول ی:بر عموما 

به صورت  هاسیسرودر این روش . ی استابر انشیرا

کوچک از  یو در واحدها نترنتیا قیو از طر ایپو

ده کننو عرضه شوندفراهم میکننده عرضه کطریق ی

 ددهیاجاره م به کاربران یمنابع را به صورت اشتراک

و مشابه  یهمگان انشیاساس مدل را بر سپسو 

حساب کاربران صورت یصنعت برق و تلفن برا

 . فرستدیم

 ه است ک یابر انشیرا ی ازساختریز ی:خصوص ابر

 به وجود آمده یاستفاده داخل یبرا ،سازمان کیتوسط 

تفاوت ابر است. و مدیریت آن بر عهده خود سازمان 

از  ینگهدار وهیمحل و ش خصوصی با ابر عمومی در

طه در راب یابر است. ابر خصوص یرساختیافزار زسخت

سطوح  یامکان کنترل بر روبا برقراری امنیت، 

عامل، مستیافزار، شبکه، سابر )مانند سخت یسازادهیپ

اما در مقایسه با ابر عمومی برتری دارد. افزار( نرم

و  جادیمشکالت ا یوصخص یاز ابرها یریگبهره

 را به همراه دارد.  ینگهدار

 که سازمان  نیچندانجمنی،  ابردر  انجمنی: ابر

ن تشبا به اشتراک گذاهستند  کسانی یازهایندارای 

 .شوندمیمند بهره یابر انشیرا یایاز مزا هارساختیز

 نیب هانهیهز نکهیا لیبه دل استفاده از این نوع ابر،

 میتقس یعموم ینسبت به ابرها یکاربران کمتر
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 ،یاست اما محرمانگ یتر از ابر عمومگران شود،یم

 دارد.همراه  هبرا  بیشتری یو سازگار تیامن

 ارائه  نیمتشکل از چندترکیبی ابر  کی ی:بیترک ابر

مؤسسات  یبرای بوده و خارج ای ابر داخلیدهنده 

 .مناسب است یتجار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اصلی رایانش ابری سرویس -2شکل   

 

 

  فرزانه مرتضوی
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شبکه برق یارتباط هاییرساخت( در ز1OWC) سیمیب یمخابرات نور
 

و تقاضا برای ارتباطات  ی،اچند رسانهکاربردهای خدمات و گسترش 

ظار است که انت یشافزاای حال به گونه ،باالهای سرعتبیسیم با 

در آینده پاسخگوی این حجم تقاضا  (RF)رود ارتباطات رادیویی می

 یگسترده یفاز طکه ، (OWC)نباشند. لذا ارتباطات بیسیم نوری 

 کیبه عنوان های بدون نیاز به مجوز شکل گرفته است، فرکانس

پیشنهاد شده  (RF)ارتباطات رادیویی غلبه بر بحران  یراه حل برا

 2ط داخلیارتباطات محی یبراهم  ،در دهه گذشتهفناوری  ینااست. 

مانند  3های هوشمند و هم برای ارتباطات محیط بیرونیمانند خانه

 زیرساخت شبکه برق، مورد توجه قرار گرفته است.

 های ارتباطیهای بزرگ شبکهتواند ترافیک دادهمی OWC فناوری

جابجا کند و برد مخابراتی آن از چندین  Gb/s 100را با سرعت 

 ینورها انتشاربه  OWCباشد. می لومتریک 10،000نانومتر تا بیش از 

در یک کانال ( UV)ماوراء بنفش  یا( IR(، مادون قرمز )VL)مرئی 

که توسط یکی از  اشاره داردمنظور انتقال دیتا  بهبیسیم 

شوند.  انتشار مدوله و ارسال می های متدوال در کانالمدوالسیون

، 4VLC ،5LiFi ،6OCCهای شکل گرفته در این حوزه فناوری
7FSO  8وLiDAR باشند. می 

معموال به کنند از نور مرئی استفاده میکه  OWC یهایستمس

های سیستم شوند.یم شناخته( VLC) ینور مرئ اتعنوان ارتباط

                                                                                                                                                                           
1 Optic Wireless Communication 
2 Indoor 
3 Outdoor 
4 Visible Light Communication 
5 Light Fidelity 
6 Optical Camera Communication 
7 Free Space Optical 
8 Light Detection and Ranging 
9 Light-emitting diode 
10 Photo Detector 
11 Image Sensor 
12 Intelligent Transportation System 

VLC و  ییارتباطات، روشنا خدمات دنتوانیبه طور همزمان م

 در ینورمخابرات  یهایستمسهمچنین د. نرا ارائه دهیابی مکان

شوند که برای ارتباطات نقطه به نقطه استفاده می( FSO)ی آزاد فضا

در این  .کنندعمل  UVو  IR ،VLهای توانند در فرکانسمی

ها از یک پرتو باریک نور برای ارتباط در محدوده بین دو سیستم

، LiFiشود. سیستم ای استفاده میتراشه تا ارتباطات ماهواره

 ،کندیفراهم م ییاال را همراه با روشنابا سرعت ب یمسیارتباطات ب

از ها به عنوان فرستنده و 9Ledبه طور معمول از در این فناوری 

  ند.کنیاستفاده م یرنده( به عنوان گs10PD)آشکارسازهای نوری 

VLC  وLiFi  بدلیل برد مخابراتی محدود معموال برای کاربردهای

تند. بیرونی نیس هایشوند و مناسب محیطمحیط داخلی استفاده می

بعنوان فرستنده و از  Ledاز  (OCC)سیستم ارتباط دوربین نوری 

. کندبرای گیرندگی استفاده می IS)11(دوربین یا سنسور تصویری 

ها در برابر نویز و اختالل مقاوم بوده و سیگنال به نویز این سیستم

های بیرونی دارند. کاربرد این فناوری معموال باالیی حتی در محیط

 (LiDAR)باشد. رادار نوری می ITS)12(در حمل و نقل هوشمند 

اده استفباال  یاربا وضوح بسنیز برای کاربردهای سنجش از دور 

با تجزیه و تحلیل نور بازتابی از هدف، فاصله  شود. این سیستممی

کند. حمل و نقل، و سایر اطالعات مرتبط به هدف را کشف می
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یک برداری با قدرت تفکشناسی،کشف معدن، رباتیک و نقشهزمین

 .باشدباال از کاربردهای این فناوری می

 OWCهای تمهایی از کاربرد سیسنمونه - 1شکل 

 

از قبیل ارتباطات  OWC( در پلتفرم 1کاربردهای مختلفی)شکل 
هوایی و فضایی، ارتباطات زیر آب، سنجش از دور، وسایل نقلیه 

یابی، سالمت الکترونیکی و ... قابل تعریف است. در خودران، مکان
های اصلی مخابراتی مانند صنعت برق نیز عالوه بر زیرساخت

بویژه  OWCهای اسکادا، اتوماسیون و حفاظت، استفاده از سیستم
LiFi  وLCV 1(های حسگر بیسیم در شبکه(WSN  و اینترنت
 پیشنهاد شده است.  (IoT)اشیاء 

امنیت، قابلیت اطمینان، بازده طیفی، ظرفیت باال و توان مصرفی 
های تولید، انتقال، ها را مناسبِ استفاده در بخشکم، این فناوری

توزیع و مصرف نموده است. پایش از راه دور، پایش منابع انرژی 
ع شده و تولید پراکنده ، پایش خطوط انتقال، تشخیص و تصحیح توزی

، پایش و  AMI)2(گیری پیشرفته خطا، کنترل بار، زیرساخت اندازه
های مدیریت انرژی خانگی ها، سیستمکنترل هوشمند دارایی

)3(HEMS ها، پایش خودروهای برقی، اتوماسیون ، پایش ریزشبکه
ت ند، کنترل بار و سیستم مدیریوسایل خانگی هوشمند و خانه هوشم

های هایی از کاربردهای شبکه، تنها نمونه DMS)4(توزیع شده 
اطات توان برای ارتبباشند که میحسگر بیسیم در صنعت برق می

استفاده نمود. همچنین استفاده از رادار  OWCهای آن از سیستم
وط طها، خبرداری با وضوح باال از پستبرای نقشه (LiDAR)نوری 

 و تجهیزات صنعت برق پیشنهاد شده است
 

                                                                                                                                                                           
1 Wireless Sensor Network 
2 Advanced Metering Infrastructure 

3 Home Energy Management Systems 
4 Distribution Management System 

 محمد رضا طریحیدیر پروژه: م

م سیسنجی استفاده از مخابرات نوری بیامکانپروژه: 

(OWC) های ارتباطی شبکه برقدر زیرساخت 
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(Smart Contractقرارداد هوشمند )
 

توسط  1994بار در سال   یناول یمفهوم قرارداد هوشمند برا

شد:  فیسابو، تعر یکن یکاییدان آمررمزنگار و حقوق نویس،برنامه

 یطشرا است که یوتریکامپ یپروتکل تراکنش یکقرارداد هوشمند "

سابو پیشنهاد کرد بندها و شرایط  ."کندیو اجرا م یمقرارداد را تنظ

، امه نویسیقراردادها )مانند وثیقه و تضمین( به کدیدر زبان برن

افزار مربوطه تعبیه و به صورت افزار و نرمترجمه شود و در سخت

 عامالتم طرفین واسطه بین به نیاز که طوری باشند، به 1خود اعمال

 هب تعریف تصادفی کاهش یابد. این و عمدی و امکان بروز خطاهای

 هایدستگاه از برخی از هوشمند قراردادهای تفاوت تواندمی سختی

که به  2های فروش خودکاردستگاه مانند شده شناخته قراردادی

 یلاصول اصشوند، را بیان کند. در واقع سابو، اجرا می خودکار صورت

ها هیدتحقق ا یمناسب برا یکرد، اما در آن زمان فضا یفکار را تعر

 یهاقرارداد ییدها ،3ینبالکچ یوجود نداشت. با ظهور فناور

قرارداد هوشمند یک توافق خودکار . در واقع شد یاتیعملنیز هوشمند 

 ،و قابل اجرا بر روی فناوری بالکچین و ارزهای رمزنگاری شده

بدین معنا که با استفاده از منابع کدنویسی در کامپیوتر به  ،است

 ایها را با هزینهتوان آنشوند و میصورت غیر متمرکز طراحی می

 .کم، استاندارد و اجرا نمود

ثبت اطالعات و گزارش بر  یستمنوع س یک توانیرا م نیبالکچ

 یگرد هاییستمبا س یستمس ینشبکه در نظر گرفت. تفاوت ا یرو

 شبکه یهمه اعضا یانم آن، یشده رو یرهاست که اطالعات ذخ ینا

 اطالعات یو امکان حذف و دستکار شوندیبه اشتراک گذاشته م

ناوری ف است. یرممکنغ یباتقر یثبت شده با استفاده از رمزنگار
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، در رابطه 1ارائه شده است. نسل   3و  2، 1بالکچین در سه نسل 

 با تبادل ارزهای دیجیتالی به صورت رمزنگاری شده است و بیت

 یرهخذ یبرا یناز بالک چ کهبود  یفناور ینکاربرد از ا یناول 4ینکو

د ، قراردادهای هوشمن2نسل  برد.میکاربران بهره  ییاطالعات دارا

های کاربردی مالی و ارزی اختصاص به برنامه 3باشند و نسل می

جدید قراردادهای هوشمند بر  ماهیت دلیل با این توصیفات، به دارد.

ن، هنوز آ تکنولوژیکی همچنین پیچیدگی و روی فناوری بالکچین

ندارد. برای درک بهتر مفهوم  ای برای آن وجودشده توافق تعریف

های متعددی وجود دارد. به عنوان نمونه، لقرارداد هوشمند، مثا

. شما یدواحد آپارتمان اجاره کن یک یدکه قصد دار یدفرض کن

خود و صاحبخانه  ینب یقرارداد هوشمند، قرارداد یقاز طر توانیدیم

ه ب یجیتالیارز د یشما در ابتدا مقدار قرارداد، یندر ا .یدمنعقد کن

 ینا رد،یقرار گ یارتانخانه در اخت یدتا کل ریزیدیحساب صاحبخانه م

نند است ما یخاص هاییختار یاست که دارا یجیتالیاز نوع د یدکل

منظم. در موعد مقرر )مثال  یهاپرداخت یخخاتمه قرارداد و تار یختار

روز اول هر ماه(  مبلغ توافق شده از حساب شما به طور خودکار به 

ه ک یتمه قرارداد مبلغ. در صورت خاشودیم یزحساب صاحبخانه وار

اب به حس ید،در صورت عدم تمد یداجاره داده بود یشبه عنوان پول پ

 .شودیمو کلید دیجیتال از شما پس گرفته شما برگردانده 
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 :باشدمی یازن یرموارد زقرارداد هوشمند  یک یجادا در

 خدمات  یابه محصول  یدبرنامه با این :قرارداد موضوع

داشته باشد تا به طور خودکار  یتحت قرارداد دسترس

)در مثال قبل،  کنترل کند یدخر یاها را در عرضه آن

 .نامه است(موضوع اجاره

 داد قرار یشرکت کنندگان با امضا یجیتال: همهد امضای

ن ای کنند.یخود، توافقنامه را آغاز م یخصوص یدبا کل

شمند با عنوان امضای دیجیتال در بحث قرارداد هو

چندگانه  یامضاشوند. شناخته می 1امضای چندگانه

 از کاربران یاست که به واسطه آن گروه یجیتالد یطرح

 یدسترس ییدارا یاسند  یکتا به  کنندیم یدااجازه پ

 یاها پول یفدر ک یجیتالد یداشته باشند. در بحث ارزها

تراکنش چند  یکانجام  یامضا، برا-چند هایینبالک چ

 آن تراکنش را یداند با هکه از قبل مشخص شد یکاربر

 ارسال شود. ینثبت در بالک چ یکنند تا برا ییدتا

 یققرارداد هوشمند به شکل دق : شرایطقرارداد شرایط 

 ینا یداست. همه شرکت کنندگان با یاتاز عمل یادنباله

، دخاتمه قراردا یختار)در مثال قبل،  را امضا کنند یطشرا

نامه از شرایط قرارداد در اجاره منظم یهاپرداخت یختار

 .هستند(

 پلتفرم  بر روی یکهوشمند  ی: قراردادانحصار 2پلتفرم

 . شودیم و شبکه اجرا ینبالکچ درخاص 

 

 

هایی مانند برای ایجاد یک قرارداد هوشمند، نیازمندی

ایش نویسی و ویرریزی و تعیین روشی برای برنامهبرنامه

سازی، قرارداد، انتخاب یک قالب استاندارد جهت ذخیره

بازیابی و انتقال قرارداد هوشمند، انتخاب یک پروتکل 

قرارداد هوشمند، تبدیل قرارداد به  استقرارشبکه جهت 

رنامه و در نهایت انتخاب روشی جهت در دسترس کد ب

باید پوشش داده قراردادن قرارداد هوشمند برای ذینفعان 

 .شوند
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 الهه حبیبیدیر پروژه: م

 smartنمونه قرارداد هوشمند ) یساز یادهو پ یطراحپروژه: 

contractیروپژوهشگاه ن یحقوق یبر قراردادها ی( مبتن 
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 در صنعت برق 4Gگیری شبکه موبایل کارقرارداد سطح سرویس برای به
 

از ارتباطات  4Gهای شبکه موبایل امروزه به دلیل تنوع سرویس

بکه ، کاربرد شماشین به ماشین گرفته تا ارتباطات ماموریت بحران

LTE های شبکه هوشمند)زیرساخت اندازه گیری در زیرسیستم

اتوماسیون توزیع، بازار برق و ...( تولید پراکنده، هوشمند، مدیریت 

 فراگیر شده است. 

 

با توسعه نسل چهارم شبکه موبایل، سطوح باالتر کیفیت خدمات 

توسط استانداردهای آن ارائه 

شده است به نحوی که در 

 3Gاستاندارد موبایل 

(UMTS, HSPA)  فقط چهار

کالس سرویس معرفی شده بود 

 4Gدر حالیکه در موبایل 

(LTE, LTE-A)  نه کالس

سرویس ارائه شد که در 

های جدیدتر آن، چهار نسخه

 کالس سرویس جدید نیز برای کاربردهای حساس افزوده شده است. 

گیری از این فناوری ارتباطی و دریافت سطوح مطمئن چگونگی بهره

یس ارتباطی در بخش های مختلف صنعت برق بسیار حائز سرو

توسط  شدهارائههای نامهاهمیت است. در حال حاضر، توافق

اپراتورهای مخابراتی در زیرمجموعه صنعت برق کشور، تفاوت 

 هاییجه سرویسدرنتخاصی با کاربران عمومی و تجاری ندارند و 
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یستم قدرت اختالل بوده و در عملکرد س ناکارآمدبعضاً  شدهارائه

 کنند. ایجاد می

 نامه ارتباطی عبارتند از:سه وجه تاثیرگذار در تنظیم توافق

 در استاندارد موبایل برای تحویل  شدهارائههای یتظرف

 گرفتن سطوح باالتر سرویس 

 های مخابراتی شبکه هوشمند  نیازمندی 

 وجه نامه با تمصوبات موجود در کشور برای تنظیم توافق

 های شبکه هوشمند.های زیرسیستمنیازمندیبه 

الزم به ذکر است که  4Gدر مورد ظرفیتهای ارائه شده در استاندارد 

شده  تعریفعالوه بر سطوح سرویس، سطوح دسترسی متفاوت نیز 

مشتریان صنعتی نسبت به مشترکین عادی باید که است. از آنجایی

بحث  اشند به ایناز اولویت دسترسی به شبکۀ باالتری برخوردار ب

های تجاری تلفن همراه معموالً برای توجه شده است. شبکه

ها شوند، اما شبکهطراحی می 1پشتیبانی از ترافیک ساعت شلوغی

لزوماً برای موارد شدید ترافیک، دارای ظرفیت نیستند. در یک حادثه 

 هایکنند تا تماسیا فاجعه بزرگ، صدها یا هزاران نفر تالش می

های تلفن همراه اضطراری برقرار کنند و در همان زمان از سرویس

ین لویت پایدسترسی کاربران با او محدود کردناستفاده نمایند. 

 طوربه، ورنیازاهای سیگنالینگ جلوگیری نماید و تواند از تالشمی

 کند. مؤثر منابع رادیویی را برای کاربران با اولویت باال فراهم می

ی هاستمیرسیزهای مخابراتی، الزامات ارتباطی در مورد نیازمندی

ارائه  NIST7628و  IEEE2030شبکه هوشمند در استانداردهای 
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شده است و شبکه موبایل به شرط ارائه سطح مشخص خدمات برای 

 باشد.های شبکه هوشمند مناسب میبسیاری از لینک

و  SLAوضع کردن مصوبات برای تعیین سطح خدمات در 

ن های فنی سازماگذاری برای آن در کشور توسط کمیسیونتعرفه

ی و مصوبه براشود. در حال حاضر دتنظیم مقررات رادیویی انجام می

ضوابط "با عنوان  177وجود دارد: مصوبه  IPبحث خدمات داده و 

( خدمات ارتباطات SLAی سطح خدمات )هانامهموافقتو چارچوب 

های نامهضوابط و چارچوب موافقت"با عنوان  222و مصوبه  "هاداده

 ارائه( در داخل شبکه زیرساخت کشور برای SLAسطح خدمات )

 انعنوبهکه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت  IPخدمات مبتنی بر 

 . "شودمی ارائهخدمات در باالترین سطح  ارائهمتولی 

کننده سطح خدمات، و مقدار جریمه ناشی های تعیینشاخصهر چند 

اند اما هنوز از کاهش سطح خدمات در این مصوبات تعیین  شده

مصوبات به صورت عمومی می باشند و تمایز خاصی بین کاربر عادی 

 ها لحاظ نشده است. با کاربر صنعتی در آن

با نزدیک شدن ورود در صنعت برق و  4Gبرای توسعه استفاده از 

5G ر ضروری است که هر چه سریعتر مصوبات پایه برای به کشو

یا هر ابزار  pingکاربران صنعتی استخراج شود. همچنین ارائه 

مانیتورینگ دیگری )برای پایش سطوح خدمات دریافتی( به 

 باشد. مشترکین صنعتی در توسعه استفاده آن بسیار مفید می

قراردادهای سطح خدمات انتها به انتها برای کاربران صنعت برق 

حائز اهمیت است. در مواردی برای ارائه سطح خدمات انتها به انتها 

 دهندهارائه جزبهالزم است 

 دهندگانارائهسرویس اصلی از 

دوم و سومی نیز بهره برد، بدین 

منظور قوانین حمایتی نیاز است. 

دی که به عنوان مثال در موار

همراه  VPNی استفاده از جابه

 VPNاول یا ایرانسل از 

ها استفاده شود الزم است که نهاد زیرساخت برای ارتباط بین استان

دیگری )مانند مراکز مخابراتی( نیز در چرخه پشتیبانی از سرویس 

رویس س موردنظری هاپورت داشتننگهنمونه باز  عنوانبهوارد شوند )

ر این (؛ دباشندیمدر مراکز استانی بسته  طورمعمولبهکه  شدهارائه

ی هاسازمانهای الزم برای انعقاد قرارداد از طریق مورد، هماهنگی

سرویس، شرکت تنظیم مقررات  دهندگانارائهصالح )اپراتورها و ذی

تولی م عنوانبهو شرکت ارتباطات زیرساخت در کنار وزارت ارتباطات 

 بایست شکل بگیرد. ارتباطات در کشور( می

های موجود در تحویل سرویس و انعقاد قرارداد برطرف ساختن چالش

SLA مقدمات ارائه سطح سرویس مناسب را فراهم خواد ساخت؛ ،

اعتمادسازی ورتیکالها و صنایع کشور )و صنعت برق( به اپراتورهای 

موبایل موجب و باعث  افزایش استفاده از این بستر در بخش صنعتی 

رفه توانند با صد شد. متولیان صنعت برق نیز به این نحو میخواه

جویی مالی )عدم نیاز به ایجاد بستر ارتباطی مختص خود(، از مزایای 

این بستر ارتباطی عمومی بهره برند و از کیفیت سرویس ارائه شده 

 رضایت داشته باشند.
  

 معصومه رحمانیمدیر پروژه: 

های سوم و چهارم مخابرات نسل گیریپژوهی به کارآیندهپروژه: 

 های مختلف صنعت برق و تعیین الزامات مورد نیاز آنسلولی در حوزه
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 بندیتیاولو - رانیشبکه برق ا عیخطوط برق در سطوح انتقال و فوق توز یکیزیف تیامن برقراری نوین هایروش

 AHPبا استفاده از روش  یعدر خطوط انتقال و فوق توز یطیمخاطرات مح

    

اعث بیا غیرمستقیم به طور کلی هر عاملی که به صورت مستقیم 

ناپایداری محلی یا سراسری شبکه برق کشور شود، امنیت شبکه را 

سرقت، توان به کند. از جمله عوامل تهدیدکننده میتهدید می

باعث که اشتباهات انسانی غیرعمدی  و یا های عمدیخرابکاری

بروز حوادث همچنین شوند اشاره کرد. بروز مشکالت فنی می

رف، ب و یا شرایط محیطی نظیر مترقبه نظیر زلزله، طوفان، سیلغیر

 امنیت و پایداری شبکه برق کشور را تهدیدنیز و ...  رگبار، گرد و غبار

  کند.می

ز ابرق دارای مزایای بسیاری به لحظه خطوط  لحظهوضعیت پایش 

حفظ امنیت و پایداری شبکه و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت  ظرن

 با رسنسو ساخت هایفناوری افزون روز پیشرفت .باشدشبکه می

ینان اطم قابل و ارزان مخابراتی هایتکنولوژی پایین، مصرف انرژی

 2یمسهای بیسازی شبکه سنسور، پیاده1های برداشت انرژیروش و

از  نماید. در این بخشبرای این کاربرد را بیش از پیش تسهیل می

تحقیق انجام شده با در نظر گرفتن شرایط محیطی مناطق مختلف 

ا شوند تا ببندی میکشور، مخاطرات موجود برای هر منطقه اولویت

ن آوری توسط آاستفاده از شبکه سنسوری و تحلیل اطالعات جمع

ری در مورد وضعیت شبکه در نقاط به سطوح باالتری از هشیا

 خیز دست یابیم. حادثه

منجر به بروز حادثه در شبکه انتقال  یرفنیو غ یعوامل مختلف فن

ر و نظارت ب یزیر. دفتر مطالعات و حفاظت معاونت برنامهشوندمی

 یانهسال هایدر گزارش یرانشبکه برق ا یریتشبکه شرکت مد یتامن

 ترینیعو شا ینتراز مهم یبرخخود از حوادث شبکه سراسری، 
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را که حادثه ممکن است  یزاتیتجه نینعوامل بروز حوادث و همچ

 یرد،ها نشات بگاز عملکرد نادرست آن یاها رخ دهد بر روی آن

ت از نظر عل توانیحوادث شبکه را م ی،. به طور کلنمایدمی یمعرف

روع ش یعامل اصل ،کرد یبنددسته یگروه اصل 9حادثه در  وقوع

موارد را شامل  %90/27هستند که  یعیطب یطیحوادث عوامل مح

 یاز حوادث شبکه ناش %59/27علت شروع  ی. در مرتبه بعدشوندیم

شبکه )شامل خط، ترانسفورماتور،  یاصل یزاتاز اشکال در تجه

از  یناش دثاز حوا %66/14باسبار، راکتور و خازن( و عامل شروع 

ر اعمال اشتباه د یراتی،شامل اشتباه عوامل تعم یاشتباه عامل انسان

  یماتتنظ

 
 یدازاندر هنگام راه یحمانور اشتباه و اقدامات ناصح ی،حفاظت یهارله

از حوادث شبکه با  %45/3علت وقوع  ین،. همچناست یزاتتجه

ان به زم یازعلت ن بهاز موارد  یانجام شده، در بعض هاییوجود بررس

جهت انجام  یخاموش یو اخذ مجوزها هایررسب یلجهت تکم یشترب

حادثه، نامشخص بوده و  یقدق یابییشهالزم به منظور ر یهاتست

نادر و متفاوت از علل معمول  یاز اشکاالت یناش یزحوادث ن 39/0%

 یطیعوامل محبا توجه به اینکه  هستند.بروز حوادث در شبکه 

صرفا  تحقیق ینکز اتمر، اندسهم در بروز حوادث را داشته یشترینب
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گروه عوامل حادثه ساز  ینتربه عنوان مهم یطیعوامل مح یبر رو

 . باشدیم

نقاط کشور و عبور  یمتفاوت در اقص ییآب و هوا یطوجود شرا

 یبا آب و هوا یاز مناطق یعتوزخطوط انتقال و فوق یرناپذاجتناب

ر هر منطقه د یکه شبکه برق با مشکالت متفاوت شودیمتنوع سبب م

شاخص  9روژه، مواجه شود. باتوجه به مطالعات صورت گرفته در پ

فان، (، طویینپا یاربس یباال، دما یاربس یدما )دما ییراتشامل تغ

 ینب از ی،سرقت و خرابکار ی،رعدوبرق، آلودگ یخبندان،بارش باران، 

ها لو دک هایبا هاد یواناتو برخورد ح یکیرفتن فاصله مجاز الکتر

 ورد توجه قرار گرفته است. م

 هادهی به شاخصوزن

 ندیازمخطوط ن یتکننده امن یدعوامل تهد بندییتو اولو یدهوزن

در آن در هر کدام از مناطق  یجاداطالع از سوابق حوادث و عوامل ا

 یسحوادث قابل دستر یخیسوابق تار یاتجزئ از آنجائیکه. باشدیم

و  خبرگان انشاتکا بر دبندی، یتاولو برایروش  ینبهتر، نبود

 ینر ا. دباشدیمطلع در هر منطقه و با کمک پرسشنامه م ینمسئول

ه ب یدهوزن یبرا یسلسله مراتب یلتحل یندپژوهش از روش فرآ

 شبکه برق استفاده شده است.  یساز براحادثه یفاکتورها

و  هایتقابل یل( به دلAHP) یسلسله مراتب گیرییمروش تصم

 یهاروش ینو پرکاربردتر ترینحبوباز م یکیمتعدد  هاییژگیو

روش بر اساس  ین. اباشدیم یارهچندمع گیرییمحل مسائل تصم

به نام  یتوسط محقق یو فاز یچیدهمسائل پ یمغز انسان برا یلتحل

Saaty  است و از آن زمان تا کنون  یدهگرد یشنهادپ 1980در سال

 ار AHP یندشده است. فرآ ایدآن پ یبرا یمتعدد یکاربردها

در چهار مرحله خالصه نمود: ساخت سلسله مراتب  توانیم

 یازامت ینیمعیارها و زیرمعیارها، تع ینسب یتاهم یینتع گیری،یمتصم

در  یسازگار ی)وزن مطلق(، بررس هاینه( گزیت)اولو یینها

عوامل در احتمال وقوع  یرتاث ،پرسشنامه یندر ا ینها. در اقضاوت

با  یخسارت حادثه در صورت وقوع به صورت زوج یزانحادثه و م

و  یپرسشنامه جهت سهولت دسترس ین. اشوندیم یسهمقا یکدیگر

. باشدیم یلقابل تکم ینبه صورت آنال یجنتا یلاستخراج و تحل

 پرسشنامه بر یناطالعات، صفحه ا یجهت حفظ محرمانگ ینهمچن

 آن توسط پنل یوهشگاه آپلود شد و مشاهده خروجپژ یتوبسا یرو

 ین. در اباشدیم یرو تنها توسط کاربران مجاز امکان پذ یریتیمد

اهداف  یینانجام پروژه و تب ییاز چرا یاپرسشنامه پس از ارائه مقدمه

آن پرداخته شده است که تا  یلدر خصوص نحوه تکم یحآن به توض

 فع گردد.موجود ر یحد امکان ابهامات احتمال

ها آنعدد از  6عامل موردتوجه قرار گرفته است که  9 تحقیق ینا در

 گیریمیسلسله مراتب تصم ین،. بنابراشوندیمحسوب م یعامل جو

  :خواهد بود زیرمشابه شکل  یهتک ال یساختار
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در پروژه انجام شده با استفاده از تحلیل نتایج پرسشنامه به روش 

P هی دوزنهای سینوپتیک و تطبیق آن با روش تحلیل داده

 عوامل بروز حوادث در مناطق مختلف جغرافیایی کشور انجام شد. 

  گیرینتیجه

ش های پایدار برای هر منطقه، سیستمبا انتخاب عوامل اولویت

سازی شده برای هر منطقه طراحی و وضعیت خطوط سفارشی

های شود که با استفاده از شبکه ارتباطی مناسب، دادهسازی میپیاده

بالدرنگ در خصوص شرایط محیطی و پارامترهای فنی خطوط را 

آوری شده به های جمعداده کنند. تحلیلآوری میجهت تحلیل جمع

شود تری از مخاطرات و احتمال وقوع حادثه منجر میبینی دقیقپیش

 زد. ساکه عملیات پیشگیرانه یا پاسخ به حادثه را تسهیل می

الزم به ذکر است با محاسبه شاخص ترکیبی ریسک و استفاده 

ساز احتمال تشخیص دار شامل همه عوامل حادثهاز تابع وزن

  های کمتری روی خواهد داد. False-Alarmر باال رفته و تطمئن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یحیی سلیمی خلیقمدیر پروژه: 

 یکیزیف تیامن برقراری نوین هایمطالعه و بررسی روشپروژه: 

خطوط برق و استخراج پارامترهای مهم با توجه به شرایط اقلیمی و فنی 

 رانیشبکه برق ا عیدر سطوح انتقال و فوق توز
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 وقت تنفس
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 فناوری اطالعات و ارتباطات پژوهشی با گروه /تماس همکاری

 

 

 

 ،مشخصات تحصیلی ،هستید فناوری اطالعات و ارتباطات پژوهشی اگر عالقمند به همکاری با گروه

 ید.ایمیل نمائ ی گروهآدرس الکترونیکبه همراه با پیشنهاد نحوه همکاری تجربی و تخصصی خود را 

 

 

 
 فناوری اطالعات و ارتباطات پژوهشی تماس با گروه

 88079398تلفن: 

 4242داخلی: 

 وهشگاه نیرو، ساختمان شهید چمرانآدرس: پژ

ICTGroup@nri.ac.irEmail:  

www.nri.ac.ir/ICT 
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