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 " برق من "سامانه برق ایران  نام کاال/ خدمت

 

 

 حوزه کاال/خدمت
سرویس دهی خدمات مشترکین برق در 

 سراسر ایران 

 1.4.5 شماره یا نام نسخه

تاریخ انتشار/ ورود به 

 بازار
10/10/0931 

 دستیابی بهشیوه 

 کاال/خدمت

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

-  

 0مشتریان اصلی

)پنج مصرف کننده 

 عمده(

   90 مشترک برق در سراسر  میلیون

 ایران

 01کاربر دفاتر پیشخوان دولت  هزار    

  ایرانشرکت توزیع برق  93صدها کاربر   

  کلیه کاربران سیستم های استعالم
 قبوض برق

  های جانبی کلیه کاربران سیستم
 مشترکین برق

  معرفی کاال/خدمت
 

 جهت حذف قبوض کاغذی برق بکارگرفته شد و بتدریج سایر سرویس های خدمات 8931در مهرماه سال   برق منسامانه 
 ه بمشترکین برق به آن افزوده شد سرویس های دفاتر پیشخوان دولت نیز تکمیل گردید و اپلیکیشن اندروید و وب اپلیکیشن 

 اضافه گردید برخی از ویژگی های آن عبارتند از :آن 
 

  میلیون رکورد روزانه( 8.1شرکت توزیع بصورت لحظه ای به سامانه برق من )بالغ بر  93اعالم تمامی قبوض صادر شده توسط 
 

  ارسال حجم عظیم پیامک از طریق سامانه برق من با ماسکBARGH شامل 

o  پیامک در روز میرسد میلیون 81پیامکهای خاموشی که گاهی به 
o  میلیون  پیامک که رو به رشد است 8پیامکهای قبوض روزانه 
o  هزار پیامک که رو به رشد است 111پیامکهای تشکر از پرداخت روزانه 

 

 خرید و فروش آنالین کنتور ، لوازم اندازه گیری و ارتباط با تمامی تامینن کنندگان کاال در صنعت برق 
 

  خدمت الکترونیکی  11خدمت دیگر در آینده و تکمیل  01خدمت و اضافه شدن  01رسیدن خدمات سایت به خدمت و  72اضافه شدن
 در صنعت برق

 

 دفتر پیشخوان 80111معادل  وب اپلیکیشن دفاتر پیشخوان برای خدمات برق برای تمامی پیشخوانهای کشور 
 

 میلیون نسخه از اپلیکیشن نصب فعال میباشد 7ل حاضر تعداد مشترکین استفاده کننده از اپلیکیشن موبایل برق  که در حا 
 
 میلیون نصب با توجه به طرح پیش فروش برق وجود دارد. 81و پیش بینی  
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

  
استفاده شده است.  microsoft sql serverاستفاده شده است و برای پایگاه داده از  golangسیستم از زبان  Backendدر این پروژه 

 است. Angularپروژه  Frontendهمچنین فریم ورک مربوط به 
 های امنیتی نصب می شوند. patchها و فریم ورک ها از آخرین ورژن مربوطه استفاده شده است و تمام تمام ابزارها، زبان

 
 شماتیک مربوط به ساختار شبکه، فایروال و سرورهای برق من:

 
            

کشور و در شبکه اختصاصی توانیر قرار دارد  شرکت توزیع برق بصورت توزیع شده در 93با توجه به اینکه اطالعات مشترکین برق در 
( در اختیار ذینفعان و مشترکین مختلف قرار میگیرد. با توجه به اینکه این هسته Coreدر این ساختار اطالعات توسط یک هسته مرکزی )

مرکزی بصورت ایزوله و محدود به سامانه های عمومی متصل میگردد سامانه های برق من که در باالتر ذکر شد بصورت مستقیم به این 
اطالعات  EdgeServerترسی نمی باشند بلکه یک نرم افزار لبه سامانه دسترسی ندارند یعنی سرویسهای این سامانه از اینترنت قابل دس

کند و نتیجه را به درخواست مورد نیاز را از سامانه های عمومی دریافت می کند و سپس آن را جهت پردازش به هسته مرکزی ارسال می
 دهنده بر میگرداند.

 

 

 

  وجود()در صورت  اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،

 

  میلیون مشترک برق که مستلزم نگهداری سوابق آنها نیز میباشد 92سامانه تیکتینگ برای 
 

  میلیون مشترک خانگی جهت خود اظهاری مکانیزه قرائت لوازم  72پیش فروش برق و ارسال تصاویر ویدئویی مربوط به کنتور
 OCRاندازه گیری که نیاز به ضبط و ذخیره سازی و قدرت پردازش بسیار باال تصاویر و همچنین تکنولوژی هوش مصنوعی برای 

 تصاویر و ویدئوها می باشد.
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 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

سازمان فنآوری  در حال اخذ گواهینامه امنیتی افتا
 اطالعات و ارتباطات

  دو سال

 


