




P A D P A Y E S H

ذی نفعان پدافند غیرعامل چگونه می توانند از نرم افزار »پدپایش« استفاده کنند؟

سازمان پدافند غیرعامل کشور

و  غیرعامل  پدافند  پروژه های  مدیریت سبد 
کنترل شاخص های عملکردی پروژه ها؛

کنترل استاتوس پروژه ها و درصد پیشرفت 
هر کدام )مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرا(؛

خصوص  در  سازمان  نظر کارشناسان  اعمال 
تایید، رد و یا اصالح پروژه ها؛

چابک سازی سازمان و تسریع روند تاییدیه و 
نظارت پروژه ها.
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مشاوران پدافند غیرعامل

مدیریت  دفتر  با  بالدرنگ  دوسویه  ارتباط 
نیز کارفرمای  و  پدافند  سازمان  در  پروژه ها 

دولتی در تمامی مراحل انجام مطالعات؛

دارایی  توسعه  در  تغییرات  آخرین  اعمال 
زیرساخت ها به هنگام انجام مطالعات؛

اعمال آخرین تغییرات منطقه ای و محیطی 
در تحلیل تهدیدات متصور برای هر پروژه؛

ایجاد کانال امن دسترسی به اطالعات. 
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کارفرمای دولتی در زیرساخت ها

مشاهده آخرین تغییرات و درصد پیشرفت 
پروژه های پدافند غیرعامل؛

رابطه  در  طرح  اجرای  حین  در  نظر  اعمال 
شده  پیشنهاد  راهکارهای  از  یک  هر  با 

)جلوگیری از اتالف زمان(؛

تایید  راهکارهای  بسته  آخرین  به  دسترسی 
شده پدافند غیرعامل در هر مرحله؛

 
امکانات تخصیص و مدیریت منابع مالی.
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P A D P A Y E S H خصوصیات منحصر به فرد

  سطح بلوغ نرم افزار: توسعه

  سطح عملیاتی کاربران نرم افزار:
تحلیلگران داخلی – تحلیل گران خارجی

  نیازمندی سیستم عامل:
 تمامی سیستم های عامل

  زیرساختهای قابل پیاده سازی:
تمامی زیرساختها در سه مجموعه پروژه

طرح متمرکز            

طرح پراکنده    

طرح جامع

1 2 3 4Research                                   Development                             Mature Analytic                         Mature Commercial

 Internal Analytic

External Analytic     

Both                



  زیرساختهای قابل پیاده سازی:
تمامی زیرساختها در سه مجموعه پروژه

  داشبورد اصلی پدپایش 
رصد  امکان  پدپایش  اصلی  داشبورد 
موجود،  شرایط  در  زیرساخت  ریسک های 
اختیار  در  را  بالدرنگ  زمان  و  مطلوب 
مشاوران و کارشناسان قرار می دهد، ضمن 
و  زیرساخت  ثقل  مرکزیت  توان  می  اینکه 
نیز  را  پدافندی  راهکارهای  پیشرفت  درصد 

نمود. کنترل  داشبورد  در 



Pابزار مدیریت دارایی A D P A Y E S H

? سواالت   
ارزش عملیاتی و اقتصادی دارایی های یک زیرساخت چگونه تحلیل می شود؟

مرکز ثقل یک زیرساخت کجاست؟ 
شبکه وابستگی های )داخلی و خارجی( یک زیرساخت چگونه ترسیم می شود؟

 تعیین شبکه تشکیل دهنده دارایی های یک زیرساخت، محاسبه مرکزیت درجه، بینابینی، مقدار ویژه و رسم نمودار برای هرکدام از گره ها.
 تعریف وابستگی دارایی ها از لحاظ فیزیکی، جغرافیایی، سایبری، منطقی و وارد کردن درصد وابستگی و تاخیر اثر وابستگی به یک دارایی در زیرساخت.

 فیلد ورود اطالعات نیروهای انسانی، نوع تخصص.
 فیلد ورود اطالعات ارزش اقتصادی زیرساختها.

 نمودار راداری تحلیل دارایی ها از لحاظ معیارهای : ارزش نسبی سرمایه، ارزش نسبی عملکرد، منحصر به فرد بودن و سطح پوشش بهره بردار.
 ایجاد فیلد شرح مختصری از فرایند، ورودی ها ، خروجی ها و پروسه تعریف شده برای هر دارایی در زیرساخت.

 ایجاد فیلد مشخصات تجهیزات مرتبط با هر دارایی با مشخصاتی نظیر: نام تجهیز، تعداد تجهیز، دما و فشار عملیاتی، ظرفیت تولیدی تجهیز 
و یادداشت توضیحات و مالحظات اضافی در رابطه با هر تجهیز.

 نمایش محاسبات کلی شبکه نظیر: تعداد گره ها، تعداد یال ها، چگالی گراف، متوسط درجه وابستگی، بیشترین درجه وابستگی، مقدار ویژه، 
قطر گراف، ضریب خوشه بندی.

 تحلیل کارور برای هر کدام از گره ها، ارزیابی با معیارهای: قابلیت کشف و شناسایی هدف، میزان تاثیر، اهمیت و حساسیت هدف، قابلیت 
دسترسی، قابلیت مرمت و بازسازی، میزان آسیب پذیری.



 ایجاد امکان تحلیل SWOT جهت بررسی 
نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدات و تعیین 
راهبردهای مختلف برای هر کدام از دارایی ها 
های  دارایی  مجموع  نیز  و  مستقل  به صورت 

یک زیرساخت به طور کلی.
برای کل  سرزمینی  آمایش  تحلیل  امکان   

پروژه )با معیارهای شناخته شده(.
تمامی  از  گزارش گیری  امکان  ایجاد   
پروژه  هر  برای  پیش بینی شده  قابلیت های 
تعداد  ها،  گره  تعداد  از  گیری  گزارش  شامل: 
وابستگی هر گره، ارزش هر دارایی، نمودار درجه 
شبکه  بینابینی،  مرکزیت  و  بردارویژه  مرکزیت، 

گراف دارایی ها و ...
 ایجاد امکان افزودن گالری تصاویر دارایی ها 

و تجهیزات.
 PDF, Word ایجاد امکان گزارش گیری به صورت 

در همه بخش های تحلیلی بخش اول نرم افزار.
 



Pابزار مدیریت آسیب پذیری A D P A Y E S H

? سواالت   
شاخص سرویس دهی و قدرت تاب آوری دارایی های یک زیرساخت چگونه محاسبه می شود؟

معماری آسیب های یک زیرساخت چگونه تحلیل می شود؟
تهدیدات جنگی چگونه موجب هم افزایی آسیب های ذاتی یک زیرساخت می شود؟

 ایجاد محیطی برای وارد نمودن آسیب های زیرساختی و برساختی برای هر کدام از دارایی های زیرساخت.
 ایجاد محیطی برای وارد نمودن دالیل ثانویه وجود یک آسیب در زیرساخت مورد مطالعه.

 ایجاد محیط وارد نمودن توضیح کامل آسیب ها به همراه گالری تصاویر مربوطه.
 رسم نمودار استخوان ماهی )علت-معلولی( از آسیب های زیرساختی.

.PHAST برای هر زیرساخت و ایجاد فضا برای آپلود خروجی نرم افزار  PHAST ایجاد فضای ورود اطالعات مورد نیاز برای تحلیل 
 ایجاد فضای ورود اطالعات مورد نیاز برای نرم افزار AUTODYN برای هر زیرساخت.

 ایجاد فیلد محاسباتی شاخص سرویس دهی برای هر دارایی از زیرساخت مورد مطالعه.
 نمایش احتمال خرابی دارایی ناشی از آسیب های زیر ساختی، تعداد دفعات خرابی دارایی ناشی از آسیب های زیرساختی، مدت زمان بازرسی 
دارایی، میانگین زمان بین خرابی در دارایی، میانگین زمان بازگشت به حالت اولیه از آسیب های زیرساختی، میانگین زمان بازگشت به حالت اولیه 

ناشی از تهدیدات برساختی )جنگی(.





Pابزار مدیریت تهدیدات A D P A Y E S H

? سواالت 
 روند جهانی تهدیدات علیه زیرساختهای شهری چگونه است؟

روند منطقه ای تهدیدات علیه زیرساختهای شهری چگونه است؟
روند ملی تهدیدات علیه زیرساختهای شهری چگونه است؟

با در نظرگرفتن روندها، پیشران ها و تحلیل های محلی چه سناریوهای تهدید ممکن و محتملی برای زیرساخت مورد مطالعه، موضوعیت دارد؟
شبیه سازی سناریو های ممکن و محتمل چگونه است و اجرای این سناریوها چه تاثیری بر شاخص های سرویس دهی و تاب آوری زیرساخت ها دارد؟

 رسم نمودار سلسله مراتبی معماری تهدیدات )طبیعی، انسان ساز(
 ثبت و پایش دائمی تهدیدات جهانی.

 استخراج روند جهانی تهدیدات- با تحلیل های آماری کیفی )میانگین ساالنه، ماهانه( – معادله خط رگرسیون و درون یابی و برون یابی سال 
های آینده با توجه به معادله خط رگرسیون.

 استخراج روند منطقه ای تهدیدات- با تحلیل های آماری کیفی )میانگین ساالنه، ماهانه( – معادله خط رگرسیون و درون یابی و برون یابی 
سال های آینده با توجه به معادله خط رگرسیون.

 استخراج روند ملی تهدیدات- با تحلیل های آماری کیفی )میانگین ساالنه، ماهانه( – معادله خط رگرسیون و درون یابی و برون یابی سال های 
آینده با توجه به معادله خط رگرسیون.

 استخراج روند استانی تهدیدات با تحلیل های آماری کیفی )میانگین ساالنه، ماهانه( – معادله خط رگرسیون و درون یابی و برون یابی سال 
های آینده با توجه به معادله خط رگرسیون.



 تعریف سناریو ها )شناسایی دشمن، هدف 
از اجرای سناریو، ابزار سناریو، زمان تاثیر گذاری، 
مساحت اثر ابزار، مساحت دارایی هدف، ضریب 

دقت مهمات(.
 ارزیابی سناریو های تهدید.

پیامدها  تحلیل  و  ها   شبیه سازی سناریو 
ای و مشاهده  نمودارهای هیستوگرام میله  با 
تاثیر بر شاخص سرویس دهی هر واحد )گره(.
نمایش  و   VENSIM تحلیل  فضای  ایجاد   
تحلیل انجام شده برای شبیه سازی سناریوهای 

تهدید.
پیامدهای  تحلیل  و  ها  سناریو  تلفیق   

سناریوهای تلفیقی.
 AHP مقایسه سناریو ها با استفاده از روش 

از دید نیروهای مهاجم.
 PDF, ایجاد امکان گزارش گیری به صورت  
Word  از تمامی قسمت های بخش سوم نرم افزار.



Pابزار مدیریت راهکارها A D P A Y E S H

? سواالت   
برای کاهش ریسک های ناشی از تهدیدات جنگی و طبیعی، چه راهکارهایی می توان اجرا نمود؟

چگونه می توان کارایی و اثربخشی راهکارهای پیشنهادی را اندازه گیری کرد؟
هر راهکار به ازای هزینه که به زیرساخت تحمیل می کند چه درصدی از ریسک مجموعه زیرساخت را کاهش می دهد؟ 

 ارزیابی ریسک های زیرساخت در شرایط موجود به روش FMEA و DMRA  و نیز رسم نمودار نمایشی گیج ریسکهای زیرساخت در شرایط 
موجود، مطلوب و زمان بالدرنگ.

 رسم نمودار STOCK DIAGRAM برای مجموع ریسکهای زیرساخت در شرایط موجود و نیز پس از پیشنهاد راهکارهای پدافندی.
 ارائه راهکارهای پیشنهادی نرم افزار با توجه به نوع دارایی، آسیب پذیری و تهدیدات متداول.

 گالری تصاویر راهکار پیشنهاد شده و مدارک پشتیبانی کننده نظیر نقشه ها و جزئیات پیاده سازی راهکار.
.AHP مهندسی ارزش راهکارهای پدافندی، با بکارگیری روشهای تصمیم گیری نظیر 

 محاسبه امتیاز کارایی و اثر بخشی هر راهکار.
 محاسبه میزان ارزش هر راهکار با تلفیق معیارهای کارایی و اثر بخشی.

 دسته بندی راهکارها در سه دسته با مجموع ارزشمندی باال، پایین و متوسط.





صفحات نرم افزار پدپایش به گونه ای طراحی شده اند که قابلیت نمایش در انواع نمایشگرها
اعم از تلفن همراه، رایانه های شخصی و تبلت، را داراست.




