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مدیریت یکپارچه داده ها و اطالعات دارایی های فیزیکی با کمک سامانه اطالعات مکانی

سید سجاد هاشمی ریزی
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مقدمه
انجامصرفناچاربهراخودارزشمندزماناستادكارانوهاتكنیسینمعموالًكهمیدهدنشانجهانیتجربیات

موردعاتاطالچراكهمیكنند؛تعمیراتیفعالیتهایاجرایوریزیبرنامهمسئلهدردخیلواحدهایسایروظایف

1.استنگرفتهقراراختیارشاندرنیاز

1 .https://www.linkedin.com/pulse/how-increase-your2-wrench-time-david-black
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:راه های بهبود زمان آچار بدستی

مدیریت دارایی های فیزیکی

سامانه های اطالعات مکانی
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تعریف مدیریت دارایی های فیزیكی

ه فعالیت ها منسجم و هماهنگی كه یک سازمان از طریق آن ها به گون

نه  اى بهینه و پایدار دارایی ها و سیستم هاى دارایى، عملكرد آنها، هزی

ها و ریسک های مرتبط با آن ها در طی چرخه عمرشان ، را با هدف 

1.دستیابی به برنامه استراتژیک سازمانی مدیریت می كند

اراییداسقاطباوشودمیشروعداراییبهنیازشناساییباكهزمانیبازه:هاداراییعمرچرخه
.یابدمیخاتمهآنبامرتبطمسئولیتنوعهریا

1.PASS 55-1(British Standards Institution2010) 
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(Geographic Information System)سیستم های اطالعات جغرافیایی 

تحلیلوآوریجمعدرراامروزیبشررسیدنراههستندکهجدیدیهایسیستم•

.نمایندمیتسهیلوتسریعتوصیفیومکانیهایداده

سیستمیمکانگستردگیودهندهتشکیلهایالمانتنوعدلیلبهبرقتوزیعصنعت•

گیریتصمیمدقیق،ارزیابیمدرن،مدیریتاعمالکهاستصنایعیجملهازهایش

سیاربنباشدممکنغیراگرسنتیهایروشبهآندرریزیبرنامهوطراحیومنطقی

.استبرزمانوسخت

تاطالعاآوردندستبهوشبکههایپالندقیقوسریعشناسایی،GISازاستفاده•

.نمایدمیسریعوسادهراآناجزاخصوصدررقومیوتوصیفی
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اهداف راهكار های ارائه شده در این مقاله

یدكیاقالمتأمینزنجیرهپذیریرصد•

RCAوRCMهایفرایندبرایمناسبخوراکتأمین•

تجهیزاتشناساییدرتوزیعهایشركتمختلفاركاندرگمیسركاهش•

آمدكاروسادهكدگزاریسیستمیکفقطویکایجاد•

هایستمسیرسانیبروزوسازییكسانازپرهیزیواسطهبهشركتانسانیمنابعكردهزینهمدیریت•

شركتمختلفهایقسمتدرمختلفكدینگ

ذاتیوظایفانجام/اهدافبهنیلجهتنیازمورداطالعاتتأمیندرمختلفهایحوزهمساعیاشتراک•

.استخدماتارائهكیفیتهماناكهتوزیعشركت

عمرطولهایهزینهترعملیاتیوواقعیتر،بهتررصد•
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تیسهم دو سامانه اطالعاتی اصلی در شركت های توزیع در بهبود زمان آچار بدس

مكانیاطالعاتسامانه•

آنهارویبرشدهانجامتغییراتضبطوثبتوتأسیساتوتجهیزاتاستاتیكیوپایهاطالعاتگردآوری*

تأسیساتوتجهیزاتعملكردیاطالعاتگذاریاشتراکبهبالحظههردرهاداراییمكانیموقعیتبهدسترسیتسهیل*

كهشبتحلیلهایافزارنرماطالعاتیخوراکتأمینوایلحظهصورتبهشبكهوضعیتازمعتبرنقشهتأمین*

فیزیكیداراییمدیریتسامانه•

انسانیمنابعتاگرفتهتأسیساتازهایداراییرویبرشدهانجامهایتراكنشوهافعالیتكلیهساماندهی*

GISجملهازهاسامانهسایردرتغییراترسانیبروز*

وریبهرهارتقاءو...وعمرچرخهمنظرازهاداراییوضعیتدائمیرصد*
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یفعالیت های ارزشمند انجام شده در حوزه ستادی در راستای دستیابی به یکپارچگ

IEC61970وIEC61968برمبتنیدادهمفهومیمدلابالغ•

(1399سالبهمربوطویرایشآخرین)مكانیاطالعاتمفهومیمدلالعملدستور•

(1399)فیزیكیداراییمدیریتنظامنامهابالغوتدوین•

(1400)داراییمدیریتافزارنرمسازیپیادهاندازچشمسندابالغوتدوین•

PM-GIS(1398)ارتباطالزاماتالعملدستورتدوین•

OMS-GIS(1396)ارتباطالزاماتالعملدستورتدوین•

(1399)برقنیرویتوزیعهایشبكهتجهیزاتكدگذاریالعملدستور•

زیرارچگییكپسایهدرمالیمنابعكردهزینهسازیبهینه/هدفمندیبرتوانیرشركتستادیحوزهراسخعزمبیانگرهمگی

.باشدمیاطالعاتیهایساخت
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چالش های فراراه سامانه های اطالعات مکانی

تأسیساتازبرداریبهرهحیندرتغییراتباالیحجم•

تغییراترسانیاطالعبهیدكیاقالمنهاییكنندهمصرفعنوانبهعملیاتیهایاكیپاهتمامعدم•

ازنگهداریبودنبرزماننتیجهدرواطالعاتآوریگردهایساختزیرگراییسرویسبهكافیتوجهعدم•

منفرداطالعاتیهایتوده

IEC61970وIEC61968نظیرسازییكپارچههایاستانداردبهكافیتوجهعدم•
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چالش های نهادینه سازی مدیریت دارایی های فیزیکی

(نصبازبعدونصبازقبل)كاالتأمینزنجیرهبودنناپذیررصد•

دادهقرفواسطهبهاصالحیكارراهارائهویدكیكاالیتأمینزنجیرهنقائصآنالیزامكانعدم•

صرفزمانبیشترمعموالاینكهیواسطهبهتجهیزاتبرایLCCدقیقارزیابیامكانعدم•

تجهیزاتعملكردوخرابینرخدقیقثبتتاشودمیشبكهدرتجهیزكردنپیدا

حیاتیوحساساطالعاتفقرحالدرعینواطالعاتنشدهحسابگردآوریوافزونگی•
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راهکارها

استفاده. اطالعاتگذاریاشتراکتسهیلگرومشترکزباننقشدر61970و61968هایاستاندارداز1

تقسیم. اطالعاتافزونگیازپرهیزوگردآوریدروظایف2

تأكید. دادهگردآوریهایساختزیرعملیگراییسرویسبر3

تعریف. توزیعشركتاركانكلیهنیازرفعرویكردباشمولهمهكدینگسیستم4

تعریف. آنهاازاستفادهبرایمناسبمحلتعیینوكارآمدهایاینترالک5

بازنگری. Runمنطقدر6 To Failureبرداریبهرهنگرشارتقاءوتجهیزاتازبرداریبهرهدر،

عمرچرخههزینهبرمبتنیتعمیراتونگهداری
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موانع استفاده از راهکار های ارائه شده

قابل. اطالعاتیهایساختزیركلیهدرتأسیساتوهاداراییساختنشناسایی1

مشكالت. مرگتاتولدیكتایازكداستفادهبهمربوط2

درگیر. مخابراتیساختهایزیرمشكالتودادهتبادلامنیتمسائلباشدن3

كند. فرایندیبینهایاینترالکایجادبواسطهكار،گردشوخدماتارائهشدن4
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یقابل شناسایی ساختن دارایی ها و تأسیسات در کلیه زیر ساخت های اطالعات: اول 
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Connectivity Association 

Structural Attachment Association 
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برقگیر، کات اوت
فیوز وترانس تکفاز 

(Content)

پست توزیع هوایی  
(Container)

Containment Association 
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دستاورد های استفاده از راهکار ارائه شده

GISفضایدرشبكهكاملمدلسازیوشبكهنمایششدنواقعیتبرمبتنی•

...وسنم،GISوEAMهایدیتابیسیکبهیکارتباطامكان•

شبكهفازتعدادازفارغهاداراییكلیهپذیریرصد•

مختلفهایافزارنرمدرهااستثناءتعریفازشدننیازبی•

شبكهناپذیریدسترسحاالتكلیهنمایشورصدامكان•
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مشکالت مربوط به استفاده ازکد یکتای تولد تا مرگ: دوم 

سیستم. هاحوزهسایردرالزمآمدیكارفاقدمتفرقكدگذاریهای1

صعوبت. هاداراییكدبودنیكتاتضمینعدموكدینگهایسیستمداشتننگهبروز2

نیاز. هستندجریاندرسازمانازخارجدرآنهاازبخشیكههافراینداصالحبه3

وجود. شودمیانجامآنهارویبرهاداراییمدیریتحوزههایفعالیتكلیهكههاداراییانباشتهتوده4

عدم. شبكهآهنیآالتیراقبرخییامهرهوپیچمثلاقالمبرخیگزاریكدامكان5

عدم. GISخصوصبهاطالعاتیهایساختزیربهشبكهمصرفیتجهیزاتكلیهورودامكان6

تكنولوژی. (...وكانیزهمشناساییوبرداشت،داریانبار)توزیعشركتهاینیازبهتوجهباتأسیساتلیبلینگمناسب7
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راهکار های مربوط به استفاده ازکد یکتای تولد تا مرگ

:روش اول* 

كدگذاری تجهیزات شبكه های توزیع نیروی برق برای تجهیزات جدید الوروداستفاده از دستورالعمل•

لید ارتباط  استفاده از یک كد ترتیبی ساده جهت توده انباشته دارایی ها با توجه به محدود بودن تعداد آنها به عنوان ك•

زیر ساخت های اطالعاتی

:روش دوم* 

.كندكه نقش شماره سریال را برای آنها ایفا می( جدید و قدیم)استفاده از كد ساده ترتیبی برای كلیه تجهیزات •
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GIS

اطالعات مکانی دارایی ها
اطالعات استاتیكی ، نگهداری كد یونیک 

تجهیزات ، مختصات فعلی ، آخرین وضعیت 

دادهای توصیفی ، اعمال كننده آخرین تغییرات ، 

الیه های مختلف اطالعات كاربردی در محل فعلی

مدیریت 
یکپارچه داده 
ها و اطالعات 

دارایی

OMS PM

EAM SANAM BILLING

اطالعات عملکردی تجهیزات
نرخ خرابی و تعمیر تجهیز ، محاسبه شاخص 

های عملكردی قابلیت اطمینان

اتاطالعات تعمیر و نگهداری تأسیس
هزینه كرد منابع مالی ، اطالعات حاصل از بازدید های دوره 

ای

ماژول های کاربردی مدیریت دارایی ها
، مدیریت دستور كار ، مدیریت منابع  LCCآخرین آنالیزهای 

، RCMو RCAانسانی و آموزش های مورد نیاز ، مطالعات 

پروژه ها و تأسیسات جدید
، كلیه اطالعات استاتیكی پروژه ها و دارایی های جدید

ب طراحی مبتنی بر قابلیت اطمینان ، نظارت بر نص

صحیح و مطابق دستور العمل دارایی های جدید 

وداطالعات مشترکین جدید و تغییرات مشترکین موج

مورد نیاز در محاسبه شاخص )تأمین اطالعات مربوط به مشتركین

های عملكردی شركت های توزیع

Enterprise Service Busمالی
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مطالعات اولیه

1
الگوهای کدینگ

2
کد گذاری

3

Title 4

D

تجربیات شرکت های پیشرو* 

دستورالعمل ها* 

نظامنامه* 

ارزیابی نیازهای مختلف شرکت به 
کد دارایی ها

رقمی دستورالعمل  21ارزیابی کد 
توانیر

انتخاب کارآمد ترین سبک کدینگ
دارایی های موجود

ارزیابی جایگاه مختصات برای 
دسترسی به آخرین محل نصب 

دارایی ها

تخصیص کد ساده و یونیک 
به دارایی های موجود

رقمی به 21تخصیص کد 
دارایی های جدید

لیبل گذاری دارایی ها با 
استفاده از مناسبترین  

تکنولوژی حاضر

اطالعات مکانی دارایی هاتکمیل برداشت

تغییر فرهنگ سازمانی

استفاده از خدمات مشاوره

تدوین دستورالعمل های مورد نیاز

اصالح فرایندها و روش های اجرایی

تغییر و اصالح نرم افزار مالی شرکت

آغاز گرد آوری هدفمند اطالعات

EAMانتخاب روش توسعه و نرم افزار 

مقدمات توسعه 
EAM

4
جاری سازی 

EAM

5
توسعه

6
بهره مندی

7

انتقال مرحله به مرحله 
فرایند ها به بستر نرم افزار

تست و دیباگینگ انتقال 
اطالعات بین زیر ساختهای  

نرم افزاری

تعریف اینترالک ها به 
صورت گام به گام

توسعه ماژول های نرم افزار 
مدیریت دارایی ها بر مبنای 

نیاز و بلوغ شرکت 

بازگشت سرمایه

استفاده از مزایای  
یکپارچگی

هزینه کرد بهینه منابع مالی
با استفاده از داده غنی گرد 

آوری شده
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با تشکر از توجه شما


