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چکیذُ :همبلِ حبضر ،ثب رٍیکردی تحلیلی سبختبر ثْیٌِ ثجت ػیَة

دریبفت کِ ًیبز رٍز افسٍى ثِ افسایش لبثلیت اطویٌبى شجکِ تَزیغ ًیرٍی

تجْیسات را جْت ثررسی لبثلیت اطویٌبى هحَر خبهَشی ّبی ًبخَاستِ

ثرقً ،یبزهٌذ سرػت ػول ثیشتر در تشخیص هحل خطب ٍ شٌبسبیی ػوذُ

شجکِ تَزیغ ًیرٍی ثرق هجتٌی ثر ارتمبی دیتبی هذل استبًذارد (ٍ )CIM1

تریي ػلل خبهَشی ّبی ًبخَاستِ جْت ثرلراری هجذد سرٍیس ثرق

اطالػبت هکبى هحَر  GISشجکِ پیشٌْبد هی دّذ .همبلِ اثتذا ،هذل

رسبًی ٍ کبّش ّر چِ ثیشتر اًرشی تَزیغ ًشذُ در شرکت ّبی تَزیغ

احتوبالتی ًرخ خراثی حَادث ًبخَاستِ را ثراسبس ارتمبی لبثلیت ّبی

ًیرٍی ثرق کشَر هی ثبشذ کِ در ایي راستب ٍاحذّبی ثْرُ ثرداری را ثِ

سبختبری دیتبی هذل ثبًک اطالػبتی ( CIM ٍ GISهبًٌذ :پردازشگر

استفبدُ از سیستن ّبی تحلیل حَادث ثٌْگبم هجتٌی ثر ًظبرت ٍ کٌترل

تَپَلَشی شجکِ در لبلت تئَری گراف ٍ تخویي احتوبل ٍلَع خطب)2

ثالدرًگ شجکِ سَق دادُ اًذ.

جْت تخویي پبراهترّبی احتوبلی لبثلیت اطویٌبى(زهبى خراثی ،زهبى
کلیذزًی ٍ زهبى تؼویر حَادث ًبخَاستِ) در لبلت هبتریس سبختبر
هٌطمی ( )LSM3ارائِ هی دّذ سپس ارزیبثی شبخص ّبی اصلی لبثلیت
اطویٌبى ثب تَجِ ثِ تبثیر اتفبلبت ٍ خبهَشی ّبی ًبخَاستِ ثر ػیَة
تجْیسات یک هٌطمِ ًوًَِ ٍالؼی (شجکِ تَزیغ اهَر ثرق جٌَة سبری)
از طریك جبًوبیی ثْیٌِ کلیذّبی جذاکٌٌذُ هبًَری (ثبزآرایی شجکِ) ثب
شجیِ سبزی در ًرم افسار ّبی ثجت ػیَة تجْیسات در ثستر WEB GIS

ٍ آهبر دٍ سبلِ ( )1331-1331ثجت خبهَشی  121در دٍ حبلت لجل ٍ
ثؼذ از ثبزآرایی شجکِ طجك پخش ثبر ثْیٌِ شجکِ در ًرم افسار MATLAB

کذًَیسی ٍ هحبسجِ هی گردد .ثب ثررسی ًتبیج ثذست آهذُ هی تَاى
1

Common Information Model
Contingency Analysis
3
Logical Structural Matrix
2

ٍاشُّبی کلیذیً :رخ خراثی؛ لبثلیت اطویٌبى؛ ثجت ػیَة
تجْیسات؛ ثبزآرایی شجکِ؛ .CIM

