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مقدمه
نرمافزار  (Supervisory Control And Data Acquisition) SCADAیا سامانه سرپرستی و گردآوری داده و به
تعبير کلی به سامانههای کنترل و اندازهگيری در مقياس بزرگ اطلاق میشود .معمولاً منظور از اسکادا یك سامانهی
مرکزی است که نظارت و کنترل یك سایت یا سيستم گسترده در فواصل زیاد را بر عهده دارد .بیشك رسيدن به این
مهم و دارا بودن چنين سامانهی عظيمی مستلزم پيادهسازی نرم افزاری قدرتمند و همگام با تکنولوژی و دانش روز در
حوزههای  ITو الکترونيك میباشد .از طرفی بهينهسازی عملکرد سيستمها بدون دریافت سریع و دقيق اطلاعات
امکان پذیر نيست و این موضوع به سبب ميزان حساسيت مباحث مخابراتی و دارا بودن بانك اطلاعاتی وسيع و ماهيت
عملکردی نرمافزار اسکادا ،از اهميت بسيار ویژهای برخوردار است .همچنين در طراحی این نرمافزار ،آشنایی با
فرآیندهای مرتبط با استحصال ،توليد ،انتقال و بهرهبرداری نيرو و انرژی امری غير قابل انکار میباشد.
شرکت صبا انرژی به پشتوانه دانش و تجربه تيم مهندسی ،در حوزههای برق ،الکترونيك ،کامپيوتر و ابزار دقيق،
علاوه بر به کارگيری دانش روز دنيا ،تجربه سه دهه فعاليت مهندسان در این زمينهها را به کار بسته و ماحصل سالها
تلاش بیوقفه توليد نرمافزاری تحت نام تجاری  iSCADAگردیده است .نرمافزار  iSCADAنتيجه تجربه سالها
استفاده و بهرهبرداری از سایر نرمافزارهای پرکاربرد و قدرتمند روز دنيا و در ادامه برطرف نمودن نقاط ضعف شناسایی
شده در آنها و اضافه نمودن امکانات کاربردی مفقود در این نرمافزارها میباشد .نرمافزار  iSCADAمنطبق با
استانداردهای نرمافزاری روز دنيا ،اطلاعات سيستم را با دقت و در سریعترین زمان ممکن و در قالبهای متنوع در
اختيار بهرهبرداران قرار میدهد iSCADA .دارای امکانات متنوعی است که این نرمافزار را به گزینه مطلوب در
حوزههای دیسپاچينگ و مانيتورینگ شرکتهای آب ،برق ،نفت ،گاز ،راه آهن و مترو بدل میکند.

شکل  -1-2یك نمونه سيستم اسکادا
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 -1آشنایی با اسکادا
گسترش سيستمهای قدرت و فرآیندهایی که باید تحت کنترل و نظارت دقيق باشند استفاده از سيستم SCADA
را اجتناب ناپذیر کرده است .مرکز کنترل ) (Control Centerیا به تعبير صحيحتر مرکز دیسپاچينگ ( Dispatching

 )Centerمرکز جمعآوری اطلاعات نيروگاهها و ایستگاههای شبکه برق و ارسال فرمانهای کنترل به آنها است.
پایانه راه دور یا  (Remote Terminal Unit) RTUسيستم ميکروپروسسوری نصب شده در محل نيروگاه یا
ایستگاههای الکتریکی است که اطلاعات آنها را جمعآوری کرده و به مرکز کنترل ارسال میکند و نيز فرمانهای کنترلی
مرکز را به ایستگاهها و نيروگاهها اعمال مینماید.
سيستم اسکادا یك سيستم جمعآوری اطلاعات و کنترل از راه دور است .در این سيستم ،پردازش اطلاعات در چند
سطح صورت گرفته و فرمانها به صورتهای گوناگون به نقاط مورد نظر اعمال میگردد .پایانهها به عنوان بازوان این
سيستم در نقاط دوردست نصب شده و بخش عملياتی سيستم را برعهده دارند .ارتباط پایانه با مرکز کنترل تنها ،یك
ارتباط مخابراتی است در حاليکه ارتباط پایانه با فرآیند تحت کنترل باتوجه به نوع سيگنالها (دیجيتال ،آنالوگ و…)
متفاوت است.

 -1-1برخی از مفاهیم سیستم اسکادا
در ادامه با برخی مفاهيم سيستمهای اسکادا آشنا میگردیم.
 -1-1-1تابلوهای  (MR) Marshalling Rackو (HVI) High Voltage Interface

تابلوهایی هستند که جهت متمرکز نمودن سيگنالهای محل تحت کنترل ) (Fieldو تطبيق سيگنال
) (Signal Conditioningاستفاده میگردد.
 -2-1-1دادههای قابل پردازش در پایانه دور دست
نقاط ) (Pointsمختلف فرآیند تحت کنترل توسط کابلهایی از محوطه ) (Fieldبه تابلوی  MRمیآید و از آنجا به
ترمينالهای ورودی  /خروجی ،پایانه متصل میشود .این نقاط شامل ورودیهای دیجيتال ،ورودیهای اندازهگيری
) (Measurandو فرمانهای کنترلی و غيره میباشد.
ورودیهای دیجيتال میتواند شامل وضعيت کليدها و یا قطعکنندههای فشار قوی (بریکر ،سکشنالایزر و سکسيونر)،
آلارمهای مربوط به تجهيزات ایستگاههای فشار قوی در شبکه برق ،وضعيت سوئيچهای محدودهکننده )Limit

 ،(Switchوضعيت دریچههای عبوری آب و یا گاز ،وضعيت استارتر و یا کمپرسور ،آلارمهای داخلی پایانه و غيره باشد.
ورودیهای آنالوگ اندازهگيری شده میتوانند شامل مقادیر ولتاژ ،توان اکتيو و توان راکتيو ،جریان ،فرکانسTap ،

ترانسفورماتور ،سطح آب ذخيره کننده ) ، (Reservoirفشار کلکتور و درجه حرارت موتور و غيره باشد.
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 -3-1-1سیستم مخابراتی
سيستم مخابراتی ارتباط بين مرکز کنترل و پایانه ها را برقرار ميکند  .سيستم مخابراتی از دو جهت قابل بررسی
است:
 -1-3-1-1محيط مخابراتی
محيط مخــابراتی بين مرکز و پایــانه ها ميتواند خطوط خصوصی ،رادیویی ،MPLS ،APN ،ماهواره ای PLC،و یا
شبکه  X.25و یا ســایر محيطهای ارتباطی باشد.
 -7-3-1-1توپولوژی مخابراتی
توپولوژی به چگونگی ارتباط اجزا سيستم گفته ميشود .توپولوژی ارتباط ميتواند به صورت نقطه به نقطه ،گذرگاه
) ،(Busستاره و یا ترکيبی از اینها باشد.همچنين ميتوان به منظور افزایش اطمينــان سيستم از دو کانـال مستقل
مخـابراتی استفاده نمود که یکی ذخيره گرم ( )Hot Redundantدیگری میباشد.
 -4-1-1مرکز کنترل
مرکز کنترل شامل تجهيزات مختلف جهت انجام کارهای زیر است:
 ارتباط با پایانهها و جمعآوری اطلاعات آنها در پایگاه داده زمان حقيقی خود
 نمایش شماتيکی اطلاعات شبکه تحت نظارت
 اعلام آلارمها و رویدادها به طرق مختلف (صوتی ،تصویری و چاپی )
 دریافت فرمانهای کنترلی از اپراتور و ارسال آنها به پایانه ها
 تغيير پارامترها و پيکره بندی سيستم تحت کنترل
 ذخيره و بایگانی اطلاعات دریافتی از پایانه ها
 ارائه گزارشات متنوع از کارکرد فرآیند تحت کنترل و نظارت آن
 -5-1-1سطح وضوح )(Decluttering Level

در نمودارهای شماتيك بر حسب ميزان بزرگنمایی ،جزئيات مختلفی از شبکه نمایش داده میشود .هر چه
بزرگنمــایی بيشتر بــاشد جزئيــات بيشتری نمــایش داده میشود و هر چه بزرگنمــایی کمتر بـاشد تصویر در
حالت کلیتر دیده میشود .این کار به منظور جلوگيری از مخدوش شدن و غيرقابل استفاده بودن جزئيات ناخوانا و
ارائه تصویر مناسبتر انجام میشود.
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 -6-1-1نمودار تك خطی )(Single Line Diagram

نمودار شمــاتيك تحت کنترل را نمودار تك خطی یا  SLDگویيم .در این نمودار تجهيزات رسم شده و پارامترهـــا
در کنار آن نمایش داده میشوند.

شکل  -1-1نمونهای از نمودار تك خطی ( )SLDدر یك پست  72/63کيلو ولت

 -7-1-1شماتیك P&ID
این شمــاتيك ،فرآیند ( )Processتحت کنترل را در  HMIنمایش داده و اعمال دیسپاچينگی توسط دیسپاچر در
این محيط انجام میشود .در این محيط تجهيزات رسم شده و پارامترهـــا در کنار آن نمایش داده میشوند.
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شکل  -7-1نمونهای از P&ID

 -8-1-1لیست نقاط
ليستی از کليه نقاط که اطلاعات آنها دریافت میگردد و یا کنترل میشود.این ليست علاوه بر نام ،شامل آخرین
وضعيت نقطه مورد نظر ،تاریخ و زمان آخرین تغيير منجر به ایجاد آلارم و اطلاعات دیگری است.
 -9-1-1آلارم ،رویداد
هر اتفاقی در سيستم که باعث تغيير وضعيت یکی از اجزا تحت کنترل گردد در سيستم یك رویــداد (واقعه یا
رخداد یا  )Eventناميده میشود .رویدادهایی که نياز به اعلام آن به اپراتور و عکسالعمل وی را داشته بـاشد آلارم
ناميده میشود .آلارم علاوه بر ثبت در فـایل ،منجر به ایجاد فعاليتهای دیگری نظير چاپ بر روی چاپگر ،ایجاد آژیر
صوتی و چشمك زن شدن شی مورد نظــر و غيره میگردد .رویدادها و آلارمها به همراه اطلاعات دیگری نظير زمان
رخداد ،آخرین وضعيت شی و نــام اپراتوری که آلارم را دریافت و تایيد نمـوده است در ليستهای جداگانهای به
نامهای ليست رویدادها و ليست آلارمها ثبت گشته و نمایش داده میشود.
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 -2قابلیتهای کلی iSCADA

شکل  - 1-7صفحه اینترو iSCADA

 -1-2مقیاسپذیری و افزونگی
سيستم  iSCADAبصورت  Multi-Platformبا امکان اجرا بر روی بسترهای مختلف نرمافزاری و سختافزاری
و سيستمهای مبتنی بر ویندوز  12و ویندوز سرور از یکسو و همچنين انواع خانواده سيستم عاملهای امن و متن باز
مانند لينوکس  ،Debianلينوکس  ،Fedoraلينوکس  Ubuntuو لينوکس ( RedHatقابليت پشتيبانی از تمام سيستم
عاملهای  37و  64بيتی) طراحی شده است .ساختار آن در همه ابعاد (تعداد نقاط تحت پوشش و نيازهای سلسله
مراتبی) با توجه به طراحی ماژولار آن کاملاً مقایس پذیر ( )Scalableمیباشد به طوری که با استفاده از طراحی بر
مبنای ساختار  64بيتی سيستم  iSCADAمیتواند بيش از یك ميليون  Tagرا پشتيبانی کند.
جهت بالا بردن قابليت دسترسی ( )Availabilityو اطمينان سيستم iSCADA ،بر اساس متدولوژی
 Clusteringطراحی شده است بر این اساس برای هر ماژول نرمافزاری و سختافزاری ميتوان تا  3مدول افزونه
( )Redundantتعریف نمود تا در صورت بروز مشکل جایگزین اتوماتيك ماژول معيوب شوند.
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 -2-2ارتباطات و اتصالات
قابليت اتصال و تبادل اطلاعات با انواع  RTUو  PLCبا انواع شبکههای مخابراتی شامل رادیو،ماهواره ،فيبر نوری،
 4G/3G ،ADSLو غيره.

پشتيبانی از پروتکلهای صنعتی و استاندارد روز اسکادا شامل:










IEC 870-5-101/103/104
DNP3 IP and Serial
)IEC 61850 (in progress
OPC UA Client
DLMS/COSEM
Modbus TCP/ASCII / RTU
ALERT SMS Based
SNMP
اتصال به دیگر سيستمهای مشتری بر مبنای Web Serviceو براساس
استاندارد(RESTful-JSONبا در نظر گرفتن مباحث امنيتی)

اتصال به سایر مراکز از طریق پروتکلهای ( ICCPمانند  OPC UA، ICCP TASE IIو )KTC-ICCP

 -3-2طراحی و اعمال تغییرات دیتابیس بصورت آنلاین
اعمال و تغيير دیتابيس درسيستم  iSCADAبصورت  Onflyاجرا میشود به این صورت که تمامی عمليات طراحی
و تغيير دیتابيس و نقشه ها بصورت  Onlineو در زمان اجرا و بدون وقفه در عمليات سيستم اسکادا قابل اعمال
میباشند و تغييرات به لحظه در تمامی سيستم اعمال شده و در Workstationها مشاهده میشوند.

 -4-2نمایش تصاویر شماتیکی
تصـاویر شمــاتيکی اعم از نقشه های  Overviewو تك خطی شبکه تحت کنترل و ایستگاههای مختلف بصورت
چند پنجرهای ( )Multi Windowingدر پنجرههای مختلف نمایش داده میشوند .علاوه بر قابليتهای معمول
 Windowsمانند تغيير محل و اندازه پنجرهها ،امکانات قوی بزرگنمایی ) (Zoomingو جابجــایی تصویر )(Panning

و سطوح وضوح که موجب نمایش جزئيات مختلفی از تصویر میگردد و نيز ارتباط تصاویر مختلف بــا یکدیگر به
صورتی که به سادگی امکان رفتن از یك تصویر به تصویر دیگر مرتبط به آن فراهم گشته است .همچنين میتوان با
انتخاب یك شی بر روی تصویر آن را کنترل نمود و یا مشخصات آن را مشاهده کرد و یا تغيير داد.
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 -5-2نمایش رویدادها
تمامی رویدادهای که در شبکه تحت کنترل و تجهيزات سيستم اسکادا رخ میدهد به عنوان رویداد در دیتابيس
سيستم ذخيره میگردند .میتوان تمام یا بخشی از رویدادها را بصورت ليست رویدادها مشاهده نموده و یا چاپ کرد.
در این ليست امکاناتی نظير مرتب کردن بر حسب هر یك از ستونها و یا فيلتر کردن وقـایع بر حسب مقادیر فيلدهای
مختلف فراهم شده است .امکان بسيار کاربردی دیگر در نرمافزار  iSCADAدر این قسمت این است که تمامی رویدادها
قابل  Exportکردن به نرمافزار  Excelمیباشد .همچنين باید ذکر گردد که مانند سایر بخشهای دیگر نرمافزار ،این
بخش نيز از تقویم شمسی پشتيبانی میکند.

 -6-2نمایش آلارمها
در سيستم اسکادا آلارم رویدادی است که نياز به توجه سریع اپراتور دارد برای این منظور در سيستم iSCADA

همواره یك پنجره برای نمایش آلارمها روی مــانيتور وجود دارد .در صورت وقوع یك آلارم تمامی نقاط مربوط به نقطه
آلارمی نيز شروع به چشمك زدن میکند و در پنجره ليست آلارمها ،یك خط حاوی اطلاعات آلارم اضافه میگردد .در
این پنجره ميتوان آلارمهـا را بصورت تکی یا گروهی تایيد نمود ) (Acknowledgeتایيد آلارم از طریق تصاویر شماتيك
نيز قابل اجراست .آلارمها بر حسب ماهيت آنها به دو نوع کلی تقسيم می شوند:
 آلارمهـای گذرا ()Transient
یعنی به صورت یك پالس دریافت می گردند و معمولا باعث  tripمی گردند( ،نظير  overcurrentیا در
فرآیند نظير بسته شدن شير ورودی یك ایستگاه) پس از تایيد از ليست آلارمها حذف میگردند.
 آلارمهای ماندگار )(Persistent Alarm

که عامل ایجاد آلارم در سيستم باقيمانده است( ،نظير قطع  ACایستگاه یا در فرآیند نظير افزایش یا
کاهش فشار خروجی ایستگاه از حد مجاز) که پس از تــایيد با تغيير رنگ به مشکی در ليست بـاقی
میمانند.
در ليست آلارمها نيز میتوان اطلاعات را بر حسب هر یك از ستونها مرتب نمود و یا بر اساس محتوای
اطلاعات فيلتر نمود.
 -7-2نمایش نمودار یا منحنی )(Trend

امکان نمایش منحنی تغييرات تمامی مقادیر آنالوگ بصورت زمان حقيقی ) (Real Timeوجود دارد .منحنی یا
نمودار ،اطلاعات را با فواصل زمانی قابل تعریف رسم مینمـاید .در این بخش از یك نمودار با قابليتهای خوب و قوی
استفاده شده است که از تقویم شمسی نيز پشتيبانی کرده و بسيار راحت و سریع میتوان بازههای کنترل روی منحنی
را چه با مقادیر و چه با زمان تغيير داد .علاوه بر رسم منحنی مقــادیر ،حداکثر و حداقل مجموعه مقادیر نيز محاسبه
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شده و نمایش داده میشود .این قسمت از سيستم نيز دارای امکانات قوی نظير تغيير مشخصات منحنی نظير رنگ،
ضخامت ،نوع خطوط و یا بزرگنمایی و ذخيره منحنی است.
 -8-2تولید گزارش )(Report

گزارشات این سيستم بسيار انعطافپذیر و با توجه به فلسفه بهرهبرداری قابل توسعه میباشد .تهيه گزارش به
طورکلی به صورت زیر دستهبندی میشود.
 :Online Report جهت گزارشات لحظه ای از دیتابيس آنلاین


 :Historical Reportگزارشات ترکيبی از دیتابيس  historicalو آنلاین بصورت Built-in

 :Plugin Base Report این نوع گزارشات بر اساس نياز مشتری و بصورت  pluginخاص طراحی ميشود


 :Customized Reportبرای این نوع گزارشگيری در سيستم  iSCADAاز نرم افزار Stimulsoft

 Reporterکه یکی از قدرتمندترین نرمافزارهای گزارشگيری است مورد استفاده و توسعه قرار میگيرد .با
استفاده از این روش میتوان انواع گزارشات راجع به Tagهای مختلف و حوادث موجود در سيستم را تهيه
نمود .این اطلاعات میتوانند برای Tagها شامل اطلاعات جمعآوری شده روزانه و خلاصهسازی شده روزانه،
ماهانه و سالانه و برای حوادث شامل اطلاعات آماری و لحظهای مربوط به هر حادثه و یا مربوط به هر Tag

باشد.
لازم به توضيح است ،در تمامی انواع گزارشات به جهت مدیریت راحتتر اطلاعات و دسترسی به ابزارهای
بيشتر برای کاربر ،امکان  Exportبه فرمت  .XLSXجهت استفاده از امکانات نرمافزار  Excelفراهم میباشد.

 -9-2امکانات چاپ
کليه قسمتهای سيستم دارای قابليتهای قوی چاپ است و میتواند از تمامی تصاویر شماتيك ،ليستها و
منحنیها نسخه چاپی تهيه نماید.

 -11-2ایجاد آژیر صوتی
در صورت وقوع یك آلارم که صوت آن غيرفعال نشده باشد ،آژیر صوتی توسط سيستم ایجاد میگردد .بر حسب
نوع آلارم ،آژیرهای گوناگون پخش میگردد .صدای هر آژیر توسط مهندس سيستم تعيين میگردد.
 -11-2اعمال فرمان )(Command

اعمال فرمانهای مختلف جهت تنظيم سيستم مرکز و  ،RTUهمچنين فرمانهای کنترل دیجيتال و آنالوگ
امکانپذیر است .هر اپراتور متناسب با اختيارات و مسئوليتهای اختصاص داده شده به وی میتواند در یکی از سطوح
فرمان وارد شود.
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 -12-2امنیت در iSCADA

توجه به مبحث امنيت در این سيستم به صورت ویژه انجام شده است .امنيت در لایههای مختلف و در معماری
سيستم  iSCADAبا توجه به تکنولوژی روز دنيا و آگاهی از تهدیدات امنيتی به صورت سراسری اعمال شده است.
امنيت زیرساختها در iSCADA


بکارگيری رمزنگاری ( )Cryptographyدر ارتباط بين زیرسيستمهای نرمافزاری براساس استاندارد AES
مد GCM

 تقسيم بندی شبکه های مختلف و طراحی بر اساس مبنای امنيت شبکه (فایروال)... ،SysLog ،IDS ،
 استفاده از روشهای امنيتی سيستم عامل ()OS Hardening

و در مورد روشها و سياستهای امنيتی
 قابليت تعریف سطوح دسترسی کاربران  Engineer ،Supervisorو  Operatorو تعریف محدودیتهایی
جهت افزایش امنيت
 مدیریت و امنسازی دسترسی به حسابهای کاربری تحت قوانين مشخص شبکه ،سيستمعامل و
محدودیت دسترسی به سيستمهای  Remoteبرای کاربران خاص
 تعبيه هستهی مرکزی نرمافزار ،بر روی سختافزارهای کاملاً جدا از بخش اپراتوری و جلوگيری از
دسترسیهای فيزیکی نامطلوب و حملههای احتمالی
 استفاده از سيستم ( Biometricاثرانگشت Eyes Recognition ،Face Detector ،و غيره) در نرمافزار برای
سيستمهای اپراتوری و کاربران جهت بالا بردن امنيت بر مبنای تشخيص بافت زنده و شناسایی تهدید در
صورت جعل اثرانگشت
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 -3ساختار سیستم iSCADA
نرم افزار  iSCADAیك سيستم ماژولار میباشد و از  5زیرسيستم کلی که در یك  Frameworkاختصاصی تحت
عنوان  )SCADA Enterprise Bus) SEBاجرا شده و تبادل اطلاعات میکنند .اجزا و زیرسيستمهای موجود در
سيستم  iSCADAبه شرح ذیل میباشد.
)SAS (SCADA Application System
)DAS (Data Acquisition Server
)SDS (SCADA Database Server
Designer
)HMI (Human Machine Interface







شکل زیر جهت روشنتر شدن ارتباطات و عملکرد زیرسيستمها میباشد و برای تفهيم بهتر و مشخصتر از کارکرد
زیرسيستمها به صورت گرافيکی در شکل  1-3آمده است.

)Scada Enterprise Bus( SEB -1-3
 SEBبصورت  Multiplatformپيادسازی شده و وظيفه فراهم کردن سرویسهای سيستم عامل را برای
زیرسيستمهای اسکادا به عهده دارد .این  Frameworkهمچنين وظيفه بر قراری ارتباط امن بين زیر سيستمها را به
عهده دارد به این منظور تمامی پيامهای دیتای ارسالی توسط این مدول توسط رمزنگاریهای استاندارد در حالت
 )Authenticated Encryption(AEبه همراه  )Message Authentication Code(MACایمن شده و ارسال میگردد.
رمزنگاری متداول استفاده شده  AES+GCMمی باشد که طول کليد رمزنگاری آن قابل تنظيم بين عددهای ،178
 196و  756است .این تنظيمات بسته به نياز سيستم نهایی و قدرت سختافزارهای بکار رفته انجام میگردد .همچنين
 MACبکار رفته در هر پيام در مد  GCMمی باشد که علاوه بر محرمانگی اطلاعات ،صحت و یکپارچگی ( Integrity

 )and Authenticityآن را تضمين میکند.
 SEBهمچنين وضعيت کليه سختافزارها و نرمافزارهای اسکادا را به طور مرتب بررسی میکند و در صورتی که
یکی از آنها دچار عيب شده باشد ،سيستم متناظر آنرا از  Clusterمربوطه اجرا میکند .با استفاده از این قابليت امکان
تعریف بيش از یك نسخه  Redundantبرای هر سيستم فراهم میشود.
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 -2-3زیرسیستم (SCADA Application System) SAS

SASهسته اصلی  SCADAاست که بر روی  SEB Frameworkبصورت  Multiplatformپيادهسازی شده است
و در مراکز اسکادایی که نيازمند  Availabilityبالایی هستند بر روی سيستم عامل  Debianنصب میشود.
وظایف  SASشامل موارد زیر است:


دریافت دادههای مربوط به کليه نقاط از DAS



دریافت دادههای سيستمی از SEB

 پردازش دادههای جمع آوری شده


مدیریت اعمال کنترل اپراتور و ارسال آن به DAS

 پردازش و توليد آلارمها و رویداد


بروزرسانی دادههای متغير در SDS

 ارسال دادهها به Workstationها
 محاسبه مقادیر محاسباتی
 بروزرسانی مقادیر مراکز بالادست
 ارسال دیتا با استفاده از  OPC UAو  Web Serviceبر اساس pluginهای مرتبط
 -3-3زیرسیستم (Data Acquisition Server) DAS

 DASمسئول ایجاد ارتباط بين RTUها یا PLCها و مرکز اسکادا است .این زیر سيستم نيز همانند  SASبروی
 SEB Frameworkبصورت  Multiplatformپياده سازی شده جهت بالا بردن  Availabilityروی سيستم عامل
 Debianنصب میشود.
در این زیر سيستم علاوه بر استفاده از  Clusteringبمنظور افزونگی ،امکان پيکرهبندی مرکز اسکادا بر اساس
چندین  Clusterزیر سيستم  DASنيز وجود دارد در این حالت هر  Clusterاین زیر سيستم قابليت اتصال به 1222
عدد  RTUرا دارا می باشد و جهت اتصال به تعداد بيشتر  RTUميبایست  Clusterجدید اضافه شود امکان اضافه
شدن تا  Cluster 4بمنظور اتصال به  4222دستگاه  RTUیا  PLCوجود دارد.
این زیر سيستم کليه اطلاعات دریافتی را به مقدار  Engineeringتبدیل کرده به  SASارسال میکند .وظيفه ارسال
فرمان از اسکادا به  RTUنيز برعهده دارد.
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 -4-3زیرسیستم (SCADA Database Server) SDS

 SDSزیر سيستم مسئول مدیریت پایگاه داده است و همانند  SASبروی  SEB Frameworkبصورت
 Multiplatformپياده سازی شده است .این زیر سيستم نيز در مراکز اسکادایی که نيازمند  Availabilityبالای هستند
بر روی سيستم عامل  Debianنصب ميشود SDS .از انواع سرورهای پایگاه داده از جمله MS SQL ،PostgreSQL

Serverو  Oracleپشيبانی میکند .کليه ارتباطات این زیر سيستم با دیتابيسهای مذکور با روشهای ایمن استاندارد
دیتابيس سرور مربوطه انجام میگردد.
وظایف کلی  SDSعبارتند از:
 دریافت و ذخيرهسازی مقادیر دادهها
 مدیریت نگهداری و دسترسی به کليه رویداد و مقادیر در سرور پایگاه داده
 بروزرسانی جدولهای  SQLدر زمان توليد داده
 مدیریت آرشيوهای دورهای و تعریف شده و بازخوانی آنها
 -5-3برنامه طراحی Designer

برنامه  Designerرابط گرافيکی برای طراحی دیتابيس ،رسم نقشههای شماتيك و تعریف تنظيمات انواع ابزارها و
تنظيمات مخابراتی است .توليد فایلهای دیتابيس و فایلهای لازم برای راهاندازی نرمافزار  iSCADAدر زمان اجرا،
توسط  Designerانجام میپذیرد .همچنين اعمال تغييرات در تنظيمات و یا نقشهها ،اضافه کردن ایستگاه و هر شیء
دیگر در رابط گرافيکی در  Designerانجام میگيرد .تمامی عمليات طراحی و تغيير دیتابيس و نقشه ها بصورت
 Onlineو در زمان اجرا قابل اعمال میباشند و تغييرات به لحظه در سایر workstationها اعمال میشود .نرم افزار
 Designerبر روی  .Net Platformپياده سازی شده و دارای کتابخانههای متنوع برای سيمبلهای گرافيکی بر اساس
 WPFمیباشد .همچنين بر اساس این نرمافزار امکان پيادهسازی Scriptهای  Pythonبر روی صفحات  HMIميسر
میباشد که این قابليت دست مشتریان را برای اعمال هر گونه کاری ،اعم از محاسبات ،ایجاد Navigationها ،نحوه
نمایش نقشهها ،مدیریت Alarmها و Eventها و غيره باز میگذارد .دیتابيس داخلی ایجاد شده توسط این نرمافزار بر
مبنای  Sqliteبود و توسط الگوریتم داخلی  Sqliteرمزنگاری میگردد.
 -6-3برنامه (Human Machine Interface) HMI
زیر سيستم  HMIمدیریت ارتباط بين اپراتور و اسکادا را برعهده دارد .قسمت عمده این زیر سيستم بر روی .NET

 Platformپيادهسازی شده و از قابليتهای  WPFبر نمایش صفحات شماتيکی بهره میبرد .بـرنامه  HMIقسمت اصلی
اینترفيس نرم افزار  iSCADAمیباشد که به جهت سهولت استفاده اپراتورها ،بر روی سيستم عامل Windows

پيادهسازی شده است .طراحی این برنامه به نحوی انجام شده است کـه اپراتور بتواند با واسط گرافيکی مربوط به آن
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به سادگی و فقط با استفاده از  Mouseکليه عمليات کنترل و نظارت را انجام دهد .برای این منظور علاوه بر رعایت
استانداردهای موجود برای واسط انسان و ماشين از جدیدترین استانداردهای اینترفيس نيز استفاده شده است .با
استفاده از قابليتهای این برنامه اپراتور میتواند بلافاصله بعد از وقوع حادثه محل وقوع آن را بصورت گرافيکی مشاهده
نماید ،رویداد مربوطه ثبت گردد ،آلارم صوتی دلخواه پخش شود و اقدامات لازم برای پاسخگویی به حادثه را انجام دهد.

شکل  -7-3نمایی از نرمافزار  HMIدر یك  Work Stationبا دو مانيتور

یکی از ویژگیهای مهم در این بخش این است که علاوه بر طراحیهای پيش فرض محيط  HMIکه در نرمافزار
 iSCADAوجود دارد ،محيط ،اجزا و ابزارهای مورد نياز در این نرمافزار ،بسته به کاربری و سليقه مشتریان ،توسط
مهندس سيستم در نرمافزار  Designerبه صورت صفر تا صد قابل طراحی میباشد و این بخش کاملا باز با قابليت هر
نوع تغييری در اختيار مشتریان و کارفرمایان قرار گرفته است .از اجزای مهم مورد استفاده در این برنامه میتوان به
 ،Menu Barایجاد کليدها و BottomهاNavigator ،ها ،امکاناتی نظير  ، off Logنمایشگر شماتيکی دما و یا هر
پارامتر دیگری که مهم باشد اشاره کرد .تمامی این موارد همانطور که گفته شد در محيط Scriptنویسی برنامه
 Designerکه به زبان ساده و کاربرپسند  Pythonمیباشد قابل پيادهسازی توسط مهندس سيستم میباشد.

صفحه  18از 72

شرکت مهندسی صبا انرژی

معرفی مقدماتی نرم افزار iSCADA

یکی از ویژگیهای مهم برنامه  HMIروشهای ساده اعمال فرمان توسط اپراتور به آن میباشد ،به صورتی که کار
کردن با این برنامه برای اپراتور بسيار ساده شده است و اپراتور میتواند به سادگی قابليتهای مختلف آن را فرا گيرد.
عليرغم اینکه انجام بسياری از عملياتهای مورد نظر اپراتور با استفاده از ماوس قابل انجام میباشد ،ولی برای انجام
برخی عمليات تکراری در این برنامه یك سری کليد شتاب دهنده ) (Acceleratorتعریف شده است که اپراتور میتواند
با استفاده از آنها عمليات تکراری را سریعتر انجام دهد.

لازم بذکر می باشد که کليه دسترسی های اپراتورها توسط مکانيزم تعریف شده توسط  Designerکنترل و توسط
سيستم رمزنگاری  Hashingرمزهای ورودی آنها کنترل میگردد .علاوه بر آن کليه فعاليتهای اپراتورها بصورت دقيق
توسط سيستم ثبت و  logمیشود.
 -1-6-3لیست رویدادها یا Alarm List

ليست آلارمها یا  Alarm Listبخشی از برنامه  HMIاست و قابليتهای زیر را دارد:
 گروهبندی آلارمها
 فيلتر کردن آلارم برحسب ایستگاه
 دنبال کردن نقشه ایستگاه آلارمی
 جدا کردن آلارمهای سيستم از ایستگاهها
 امکان شناسایی ) (Acknowledgeو حذف یك یا گروهی از آلارمها
 -2-6-3لیست رویدادها یا Event List

 Event Viewerبخشی از برنامه  HMIاست که امکان مشاهد رویدادهای ثبت شده در سيستم را فراهم ميکند و
قابليتهای زیر را دارد:
 فيلتر کردن رویداد برحسب هر کدام از ویژگیها
 انتخاب زمان شروع و پایان رویداد
 نمایش کليه فعاليتهای کاربر از جمله فرامين و وارد کردن دستی مقادیر
 نمایش کاربر مسئول رویداد
 پشتيبانی از تقویم شمسی (همانند سایر بخشهای دیگر نرمافزار)


قابليت خروجی گرفتن به فرمت  .XLSXو مدیریت اطلاعات با امکانات Excel
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 -7-3افزونهها و ماژولهای سیستم iSCADA
 -1-7-3ماژول )CTP(Circuit Topology Processor

ماژول  CTPکه با عناوین دیگری همچون ) DNC (Dynamic Network Coloringنيز در صنعت اتوماسيون و
اسکادا شناخته میشود به دو صورت در  iSCADAپيادهسازی شده است .ماژول  CTPبرای هر  SLDیا  P&IDدر
یك نقشه تك خطی قابل پيادهسازی و بهرهبرداری میباشد .حالت دیگر استفاده از افزونه  CTPمیباشد که با تامين
لایسنس این  Pluginبه سيستم اضافه شده و قابل بهرهبرداری میباشد .این قابليت با توجه به فلسفه بهرهبرداری
مشتریان به طور ویژه مناسب برای شرکتهای توزیع برق و شبکههای گسترده تحت کنترل آنها میباشد .در خصوص
ویژگیهای این قابليت باید متذکر شد این سيستم قادر است نقشههای شبکه را از نرمافزار ( AutoCADکه در بسياری
از شرکتها از این نرمافزار برای ترسيم نقشههای شبکههای بزرگ استفاده میشود و غالبا موجود است) دریافت نموده
و در  CTPاجرا نماید .اینکار به سادگی و با اصلاح و اعمال Blockها و Layerها در نقشههای موجود قابل انجام
میباشد .نمایی از ماژول  CTPدر شکل زیر آمده است.

شکل  -3-3نمایی از یکی از نقشههای ماژول CTP

ویژگیهای ماژول  CTPعبارتند از:
 :Nominal Load Flow محاسبه ظرفيت اسمی ترانسها و نمایش  Loadهر سوئيچ یا کليد و مشاهده
سریع آن ،جهت انجام امور مانور و کليدزنی ،که در نقشههای  SLDوسيع بسيار کمك کننده است.

صفحه  72از 72

شرکت مهندسی صبا انرژی

معرفی مقدماتی نرم افزار iSCADA

 :Navigation Bar ابزاری برای جستجوی سریع تمامی مناطق ،پستها ،فيدرها ،کليدها ،سوئيچها و هر
المانی که در  CTPنمایش داده شده است و یافتن تمامی آنها در ساختار درختی
 :Feeder Visibility این قابليت وجود دارد تا شبکه متعلق به یك یا چندین فيدر خاص نمایش داده شود
و مابقی شبکه  Hiddenشود.
 :Navigation to View قابليت  Navigateکردن از محيط  CTPبه  Popupکليدها و یا نقشه  SLDپستها
و بلعکس که توسط مهندس سيستم قابل تعریف میباشد.
 :Real-time Mode در این محيط اپراتور میتواند به هر کليد و یا تجهيزی که زیرساخت آن فراهم شده
فرمان داده و شبکه را در حالت واقعی کنترل نماید.
 :Study Mode حالتی که اپراتور میتواند در آن کليدهایی را بدون اعمال در شبکه واقعی باز و بسته نماید
و در صورت عدم مشکل در حالت  Real-timeفرمان بدهد.
 :Dynamic Analysis رنگهای خطوط و لاینها به صورت دایناميك و معنادار با هر تغييری در شبکه اعم
از باز و بسته شدن کليدها و تغيير در منشاء انرژی تغيير مینماید .همچنين در این محيط Energized

بودن (با رنگ منشاء انرژی) و  De-Energizedبودن (با رنگ سفيد) برای تمام خطوط نمایش داده میشود.
 :Source Analysis خطوطObject ،ها و Sectionهایی که از یك منشاء در شبکه  Energizedشدهاند در
ماژول  CTPبه رنگ منشاء خط نمایش داده میشود.
 :Loop Analysis با توجه به طراحی شعاعی در شبکه توزیع برق ،تمامی حلقهها ( )Loopدر شبکه با
محاسبات ریاضی محاسبه ،شناسایی و با چشمك زدن به اپراتور اعلام میگردد.
 :Parallel Analysis در  CTPزمانی که یك مسير در شبکه از دو منشاء انرژی (به عنوان مثال از دو فيدر)
تغذیه بشود این رویداد با چشمك زدن بين دو رنگ از شبکه به اپراتور اعلام میگردد.
 :Search در محيط  CTPقابليت جستجو هم به زبان فارسی و هم به زبان انگليسی وجود دارد.
 -2-7-3ماژول (ALS)Automatic Load Shedding

این مدول بصورت یك  pluginبروری زیر سيستم  SASنصب شده و بر مبنای سناریوهای تعریف شده عمليات
 load sheddingرا بر مبنای ولتاژ یا فرکانس انجام ميدهد.
 -3-7-3سیستم )GIS(Geographical Information System

سيستم  GISتحت عنوان  iGISبه صورت یك  Pluginبه سيستم اضافه شده و قابل بهرهبرداری میباشد .از مزایای
این سيستم  User Friendlyبودن و به دليل داخلی بودن این ماژول ،سرعت مناسب در عملکرد این سيستم میباشد.
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شکل  -4-3انتخاب ماژول iGIS

نمای کلی از سيستم  iGISمربوط به نقشه تهران به شکل زیر میباشد.

شکل  - 5-3ماژول  iGISدر نرمافزار HMI
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 -4عناوین ویژگیهای نرمافزار iSCADA
به طور کلی میتوان ویژگیهای سيستم  iSCADAرا در دستهبندیهای زیر تشریح کرد.
ویژگیهای ساختاری
 توليد شده توسط مهندسين ایرانی
 نرمافزار کاملاً ایرانی با پشتيبانی  74ساعته و بهترین خدمات پس از فروش
 طراحی  Multi-Platformبا امکان اجرا بر روی بسترهای مختلف نرمافزاری و سختافزاری و سيستمهای
مبتنی بر ویندوز  ،2ویندوز  12و ویندوز سرور از یکسو و همچنين انواع خانواده سيستم عاملهای امن و متن
باز مانند لينوکس  ،Debianلينوکس  ،Fedoraلينوکس  Ubuntuو لينوکس ( RedHatقابليت پشتيبانی از تمام
سيستم عاملهای  37و  64بيتی)
 بهرهبری از  Redundancyنرمافزاری و سختافزاری و نيز جایگزینی اتوماتيك ماژول معيوب
 استفاده از شبکة ارتباطی  Redundantدر مرکز و افزونگی در مخابرات
 امکان ارتباط با مراکز کنترل دیسپاچينگ دیگر به صورت مراکز هم ارز ،مراکز بالادست و مراکز پایين دست
و تبادل داده با آنها (از جمله تقسيم محدوده به مناطق جغرافيایی)


بالا بودن قابليت اطمينان ( )Reliabilityو دسترسپذیری Availability

 ساختار ماژولار  iSCADAو ذخيره دیتابيس در سرورهای اصلی و جدا از سایر بخشهای اجرایی سيستم
برای محافظت هر چه بهتر دیتابيس
 افزونگی ( )Redundancyبر اساس متدولوژی  Clusteringبر اساس این قابليت امکان تعریف تا سه نسخه
افزونه برای هر زیر سيستم
 قابليت مقياسپذیری ( )Scalabilityدر دیتابيس ،شماتيك ،مخابرات و سایر ابعاد جهت کار در سيستمهای
کوچك ،متوسط و بزرگ
 امنيت و کنترل دسترسی
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ویژگیهای رابط کاربری
 دارای رابط کاربری قوی و پيشرفته برای رسم شماتيك ،تعریف دیتابيس ،تنظيم کانالهای مخابراتی و سایر
ابزارهای مورد استفاده


امکان اتصال تعداد دلخواه Client

 امکان اتصال از راه دور  Clientو کنترل دسترسی آنها
 اصلاح دیتابيس ،نقشه های گرافيکی ،لينك های مخابراتی و گزارشات حين اجرای برنامه بدون نياز به
متوقف کردن برنامه ()Online and On fly Editing
 پشتيبانی از تقویم هجری شمسی در کليه بخشهای سيستم شامل صفحات شماتيك ،صفحه آلارم ،صفحه
رویداد ،نمودارهای آنلاین و تاریخی و گزارشات


 HMIمدیریت ارتباط بين اپراتور و اسکادا با استفاده از سيمبلهای گرافيکی بر اساس WPF

 نمایش صفحات شماتيکی پروسه تحت کنترل به همراه نمایش وضعيت سختافزارهای مرکز و وضعيت
مخابرات
 انواع روشهای  Navigationو  Zoomبرای دسترسی سریع به محل مورد نظر


پشتيبانی از حداکثر چهار مونيتور بصورت Multi-Screen

 ارسال فرمان کنترلی به پروسه تحت کنترل
 مدیریت حقوق دسترسی کاربران مطابق تعاریف انجام شده
 قابليت  Dynamic Network Coloringبرای نقشههای  SLDو اعمال بسيار راحت (بدون نياز به
پيادهسازی  Logicتوسط مهندس سيستم) این ویژگی برای یك ،چند و یا همه نقشهها


نمایش رویداد توسط Event Viewer

 فيلتر کردن رویداد برحسب هر کدام از ویژگیها
 انتخاب زمان شروع و پایان رویداد
 نمایش کليه فعاليتهای کاربر از جمله فرامين و وارد کردن دستی مقادیر
 نمایش کاربر مسئول رویداد
 پخش صدای متناسب با درجه اهميت آلارم
 دنبال کردن نقشه ایستگاه آلارمی
 جدا کردن آلارمهای سيستم از آلارمهای ایستگاهها
 رسم نمودارهای آنلاین با قابليت انتخاب انواع مقادیر از تمام ایستگاهها ،و قابليت تغيير مقياس و رنگ ،و
خواندن مقادیر در لحظات مختلف با ابزار Trend
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استاندارد
 استفاده از استانداردهای باز مانند  OPC UA ، ODBCو  RESTful JSONبرای ارتباط با سایر سيستمها


استفاده از  Data Baseهای SQL Based

 رعایت ضوابط و دستورالعملهای امنيت سایبری کشور
 ابزارهای توسعه استاندارد
گواهینامهها
 گواهينامه امنيتی"حساس" از سازمان پدافند غير عامل
 گواهينامه امنيتی محصول  iSCADAاز مرکز مدیریت راهبردی افتا (نرمافزار  iSCADAاولين محصول در
حوزه اتوماسيون صنعتی که دارای این گواهينامه است)
 گواهينامه پروانه فعاليت در حوزه خدمات فنی افتا
 تائيدیه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (یکی از  12آزمایشگاه مورد تأیيد افتا – )Top10
 گواهی ارزیابی نرمافزار اسکادای بومی از پژوهشگاه نيرو

ویژگیهای عملکردی


پشتيبانی از پایگاه داده های معتبر نظير اراکل MS SQL ،و PostgreSQL

 مدیریت نگهداری و دسترسی به کليه رویداد و مقادیر در سرور پایگاه داده
 بروزرسانی جدولهای  SQLدر زمان توليد داده
 مدیریت آرشيوهای دورهای و تعریف شده
 بازخوانی اطلاعات آرشيو شده در قالب نمودار و گزارش
 ذخيرة رویداد و مقادیر با برچسب زمان جهت استفاده گزارشگيری و بررسی حادثه
 قابليت دسترسی راحت به اطلاعات رویداد ،مقادیر آرشيو و رسم نمودار از روی آنها و ارائه گزارش با فرمت
دلخواه
 پشتيبانی از فرمولهای محاسباتی قوی و پيچيده


پشتيبانی از زبان برنامه نویسی اسکریپت نظير  Pythonو اسکریپت C#

 قابليت کنترل اتوماتيك توسط خود سيستم با پيادهسازی  Logicمورد نظر مهندس سيستم
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ویژگیهای ارتباطات و اتصالات
 قابليت اتصال به سایر مراکز از طریق پروتکل ( ICCPمانند  ICCP TASE IIو )KTC-ICCP
 پشتيبانی استانداردهای سيستمهای اسکادا
 پشتيبانی از انواع پروتکلهای صنعتی و استاندارد روز اسکادا شامل:










IEC 870-5-101/103/104
DNP3 IP and Serial
)IEC 61850 (in progress
OPC UA Client
DLMS/COSEM
Modbus TCP/ASCII / RTU
ALERT SMS Based
SNMP

اتصال به دیگر سيستمهای مشتری بر مبنای Web Serviceو براساس استاندارد ( RESTful-JSONبا
در نظر گرفتن مباحث امنيتی)

 قابليت استفاده از پروتکل  SNMPجهت مانيتورینگ تجهيزات (به طور ویژه تجهيزات شبکه)
 قابليت اتصال به انواع کنتورهای نصب شده و دریافت اطلاعات آنها مانند انواع کنتورهای  Actarisو
MK6E
 امکان اتصال به انواع  DCUو دریافت اطلاعات پست در اشتراک با بازار برق

 قابليت اتصال به دیگر سيستمها (با استانداردهای  ODBCو )OPC UA
 قابليت اتصال به دیگر سيستمها با در نظر گرفتن مباحث امنيتی از طریق  Web Serviceبراساس استاندارد
JSON
 امکان تبادل اطلاعات در قالب انواع فایلهای اتوکد ،اکسل PDF ،و دیتابيس

 امکان ارتباط با انواع شبکههای مخابراتی شامل رادیو ،فيبر نوری GPRS ،ADSL ،و غيره
 ارتباط با انواع نرمافزارهای  GISدیگر
 ارتباط با انواع نرمافزارهای اداری مانند تَزَرو
 کار تحت شبکه کاملاً جدا از سایر شبکهها و استفاده از  Firewallها در ارتباط با مراکز  Remoteو در مواقع
لزوم ارتباط با شبکه خارجی
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