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سیم و  گر بی های حس های عظیم، رایانش ابری، شبکه تحلیلی بر کاربرد داده 
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 چ ک ی   ه 

ها  ترین فعالیت دیده یکی از مهم گذاری اطالعات مربوط به فاجعه در مورد مناطق آسیب اشتراک آوری و به در هنگام وقوع یک بحران، جمع

ها از بین رفته  که پس از وقوع یک فاجعه زیرساخت گیری بهینه و مناسب در فرایندهای امدادرسانی است. همچنین ازآنجایی برای تصمیم

ی  ( و وسایل نقلیهWSNسیم ) های حسگر بی توان از شبکه دیده می های آنالین از مناطق آسیب شوند، برای دریافت داده و یا مختل می

های  های بسیاری و با نرخ تولید باالیی از طریق شبکه شود که داده ( استفاده کرد. این کار باعث میUAV2هوایی بدون سرنشین )

ها تولید شود که نیاز به موضوع UAVها و WSNدیده و همچنین  دیده در مناطق آسیب اجتماعی و همچنین تلفن همراه افراد آسیب

کند. از سوی دیگر رایانش ابری سرویسی مستقل از دستگاه و مکان است که  ها را بسیار ضروری می وتحلیل آن های عظیم و تجزیه داده

شود.  توان با کمک آن محاسبات را با سرعت باالیی انجام داد که نیاز به رایانش ابری در هنگام وقوع بحران نیز نمایان می می

تنها برای شناسایی شرایط اضطراری در مناطق  ها در زمان واقعی را نه وتحلیل داده دیگر این دو فناوری با یکدیگر قابلیت تجزیه عبارت به

رو در این مقاله با بررسی مقاالت سعی کردیم که تحلیل جامعی را در  کنند. ازاین دیده فراهم می دیده بلکه برای نجات افراد آسیب آسیب

ی امدادرسانی داشته  ی هوایی بدون سرنشین در مسئله سیم و وسایل نقلیه های حسگر بی های عظیم، شبکه کارگیری رایانش ابری، داده به

 باشیم.

 ی هوایی بدون سرنشین سیم، وسایل نقلیه های حسگر بی های عظیم، شبکه : فاجعه، امدادرسانی، رایانش ابری، دادههای کلی ی واژه

Application of Big Data, Cloud Computing, Wireless Sensor Networks and Un-
manned Aerial Vehicles in Disasters: An Analysis 

Mehrdad Niyazi 1- Javad Behnamian *2 

Abstract 
When a disaster occurs, collecting and sharing disaster information about affected areas is one of the 
most important activities in order to optimal decision making for relief operations. Also because the 
infrastructures are destroyed or damaged after a disaster, WSNs and UAVs can be used to receive 
online data from the affected areas. This results in making a lot of data with high rates of production 
through social networks as well as mobile phones of affected people in affected areas as well as 
WSNs and UAVs which indicates the necessity of Big Data. On the other hand cloud computing is a 
service, independent of device and location where computing can be performed at high speed and this 
shows the need for cloud computing as well. In other words these two technologies provide real-time 
data analysis not just for emergency situation identification in the affected areas but also to rescue the 
affected people. In this paper we try to provide a comprehensive analysis of application of Big Data, 
Cloud Computing, Wireless Sensor Networks (WSN) and Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in relief 
problems. 
Keywords: Disaster, Relief, Cloud Computing, Big Data, Wireless Sensor Networks (WSN) and Un-
manned Aerial Vehicles (UAV) 
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 مق مه

اصطالح  بحران معموالً به اختالل در عملکرد طبیعی یک 

توجهی بر مردم،  شود که تأثیر نامطلوب قابل جامعه اطالق می

زیست دارد. این وضعیت ممکن است  ها و محیط کار آن

ی طبیعی مانند زلزله، سونامی، طوفان، ی یک حادثهدرنتیجه

سالی، قحطی و یا درنتیجه  های مسری، خشک شیوع بیماری

. ]5[های انسانی مانند جنگ و حمالت تروریستی باشد  فعالیت

های طبیعی  های اخیر، خسارات و تلفات ناشی از بحران در سال

که  طوری یافته است، به و انسانی به طور چشمگیری افزایش

هزار نفر از مردم کشته شده  98هرساله در سراسر جهان حدود 

تأثیر این بالیا قرار  میلیون نفر تحت 288و نزدیک به 

. جدا از علت وقوع یک بحران، واکنش و پاسخ ]2[گیرند  می

دیده دقیقاً پس  سریع به نیازهای فوری امدادی در مناطق آسیب

ی حیاتی است. لجستیک عبارت است از وقوع حادثه یک مسئله

ریزی، اجرا و کنترل کارای جریان و انبارش  از فرایند برنامه

ی مبدأ تا کاالها، مواد و همچنین اطالعات مربوطه از نقطه

. ]/[نفع نهایی  های ذی ی مصرف باهدف ارتباط با خواستهنقطه

های امدادی  در لجستیک واکنش به بالیای طبیعی، توزیع کمک

ی دیده دو فعالیت مهم هستند. در درجه ی افراد آسیبو تخلیه

که توزیع اقالم  گیرد، درحالی اول تخلیه مجروحان انجام می

ریزی  زمان بیشتری ادامه خواهد داشت. برنامه امدادی برای مدت

ی لجستیکی امدادرسانی برای اثربخشی و تسریع پاسخ در برنامه

ها، ازجمله غذا، لباس، دارو، تجهیزات پزشکی،  توزیع کمک

آالت و کارکنان، بسیار مهم است. هنگام وقوع یک  ماشین

های امدادی مختلف، اغلب با مشکالت  بحران، سازمان

توجهی برای انتقال حجم زیادی از کاالهای مختلف از  قابل

دیده روبرو هستند. در  ی مبدأ به مناطق آسیبچندین نقطه

های ارسالی به مناطق  هنگام وقوع یک بحران اغلب کمک

های غیردولتی  های مردمی و سازمان دیده توسط کمک آسیب

کند، زیرا  شود که پیچیدگی مسئله را بیشتر می انجام می

های تأمین  با زنجیره /های تأمین و لجستیک بشردوستانه زنجیره

ها و لجستیک تجاری سعی  تجاری کامالً متفاوت است. زنجیره

که لجستیک بشردوستانه  در حداکثرسازی سود دارند، درحالی

 .]/[نفعان دارند  سعی در به حداکثر رساندن رضایت ذی

ی مدیریت بحران وجود دارد که  موضوعات مختلفی در مسئله

 را برای آن ارائه کرد.  5بندی ارائه شده در تصویر  توان دسته می

ی امدادرسانی در  در این مقاله سعی داریم که به تحلیل مسئله

های  هنگام وقوع فجایع با تمرکز بر مفاهیم رایانش ابری و داده

ی این مقاله  بپردازیم. در ادامه  /UAVو   WSN2عظیم و کاربرد 

مرور ادبیات در موضوعات ذکرشده خواهیم  به تفکیک، به

 پرداخت.

 مراحل بحران

قبل از 

مکان مسیریا از قبل 

حین 

 مکان یابی

تخصیص  توزیع 

 مسیریابی تخلیه

بع  از 

بازسازی  توزیع 

جبران خسارت 

 ی م یریت بحران بن ی موضوعات مختلف در مسئله دسته -1 تصویر
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 مرور ادبیات

های عظیم،  مرور ادبیات انجام شده در این بخش از سه جز داده

سیم و وسایل نقلیه هوایی  گر بی های حس رایانش ابری، شبکه

بدون سرنشین  در هنگام وقوع بحران است که به تفکیک در 

 ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 رایانش ابری

رایانش ابری یک مدل سرویس فن آوری اطالعات است که  -5

افزار(،  افزار و هم نرم در آن خدمات ابری رایانش )هم سخت

اصطالح  مستقل از دستگاه و مکان به مشتریان بر روی وب )به

دهندگان سرویس  (: ارائهSaaSعنوان خدمات ) افزار به ابر( نرم

وکار به  های مربوط به کسب افزارها و داده ای از نرم ابر مجموعه

ها را  افزارها و داده آورند و دسترسی کاربران به این نرم وجود می

افزارهایی که از این  سازند. انواع نرم از طریق مرورگر وب مهیا می

افزارهای حسابداری، مدیریت ارتباط  شوند شامل نرم راه ارائه می

حساب، مدیریت  ریزی منابع سازمانی، صورت با مشتری، برنامه

منابع انسانی، مدیریت محتوا و مدیریت پشتیبانی خدمات 

 . ]55[است 

(: در این مدل PaaSعنوان خدمات ) بستر اجرایی به -2

های  دهندگان سرویس ابری، بستر کاملی را برای برنامه ارائه

های داده،  های کاربری، توسعه پایگاه کاربردی، واسط

کنند. این مدل به  سازی و آزمون پیشنهاد می ذخیره

های  ی توسعه، نگهداری و پشتیبانی از برنامهوکارها اجازه کسب

حال کاهش  شده را داده و درعین سازی کاربردی شخصی

های  های فناوری اطالعات و کم نمودن نیازمندی هزینه

های میزبانی را نیز فراهم  افزاری و محیط افزاری، نرم سخت

 .]52[آورد  می

وکارها  (: این مدل به کسب  IaaS)  عنوان خدمات زیرساخت به-/

ها،  دهنده دهد که منابع موردنیاز از قبیل سرویس اجازه می

افزارها، فضای موردنیاز مرکز داده یا تجهیزات شبکه را مانند  نرم

 .]/5[سپاری شده خریداری نمایند  های برون سرویس

توان بر اساس  . رایانش ابری را می]58[شود  تحویل داده می

دهند، به سه  کنندگان آن ارائه می ماهیت سرویسی که تأمین

 بندی کرد: گروه ذیل دسته

ابرهای خصوصی: در این مدل بررای هرر شررکرت خرا ، -5

که این  طوری شود به های ابری مجزا تخصیص داده می زیرساخت

ها یا توسط شرکت یا توسط شخص ثالث مردیرریرت  زیرساخت

کرنرنرده  هرای ترأمریرن خواهند شد و ممکن است زیرسراخرت

ابرخصوصی در ساختمان شرکت و یا خارج از آن وجود داشرتره 

ترین روش در بین تمامری  باشند. مدل طراحی ابر خصوصی امن

 .]/5[سازی ابر است  های پیاده مدل

های  سازی زیرساخت ابرهای عمومی: در این مدل پیاده-2

دسترس هستند و  صورت عمومی قابل کننده ابر به تأمین

ها و یا  کنندگان به شرکت های ابری توسط این تأمین سرویس

 .]55[ها ارائه خواهند شد  سازمان

های ابر ترکیبی از دو یا چند ابر  ابرهای ترکیبی: زیرساخت-/

 .]55[)خصوصی یا عمومی( هستند 

های  فناوری برتر سال 58در فهرست گارتنر، رایانش ابری جزء 

. استفاده از مفهوم زنجیره تأمین در ]51[آینده قرار دارد 

ی تحقیق  ی رایانش ابری موضوعی نو است و زمینه زمینه

که تعریف زیر یک تعریف  طوری کند به جدیدی را ایجاد می

،   یک زنجیره تأمین ابریدهد:   ای برای این مفهوم ارائه می پایه
متشکل از دو یا چند عضو )عنصر( است که توسط ابر، اطالعات 

 .  مربوطه و بودجه با یکدیگر در ارتباط هستند

استفاده از رایانش ابری برای مدیریت بالیای طبیعی ابتدا توسط 

رایانش ابری  ها اظهار داشتند که ارائه شد. آن ]51[حبیبا و اختر 

حل برای مدیریت شرایط فاجعه است؛ زیرا توانایی  بهترین راه

ها یک  توجهی از اطالعات فاجعه را دارد. آن مدیریت مقدار قابل

)خدمات وب( را    سیستم مدیریت با استفاده از وب آمازون

گذاری  اشتراک اهمیت به ]59[پیشنهاد دادند. پاتریاژ و همکاران 

دانش و اطمینان از دسترسی و قابلیت اطمینان اطالعات مربوط 

ها بر ضرورت  اند. آن به فاجعه را موردبحث قرار داده

گذاری دانش در مدیریت بالیا )طبیعی و به دست  اشتراک به

تواند  انسان( اشاره نمودند و خاطرنشان کردند که این امر می

ی هشدارهای بهتر در آمادگی و کاهش تأثیرات عالوه بر ارائه

 فاجعه کمک کند. 

به افزایش وقوع  نتیجه گرفتند که باتوجه ]50[علی و لبیب 

بالیای طبیعی و به دست انسان در سراسر جهان، نیاز به 

های مدیریت بحران بر اساس جدیدترین و  ی روش توسعه

 ( هست.ITهای فناوری اطالعات ) حل ترین راه نوآورانه

تحت وب برای GISیک سرویس  ]57[سیدی و همکاران 

این ی پاسخ در شهر تهران طراحی و اجرا کردند.  مرحله

ی  لرزه در منطقه سرویس برای کاهش خسارات مربوط به زمین

 مرکزی تهران طراحی شده است. 
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ها یک مدل برآورد تخریب ساختمان برای  برای این منظور، آن

اند.  سازی زمان پاسخ و هزینه در برابر زلزله ایجاد کرده بهینه

یک روش بهبودیافته بر اساس مدل ابر و درجه اطمینان فازی 

اند  شده است. در این مقاله نویسندگان ادعا کرده ارائه ]28[در 

اعتماد برای ارزیابی  ی ابر یک روش قابل که این روش بهبودیافته

رود تعداد  سریع فاجعه است. بر اساس این واقعیت که انتظار می

استفاده از  ]25[ی  بالیای طبیعی در آینده افزایش یابد، مقاله

عنوان یک جزء ادغامی ممکن در مدیریت  محاسبات ابری را به

کند. در اینجا هدف از تحقیق آن بود که در  اضطراری تحلیل می

وکار فراهم  صورت وقوع فاجعه، پشتیبانی الزم برای تداوم کسب

شده  ارائه ]22[ای که از سوی آالزاوی و همکاران  شود. مطالعه

ی یک سیستم  است، استفاده از رایانش ابری را برای توسعه

کند. این کار با  ی سیار را پیشنهاد می پاسخ اضطراری به فاجعه

ی آن به افراد در  ها از منابع مختلف و ارائه آوری داده جمع

شده است. ولو و  وسایل نقلیه و دیگر بازیگران سیستم انجام

نیز اصول اصلی رایانش ابری و نیاز به بررسی آن را  ]/2[زالتوا 

ها با  در یک سیستم مدیریت بحران موردبحث قرار دادند. آن

بیان اینکه تنها اتصال اینترنت به سرورهای ابر کافی است به 

ها  های بازیابی داده های رایانش ابری در کاهش هزینه بیان مزیت

 پس از فاجعه پرداختند.

حلی را برای پاسخگویی و پیشگیری از  شرکت هیتاچی نیز راه

های شبکه  شده از سرویس آوری فاجعه بر اساس اطالعات جمع

ها، ارائه کرده است.  ( مانند توییتر و وبالگSNS58)    اجتماعی

در   SNSهای  اگرچه، نویسندگان اهمیت استفاده از داده

ها به امکان  گیری را موردبحث قرار دادند، اما آن تصمیم

. یک ]/2[های اشتباه و شایعات نیز اشاره کردند  گزارش

سیستم پشتیبانی کامپیوتری یکپارچه برای فرایندهای 

های  های مراقبت های اضطراری با ایجاد و پیوند سامانه مراقبت

شده است. نویسندگان یک ساختار  ارائه ]21[بهداشتی نیز در 

EMS55 ی مبتنی بر ابر را توسعه دادند که به کاربران  یکپارچه

مجاز اجازه دسترسی به اطالعات اضطراری را در فرم سند 

 دهد. استاندارد می

 موضوع سال مقاله

 2858 ]8/[لیندنر و همکاران 

 رایانش ابری و زنجیره تأمین

 2852 ]5/[ایرنی و همکاران 

 2852 ]2/[علی 

 /285 ]//[بهویر و پرینسیپال 

 2851 ]//[آویلز 

 2851 ]1/[جد و توتبرگ 

 2850 ]1/[سینق و همکاران 

 ]9/[شرام و همکاران 

 ]0/[ایرینی و همکاران 
2855 

 رایانش ابری و لجستیک
 2855 ]//[آویلز و همکاران 

 /285 ]7/[گانتزیا و اسکالتینیوتی 

 2851 ]8/[پوتال و همکاران 

 رایانش ابری و بحران

 2851 ]5/[جانگید و شارما 

 2851 ]21[زونگ و همکاران 

 2851 ]2/[هوانگ و سروون 

 2859 ]1/[الدهش و همکاران 

 2859 ]//[هیروهارا و همکاران 

 2859 ]29[زو 

 2858ی زنجیره تأمین و رایانش ابری از سال  برخی تحقیقات در زمینه -5جدول 
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استفاده از رایانش ابری برای مدیریت  ]21[زونگ و همکاران 

بالیای طبیعی در چین را پیشنهاد کردند. اگرچه نویسندگان 

درباره بالیای طبیعی بحث کردند، اما بالیای به دست انسان و 

ها همچنین این  ویژه تروریسم را نیز موردبحث قرار دادند. آن به

ها در زمان وقوع فاجعه دارای  کنند که تلفن واقعیت را بیان می

تواند به بهبود  ازحد هستند و درنتیجه استفاده از ابر می بار بیش

ها نتیجه گرفتند که محاسبات  مدیریت بحران کمک کند. آن

ی  حل مناسب برای مدیریت بحران است. مطالعه ابری یک راه

نیز در مورداستفاده از رایانش ابری  ]29[شده توسط زو  ارائه

شده از حسگرهای مختلف  آوری برای مدیریت اطالعات جمع

حل سریع  برای نظارت بر فاجعه است. در این مقاله به نیاز به راه

ها از حسگرهای  آوری داده و خودکار برای مدیریت بحران و جمع

مختلف قبل از استخراج اطالعات موردنیاز با استفاده از رایانش 

 شود. ابری اشاره می

یک موضوع مهم در استفاده از رایانش ابری، قابلیت اطمینان 

های گذشته، برخی تحقیقات به  این روش است. در طی سال

های رایانش  بررسی مسائل مربوط به قابلیت اطمینان در سامانه

یک رویکرد برای  ]20[و همکاران   اند. النگ ابری پرداخته

های رایانش ابری را  پذیری سامانه وتحلیل دسترس تجزیه

پیشنهاد  52های مارکوف های پتری و زنجیره به شبکه باتوجه

های ابر نیز توسط  وتحلیل قابلیت اجرا برای سامانه کردند. تجزیه

ها اثرات تغییرات در  شده است. آن ارائه ]27[قوش و همکاران 

حجم کار، میزان شکست )خرابی( و ظرفیت سیستم در کیفیت 

 صورت کمی درآوردند. خدمات را به

ی رایانش  شده در زمینه نیز برخی از تحقیقات انجام 5در جدول 

 شده است. داده نشان 2858ی تأمین از سال  ابری و زنجیره

 های عظیم داده

ها اطالق  ای از داده های بزرگ یا عظیم معموالً به مجموعه داده

افزارهای  ها فراتر از حدی است که با نرم ی آن شود که اندازه می

سازی،  زمان معقول اخذ، دقیق ها را در یک معمول بتوان آن

های بزرگ به طور  مدیریت و پردازش کرد. مفهوم اندازه در داده

های  شود. داده تر می مرور بزرگ مستمر در حال تغییر است و به

هایی است که نیازمند  ها و تاکتیک ای از روش عظیم مجموعه

های بزرگی  شکل جدیدی از یکپارچگی هستند تا بتوانند ارزش

های بزرگ، وسیع، پیچیده و متنوع داده پنهان  را که در مجموعه

ها و نیاز به  رو با رشد روزافزون داده اند، آشکار سازند. ازاین شده

های  کارگیری زیرساخت ها، به برداری و تحلیل از این داده بهره

ای برخوردار شده است. مفهوم  های عظیم از اهمیت ویژه داده

 5779های بزرگ ابتدا توسط کاکس و السورث در اکتبر  داده

و از آن زمان تاکنون توجه زیادی را هم  ]1/[معرفی شد 

 ازلحاظ علمی و هم عملی به خود جلب کرده است.

 توانند بر اساس مشخصات زیر تعریف شوند: های عظیم می داده

های تولیدشده در این زمینه بسیار مهم  حجم: مقدار داده-5

های موردتوجه به آن  ها ارزش و پتانسیل داده ی داده است. اندازه

تواند تصمیم گرفت که داده  کند تا جایی که می را تعیین می

 شود یا خیر. عظیم محسوب می

های عظیم تنوع آن است. این  ی بعدی در داده تنوع: جنبه -2

ضرورت نیاز  های عظیم به بندی داده بدان معنی است که دسته

شناسایی شده توسط تحلیلگران داده دارد. این به افراد کمک 

تر تحلیل کنند تا از  ها و ارتباطاتشان را دقیق کند تا داده می

های عظیم به طور مؤثر استفاده  مزایا و رعایت اهمیت داده

 کنند.

سرعت تولید داده اشاره  نرخ تولید: اصطالح  نرخ تولید  به-/

ها برای  دارد و با چگونگی سرعت تولید و پردازش داده

های پیش رو در مسیر رشد و  پاسخگویی به خواسته و چالش

 توسعه است.

های بسیاری از مناطق  در هنگام وقوع فاجعه نیز داده

آید که نیازمند پاالیش و استخراج  دیده به دست می آسیب

ها هم دارای حجم بسیار  هاست. این داده اطالعات مناسب از آن

زیادی هستند )تعداد زیاد افراد و میزان تولید داده از هر فرد 

ها بسیار باال است )انواع داده؛  بسیار زیاد است( و هم تنوع آن

دیده، دما، رطوبت و ...( و  مانند اقالم موردنیاز، تعداد افراد آسیب

همچنین نرخ تولید داده بسیار باال است )به علت اینکه در هر 

های جدیدی تولید  لحظه ممکن است شرایط تغییر کند و داده

های عظیم در هنگام وقوع  وتحلیل داده شوند(. درنتیجه تجزیه

 فجایع بسیار حائز اهمیت است.

عنوان یک حسگر  کند که هر کاربر به ، بیان می]1/[آریباس بل 

شود که اطالعات را برای پرکردن شکاف  محسوب می

بودن اطالعات معتبر در مورد بالیای طبیعی فراهم  دردسترس

های اجتماعی همچنین برای هشدار  . رسانه]0/، 9/[کند  می

 توانند مورداستفاده قرار گیرند.  اولیه در بالیا می

استفاده از توییتر در اندونزی را برای  ]7/[کارلی و همکاران 

ریزی اولیه برای بالیای طبیعی مورد بررسی  هشدار و برنامه

آوری دقیق،  ها به این نتیجه رسیدند که با جمع قرارداد. آن

ارزیابی و هماهنگی با سایت رسمی توییتر، توییتر قادر به 

پشتیبانی از هشدار اولیه بوده و یک رهبر محلی در توییتر نقش 

 مهمی در روند هشدار اولیه ایفا خواهد کرد. 
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میلیون توییت که  88/بیش از  ]510[. توریومی و همکاران 

قبل و بعد از زلزله بزرگ شرق ژاپن ارسال شده است را مورد 

وتحلیل قرار دادند تا مشخص شود که مردم چگونه  تجزیه

گذارند. همچنین  اطالعات فاجعه را در توییتر به اشتراک می

-های اجتماعی پس از حوادث جدی بحران سیاتل کاربران شبکه

های  تاکوما، رفتار و دالیل خود را برای استفاده از رسانه

 اجتماعی تغییر دادند.

های بزرگ برای  کاربرد تحلیل داده ]18[پراساد و همکاران 

های  های زنجیره تأمین بشردوستانه، مراقبت طراحی شبکه

بهداشتی، آموزش و امدادرسانی را موردمطالعه قرار دادند. 

های مختلفی )حجم،  های انسانی دارای ویژگی که داده ازآنجایی

های  وتحلیل داده تنوع، صحت، سرعت و مقداد( هستند، تجزیه

العاده را تولید کند. سیستم  تواند نتایج فوق بزرگ می

ای  عنوان وسیله ( در تلفن همراه به/GPS5یاب جهانی ) موقعیت

تواند آن  ها شناخته شده است زیرا می آوری داده مؤثر برای جمع

را برای شناسایی تحرک و رفتار انسان در حوادث طبیعی در 

 ]15[مقیاس بزرگ مورداستفاده قرار داد. هورانونت و همکاران 

ی بزرگ  پس از زلزله  GPSشده توسط  آوری از اطالعات جمع

استفاده کردند و اطالعات مفیدی را در  2855ژاپن در سال 

ها در زمان فاجعه چگونه واکنش نشان  مورد اینکه انسان

تواند بر  دهند و همچنین چگونه انجام فرایند تخلیه را می می

اساس زمان واقعی نظارت کرد، به دست آوردند. با استفاده از 

GPSتواند موقعیت، اندازه و سایر جزئیات مربوط به یک  ، می

لرزه را تعیین کرد. این کار با استفاده از یک یا چند جزء  زمین

اند از مکان، حرکت  گیرد که عبارت صورت می  GPSاساسی 

 .]12[نسبی و زمان انتقال 

های اجتماعی را  الگوی استفاده از رسانه ]2/[گراهام و همکاران 

وتحلیل  در شرایط بحران موردمطالعه قرار دادند. نتایج تجزیه

توانند در طول بحران  های اجتماعی می ها نشان داد که رسانه آن

به طور وسیع مورداستفاده قرار گیرند، اما تعداد ابزارهای موجود 

دادن وضعیت بحرانی نسبتاً  های اجتماعی برای نشان در رسانه

تأثیر فناوری اطالعات و  ]/1[کم است. لئونگ و همکاران 

مطالعه  2855( را در سیل تایلند در سال ICTارتباطات )

هایی که از طریق آن  اند. این مطالعه بر تحلیل راه کرده

های اجتماعی توانستند جامعه را از سه بعد، یعنی  رسانه

شناختی، ساختاری و منابع، توانمند سازد،  توانمندسازی روان

های اجتماعی را در  متمرکز بود. همچنین نقش رسانه

ی پاسخ به بحران نشان  توانمندسازی ارتباطات در طی مرحله

های اجتماعی را در  استفاده از رسانه ]/1[داد. عباسی و کومار 

شده مورد  سازی ی پاسخ به بحران شبیه یک مرحله

وتحلیل قرار دادند و یک پلتفرم آموزشی برای درک  تجزیه

های اجتماعی در طول بحران به کار  های استفاده از رسانه راه

 دهندگان کمک کرد. گرفته شد که به پاسخ

توسط  /5های اجتماعی در طول زلزله توهوکو نقش رسانه

ی  مورد بررسی قرار گرفت. در مقاله ]11[اومیهارا و نیشیکیتانی 

ها، کاربران توییتر به دودسته تقسیم شدند: کاربران  آن

تأثیر قرار نگرفتند. تأثیر  تأثیر فاجعه و کاربران که تحت تحت

تأثیر زلزله قرار گرفته بودند مورد  شناختی کاربرانی که تحت روان

شناختی بر اساس  بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اثر روان

تأثیر  جنسیت افراد متفاوت است. همچنین افرادی که تحت

زلزله قرار داشتند، تمایلی بیشتری به توییت در زمان زلزله 

نیز استفاده از الگوی  ]11[داشتند. یاتس و پاکوته 

های  های اجتماعی و روش گذاری اطالعات رسانه اشتراک به

گیری در شرایط  های اجتماعی برای تصمیم استفاده از رسانه

بحرانی در طول زلزله هائیتی را موردبررسی قرار دادند. راگینی 

های یادگیری ماشین برای  نیز از الگوریتم ]19[و روبش آناد 

اند.  های مربوط به بحران استفاده کردهبندی توییت طبقه

یک روش ترکیبی برای  ]10[همچنین راگینی و همکارن 

های مربوط به بحران از افرادی بندی و جداسازی توییت طبقه

کنند را پیشنهاد  ماندن تالش می اند و برای زنده که به دام افتاده

های  یک رویکرد مبتنی بر داده ]17[اند. راگینی و همکاران  کرده

وتحلیل  عظیم برای پاسخگویی به فاجعه را از طریق تجزیه

های  اند. مدل پیشنهادی داده احساسات افراد پیشنهاد داده

ها را  کند و آن آوری می های اجتماعی جمع فاجعه را از شبکه

های  کند. داده دیده تفکیک می به نیازهای افراد آسیب باتوجه

تفکیک شده از طریق الگوریتم یادگیری ماشین برای تحلیل 

های مختلف مانند  شوند. ویژگی بندی می احساسات مردم طبقه

لحن سخن و واژگان، برای شناسایی بهترین استراتژی 

شود. نتایج نشان  های فاجعه تحلیل می بندی برای داده طبقه

دهد که رویکرد مبتنی بر واژگان برای تحلیل نیازهای مردم  می

 در حین فاجعه مناسب است.

های استفاده از یادگیری  ترین و بارزترین نمونه شده شناخته

ماشین برای کاهش بالیا، مربوط به جلوگیری از تهدیدهای 

ی دست انسان( است.  مختلف ناشی از بالیای مصنوعی )ساخته

مثال شناسایی تهدیدات تروریستی از طریق  عنوان به

های  و یا از طریق شبکه ]511[ای  های رایانه وتحلیل شبکه تجزیه

هایی از استفاده از یادگیری ماشین  نمونه ]511[اجتماعی 

تر گفته شد یکی از  طور که پیش هستند. همچنین همان
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ی افراد از  ها در هنگام وقوع بحران، تخلیه ترین فعالیت مهم

کند که با استفاده  بیان می  ]519[دیده است. میاه  مناطق آسیب

هایی که از مناطق  کاوی و پردازش داده های داده از الگوریتم

های امن برای  توان مکان رسند، می دیده به دست می آسیب

 ی افراد را به دست آورد. تخلیه

با استفاده از یادگیری ماشین به کشف  ]512[فن و همکاران 

های  های رسانه های مختلف از داده روند اتفاقات مربوط به مکان

ها با استفاده از روش  اجتماعی در هنگام بالیا پرداختند. آن

بندی مبتنی بر گراف و همچنین موقعیت مکانی  خوشه

های اجتماعی وجود دارد به این کار  هایی که در شبکه داده

ی پیشنهادی  یک سامانه ]/51[پرداختند. آنباالگان و والیامای 

های فاجعه ارائه  های فاجعه بر اساس برچسب برای توییت

ها برای شناسایی شدت فاجعه، از  ی آن اند. سامانه داده

را روی     SSVMای( و  بندی بیزی ساده )چندجمله طبقه

کند. سکاکی و  شده استفاده می آوری های جمعتوییت

ی  نیز یک الگوریتم کارآمد برای مشاهده ]/51[همکاران 

عنوان  ها و وقایع زلزله با درنظرگرفتن هر کاربر توییتر بهتوییت

های مربوط به تواند توییت اند که می یک حسگر، توسعه داده

 ]511[حوادث اضطراری را شناسایی کند. کریواشیو و همکاران 

های دارای برچسب موقعیت جغرافیایی، ی بین توییت رابطه

های ناشی از بالیا و مسیر طوفان را  احساسات انسانی، آسیب

نیز روشی را برای  ]511[بررسی کردند. وانگ و همکاران 

های دارای شناسایی رویدادهای فاجعه صرفاً بر اساس توییت

 اند.برچسب جغرافیایی توسعه داده

پذیری و  های آسیب روابط بین شاخص ]519[یون و جونگ 

اند و  آسیب اقتصادی ناشی از بالیای طبیعی را بررسی کرده

 مرحله نویسن ه

، ]7/[، کارلی و همکاران ]12[، رورو و اهومدا ]15[، لیاقت و همکاران ]18[موناقان و لیست 

، لی ]10[، رام و همکاران ]19[، جوهال ]11، 11، /1[، وانگ و همکاران ]/1[گوف و کین 

، ]92[، هاورث و بروس ]95[، کئون و همکاران ]98[، رادیانتی و همکاران ]17[و همکاران 

، چانگ و ]91[، سینامون و همکاران ]91[، فوسو وامبا و همکاران ]/9[، پرویت ]/9[شولتز 

، جیانپینگ و ]08[، آنگ و سنگ ]97[، دروسیو و استانک ]90[، زیدان و همکاران ]99[لو 

، شکیر و ]/0[، موریرا و همکاران ]/0[، جانک و همکاران ]02[، کوشیمورا ]05[همکاران 

، رویال رومرو و ]09[، دی آلبوکورکو و همکاران ]01[، کوپر و همکاران ]01[همکاران 

، ]75[، آراز ]78[، ویلنا رومان و همکاران ]07[، ونکاتسان و همکاران ]00[همکاران 

، چریچی ]/7[، گرانل و اوسترمن ]/7[، میراندا و همکاران ]72[کراسوسکی و واسیلوسکی 

 ]18[، پراساد و همکاران ]71[و فیز 

قبل از وقوع فاجعه 

 )پیشگیری و آمادگی(

 ،]79[، مولدر و همکاران ]71[دوبی و همکاران 

، راگینی و ]19[، راگینی و روبش آناد ]10[، راگینی و همکاران ]70[سوامیناتان 

/1[، لئونگ و همکاران ]77[، گراهام و همکاران ]15[، هورانونت و همکاران ]17[همکاران 

، قوش و ]11[، اومیهارا و نیشیکیتانی ]11[، یاتس و پاکوته ]/1[، عباسی و کومار ]

، اردلج و ]582[، پاپادوپولوس و همکاران ]585[، هالتکویست و سروون ]588[گساوی 

، گرابوسکی و ]581[، تان و همکاران ]/58[، پالمیری و همکاران ]/58[همکاران 

، هواگ و ]580[، علمدار و همکاران ]589[، کولینز و همکاران ]581[همکاران 

، هارا و ]555[، میورا و همکاران ]558[، بوستنارو دن و آرماس ]587[همکاران 

، برونز و ]/55[، اسکات و بچلور ]/55[، توماشوزکی و همکاران ]552[کوواهارا 

 ]551[، وینکویست و همکاران ]551[لیانگ 

 هنگام وقوع فاجعه )پاسخ(

 ]550[، چانگ و پارک ]559[گرینبرگر و فلسنستاین 
بعد از وقوع فاجعه 

 )بازیابی(

 مقاالت مروری ]525[، گوسوامی و همکاران ]528[، یو و همکاران ]557[اختر و وامبا 

 ی فاجعههای عظیم بر اساس مرحلهمقاالت مرتبط با درنظرگرفتن داده -2جدول 
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 Randomو  Cubistهای یادگیری ماشین ازجمرلره  و روش

Forest پرذیرری  های آسریرب را برای بررسی اینکه چه شاخص

های ناشی از بالیا در کره ارتباط دارنرد را  ازنظر آماری با آسیب

 اند. استفاده کرده

هرای  ی سامانه یکی دیگر از کاربردهای یادگیری ماشین در تهیه

ی  هشدار سریع  هم برای بالیای طبیعی و هم بالیای سراخرتره

هرای  توان به سرامرانره مثال می عنوان . به]510[دست بشر است 

ای، سیل، سونامی  هشدار سریع برای تهدیدات شیمیایی و هسته

عدم وجود البته باید به این نکته دقت کرد که  و غیره اشاره کرد.

داده در مورد بالیای طبیعی با این واقرعریرت کره هرر چریرز 

عنوان تهدید بالقوه در نرظرر گررفرت،  توان به غیرطبیعی را می

ای که وجود نداشته باشد،  دیگر هر داده عبارت شود؛ به جبران می

 گیرد. عنوان تهدید مورد بررسی قرار می به

هرا  یکی دیگر از کاربردهای یادگیری ماشین، استفاده از ربرات

برای عملیات امداد و نجات است و یادگیری مراشریرن اسراسراً 

ها مرعرمروالً از  ارتباط نزدیکی با رباتیک دارد؛  زیرا هوش ربات

 .]517[گیرد  های یادگیری ماشین سرچشمه می الگوریتم

ی بعد از وقروع  کاوی و همچنین یادگیری ماشین در مرحله داده

تواند برای تخمیرن اثررات  کاوی می بحران نیز کاربرد دارند. داده

دیرده مرورداسرترفراده قررار  بهبود اقتصادی در مناطق آسیرب

تواند برای تعریریرن  که یادگیری ماشین می درحالی  ]518[گیرد 

 .]515[های بهینه برای مدیریت آوار استفاده شود  استراتژی

ی  به اینکه مراحل بحران و مدیریت بحران به سه مرحرلره باتوجه

شود، در جردول  بندی می قبل، حین و بعد از وقوع بحران تقسیم

توان مقاالت مرتبط با دادهای عظیم در مراحل مرخرترلرف  می 2

شرده  داده نشان /طور که در تصویر  بحران را مشاهده کرد. همان

رشد بسیاری داشته است و  2858است، روند تحقیقات از سال 

به بعد منتشرر  2858به همین علت در اینجا مقاالتی که از سال 

 ایم. اند را مورد بررسی قرار داده شده

 

 UAVو  WSNکاربردهای 

بینی و  نظارت، پیش

های هشدار  سیستم
به اشتراک 

گذاری اطالعات 

سیستم 

 ارتباطی مستقل

های  مأموریت

 جستجو و نجات

لجستیک،  ارزیابی خسارت

تخلیه و آگاهی 

 در مدیریت بحران UAVو  WSNکاربردهای  -2تصویر 
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 مقاله

بینی و  نظارت، پیش

های  سامانه

ی  هشداردهنده

 زودهنگام

گذاری  اشتراک به

 اطالعات فاجعه

لجستیک، 

تخلیه و 

آگاهی از 

 وضعیت

سیستم 

ارتباطی 

 مستقل

های  مأموریت

جستجو و 

 نجات

ارزیابی 

 خسارت
WSN UAV 

]52/[ ●           ●   

]52/[     ●       ● ● 

]521[           ●   ● 

]521[         ●     ● 

]529[   ● ●         ● 

]520[   ● ●         ● 

]527[     ●   ●     ● 

]5/8[   ●         ●   

]5/5[       ● ●     ● 

]5/2[     ●       ●   

]5//[   ● ●         ● 

]5//[       ●       ● 

]5/1[ ● ● ●         ● 

]5/1[ ●   ●         ● 

]5/9[     ●   ●     ● 

]5/0[ ● ● ●       ● ● 

]5/7[   ● ●         ● 

]5/8[           ●   ● 

]5/5[     ● ● ●   ● ● 

]5/2[     ●   ●     ● 

]5//[ ● ● ●         ● 

]5//[       ●     ●   

]5/1[           ●   ● 

]5/1[ ●           ●   

]5/9[       ●     ●   

]5/0[   ●         ● ● 

]52/[ ● ●         ●   

]5/7[       ●       ● 

]518[   ● ●         ● 

]515[     ●         ● 

]512[ ● ●           ● 



 

10     
 ویژه نامه کرونا
 پاییز و زمستان

 ١٠٤١  

 دوفصلنامه

 

 علمی و پژوهشی

ده
دا
د 
بر
ار
ر ک
ی ب
یل
حل
ت

 
ی، 

بر
ش ا

یان
 را
م،
ظی
 ع
ی
ها

که
شب

 
س
 ح
ی
ها

 
ی
ر ب
گ

 
ان
می
نا
به
د 
وا
/ج
 و 
یم
س

 

ی هوایی ب ون  سیم و وسایل نقلیه های حسگر بی شبکه

 سرنشین

گذاری اطالعات مربوط به فاجعه در مورد  اشتراک آوری و به جمع

گیری بهینه و  ترین فعالیت برای تصمیم دیده مهم مناطق آسیب

های حسگر  مناسب در فرایندهای امدادرسانی است. شبکه

توانند  ای از حسگرهای مستقل هستند که می سیم مجموعه بی

برای نظارت بر پارامترهای فیزیکی یا محیطی مانند دما، 

رطوبت، ارتعاش، فشار، حرکت یا آلودگی استفاده شود. در 

های  های مدیریت بحران که از شبکه های اخیر، سامانه سال

کنند موردتوجه محققان زیادی قرار  سیم استفاده می حسگر بی

گرفته است. دلیل آن هم تعداد روزافزون بالیای طبیعی در 

دادن تعداد زیادی زندگی  سرتاسر جهان است که موجب ازدست

توان اطالعاتی مانند  ها میWSNشده است. با استفاده از 

ی تعداد افرادی که دارای  ها با محاسبه تخمینی از تعداد قربانی

یابی سریع قربانیان، ارتباط  های بلوتوث هستند، مکان دستگاه

ها و مراکز  دهنده سیم بین حسگرها، اولین پاسخ سریع و بی

فرماندهی را به دست آورد. عالوه بر این، حسگرهای 

ی  ها و ویدئوهای مفیدی از منطقه توانند عکس ای می چندرسانه

ها را در زمان واقعی برای کمک به  دیده تهیه و آن آسیب

گیرندگان در مورد وضعیت کنونی  دهندگان و تصمیم پاسخ

 [. 522ارسال کنند] 

دیده،  همچنین به دلیل امکان دسترسی سریع به مناطق آسیب

ی ارزیابی  ترین آگاهی موقعیتی به وسیله کارآمدترین و سریع

راحتی  ی هوایی به آید و وسایل نقلیه هوایی به دست می

رو،  ها از وضعیت منطقه بگیرند. ازاین توانند تصاویر و فیلم می

در طول چند سال گذشته توجه بیشتری را   UAVهای  دستگاه

اند. کاربردهای  ی امدادرسانی به خود جلب کرده در زمینه

WSN   وUAV  2توان در تصویر  در مدیریت بحران را می 

 .]522[مشاهده کرد 

مروری از تحقیقات انجام شده در این  /همچنین در جدول 

 گرفته است. ها صورت به کاربرد آن حوزه باتوجه

در اینجا نیز به توضیح چند تحقیق در این زمینه خواهیم 

های موجود و در  آوری از فن ]/52[پرداخت. چن و همکاران 

ی  ی یک سیستم هشداردهنده برای توسعه  WSNدسترس 

های  زودهنگام برای بالیای طبیعی استفاده کردند. فناوری

WSN  کنند  انتقال اطالعات را با قابلیت اطمینان باال فراهم می

رساند. اِرمان و  و مصرف انرژی را نیز به حداقل می

و   WSNی  قیمت بر پایه های ارزان دستگاه ]/52[همکاران 

ی هوایی بدون سرنشین مانند پهباد را برای بهبود وسایل نقلیه

رساندن زمان انتظار و به  حداقل زمان پاسخ در شرایط بحرانی، به

حداکثر رساندن میزان موفقیت تحویل را با یکدیگر ادغام کردند. 

های سنتی  های ارتباطی زیرساخت همچنین زمانی که سامانه

ای در تسهیل  به طور گسترده  WSNشود،  دچار اختالل می

های نجات  دیده و گروه برقراری ارتباط بین جمعیت آسیب

از گروهی  ]/51[. تونا و همکاران ]/51، //5[شود  استفاده می

ی ناشناخته پس از وقوع یک فاجعه  ها برای کشف منطقه از ربات

ی ارتباط برای  برای گسترش دامنه  WSNو همچنین از 

 ]521[تشخیص وجود انسان استفاده کردند. پوپسکو و همکاران 

ی مناطق  بندی و ارزیابی اندازه روشی برای تشخیص، تقسیم

شده توسط زده را با استفاده از تصاویر هوایی گرفته سیل

UAV را 09370ها ارائه دادند. ارزیابی سیستم میزان دقت %

 نشان داد.

 تحلیل نتایج 

ی لجستیک اضطراری  روند انجام تحقیقات در حوزه /در تصویر 

توان مشاهده کرد  طور که در نمودار می ارائه شده است. همان

صورت صعودی است که  روند انجام تحقیقات در این زمینه به

روز بودن مسئله دارد. همچنین تعداد  ی جذابیت و به دهنده نشان

های بشردوستانه در هنگام مقاالت مروری که در موضوع فعالیت

انجام شده است  2850تا  2885های وقوع فجایع در بین سال

ی  های مروری در مسئله شده است.  مقاله داده نشان /در تصویر 

های متفاوتی هستند. برخی  های بشردوستانه دارای جنبه فعالیت

های بشردوستانه را  مقاالت توصیفی هستند و اهمیت فعالیت

های  کنند و در مورد عوامل مهمی که کارایی فعالیت بیان می

کنند  کنند صحبت می بشردوستانه را تسهیل و یا تضعیف می

. مطالعات متعددی نیز وجود دارند که بر مدیریت (]1[)مانند 

 صورت کلی تمرکز دارند های بشردوستانه به بحران یا فعالیت

مطالعاتی که  ]0[مثال، بالسیک و همکاران  عنوان به (.]9[) 

ریزی و مدیریت موجودی هستند را بررسی  ی برنامه درباره

ریزی و  سازی برای برنامه های بهینه مدل ]58[اند. بایرام  کرده

صورت کلی در  مدیریت تخلیه را موردمطالعه قرار داده است. به

ی امدادرسانی و مدیریت بحران، مقاالت مروری در زمینه

به گستردگی موضوعات مختلف در این زمینه، هدف و  باتوجه

گیرد و با درنظرگرفتن آن  موضوع خاصی مورد بررسی قرار می

 گیرد. موضوع، مقاالت مرتبط مورد بررسی و مطالعه قرار می

گذاری اطالعات مربوط  اشتراک آوری و به موضوع مهم دیگر، جمع

ترین  دیده است که یکی از مهم آسیب اطقبه فاجعه در مورد من

 در فرایندهای بهینه و مناسب گیری ها برای تصمیم فعالیت

که پس از وقوع یک فاجعه  ازآنجایی  است. امدادرسانی
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شود برای دریافت  روند یا مختل می ها از بین می زیرساخت

های حسگر  دیده از شبکه اطالعات آنالین از مناطق آسیب

توان استفاده  ی هوایی بدون سرنشین می سیم و وسایل نقلیه بی

ها نیز  کرد. برای پاالیش و استخراج اطالعات مفید از این داده

رایانش های عظیم استفاده کرد.  تواند از رایانش ابری و داده می

ابری یک مدل سرویس فناوری اطالعات است که در آن 

افزار( بنا بر  افزار و هم سخت خدمات ابری رایانش )هم نرم

تقاضا، مستقل از دستگاه و مکان به مشتریان بر روی وب 

های عظیم نیز  دادهشود.  اصطالح ابر( تحویل داده می )به

هایی است که نیازمند شکل  ها و تاکتیک ای از روش مجموعه

های بزرگی را که  جدیدی از یکپارچگی هستند تا بتوانند ارزش

های بزرگ، وسیع، پیچیده و متنوع داده پنهان  در مجموعه

نیز روند  1شده در تصویر  اند، آشکار سازند. در نمودار ارائه شده

های  انجام تحقیقات بر روی موضوعات رایانش ابری و داده

توان روند  عظیم ارائه داده شده است که در این نمودار نیز می

صعودی انجام تحقیقات بر روی این دو موضوع را مشاهده کرد. 

شده در موضوع بحران و شرایط اضطراری  البته تحقیقات انجام

های عظیم در اوایل  کارگیری مفاهیم رایانش ابری و داده با به به

راه خود است و در حال حاضر یکی از موضوعاتی است که 

ها وجود دارد که این ی زیادی برای تحقیق بر روی آن عالقه

مشاهده کرد )علت افت در  1توان در تصویر  موضوع را نیز می

نیز این است که هنوز تعداد مقاالت چاپ شده در  2857سال 

 اند(. سال حاضر کامل نشده

 

 

توان به توزیع غیرهمگن  ی واریانس می با محاسبه

( پی 1309( و غیر انفرادی )1352های انفرادی ) پژوهش

برد. تفسیر واریانس به این نحو است که واریانس 

ها  وضعیت همکاری انفرادی و غیر انفرادی میان پژوهش

 از Pاست. در این فرمول، هرچه نسبت  5538برابر با 

تر( باشد، توزیع متغیر  تر یا کوچک دورتر )بزرگ  138

شود؛ بنابراین،  تر می تر و واریانس آن کوچک همگن

دهنده  ها نشان واریانس وضعیت همکاری پژوهش

 های جمعی و انفرادی است. ناهمگنی میان پژوهش

  
2 . 0.125 0.875 0.11p q = =  =

 ی امدادرسانی روند انجام تحقیقات در حوزه -/تصویر 

های بشردوستانه  ی فعالیت تعداد مقاالت مروری در مسئله -/تصویر 

 2850تا  2885های  در هنگام وقوع فجایع در بین سال

های  ی امدادرسانی و داده روند انجام تحقیقات در حوزه -1تصویر 

 عظیم و رایانش ابری
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 ها به تفکیک انفرادی یا جمعی بودن درصد فراوانی پژوهش -1تصویر 

ی اثر کلی برای مطالعات مربوط  اندازهنیز  /در جدول 

شده است. بر اساس نتایج   به تعداد نویسندگان آورده

 ی های بررسی شده در زمینه حاصل از مطالعه

امدادرسانی میانگین اندازه اثر کلی در مدل اثرات ثابت 

به مقادیر  است. همچنین باتوجه  97138  برابر با

داری اندازه اثر  معنی  آمده در مدل ثابت آزمون دست به

 88138اندازه اثر کلی در سطح   کلی نشان داده است که

دار است؛ بنابراین میانگین اندازه اثر زیاد پژوهش  معنی

عنوان اثر باالی خرد جمعی در  توان به حاضر را می

های مربوط به امدادرسانی  باالبردن کیفیت پژوهش

 تفسیر کرد.
 

 اندازه اثر کلی برای مطالعات مربوط به تعداد نویسندگان - /جدول 

 اندازه اثر مدل
خطای 

 معیار
 سطح معناداری zمقدار  حد پایین حد باال واریانس

 8.81 29.811 5.889 /5.51 8.55 /8.91 8.971 اثرات ثابت

 پراکنش جغرافیایی

ی جغرافیایی  نیز مقاالت بر اساس منطقه 1در جدول 

اند تا بتوان به این نتیجه رسید که بیشتر  شده بندی دسته

های آسیا،  هایی که به ترتیب در قاره مقاالت بر اساس بحران

اند انجام  آمریکا، اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی اتفاق افتاده

 شده است.

 

 رویکرد کلی مسئله

نیز مقاالت بر اساس اینکه بر کدام حوزه از  1در جدول 

اند. در این جدول  اند دسته بنده شده امدادرسانی تمرکز داشته

ها وجود  به این نکته باید دقت داشت که تعدادی از پژوهش

دهند.  زمان با هم پوشش می ها را هم دارند که برخی از حوزه

ی  ها در حوزه توجه این است که تعداد پژوهش ی قابل نکته

ها است و  مراتب کمتر از دیگر حوزه ها به بازسازی زیرساخت

ترین مسائل  باید بیشتر موردتوجه قرار بگیرد. زیرا یکی از مهم

سرعت مورداستفاده قرار بگیرند تا  ها به این است که زیرساخت

 بتوان عملیات امدادرسانی را سرعت بخشید.

 فراوانی قاره

 11.1 آسیا

 22.9 آمریکا

 1.1 اروپا

 2./ آفریقا

 2 آمریکای جنوبی

ی  های انجام شده در حوزه پراکندگی تعداد پژوهش - 1جدول 
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 ی امدادرسانی های انجام شده در حوزه پراکندگی تعداد پژوهش - 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 و مطالعات آتی گیری نتیجه

ی امدادرسانی و مدیریت بحران موضوعات مختلفی  در مسئله

ها ارائه  بندی برای آن وجود دارند که در این مقاله یک دسته

کارگیری رایانش ابری و  گردید. همچنین نشان داده شد که به

ی امدادرسانی بسیار موردتوجه قرار  های عظیم در مسئله داده

گرفته است و تحقیقات زیادی را به خود جلب کرده است. 

رو در این مقاله سعی شد که تحلیل جامعی بر استفاده از  ازاین

 UAVو  WSNهای عظیم و همچنین  رایانش ابری و داده

ی مروری که این  شده، مقاله به مقاالت بررسی ارائه شود. باتوجه

زمان موردمطالعه قرار داده باشند  صورت هم سه موضوع را به

توان برای  های تحقیقاتی زیر را می یافت نشد. همچنین شکاف

 این مسئله بیان کرد:

ی امدادرسانی که از مفاهیم  مدلی ریاضی برای مسئله-5

های عظیم استفاده کرده باشد وجود  رایانش ابری و داده

یابی، مسیریابی،  ندارد.تحقیقی که مسائل امدادرسانی )مکان

 توزیع 

های  کارگیری مفاهیم رایانش ابری و داده اقالم و تخلیه( را به-2

زمان در نظر گرفته باشد در ادبیات وجود  صورت هم عظیم به

 ندارد  

برای ارسال اطالعات از   WSNو   UAVدر تحقیقاتی که از -/

اند، امکان ارسال اشتباه  دیده استفاده کرده مناطق آسیب

رابطه بیان  اند و فرضی دراین اطالعات را در نظر نگرفته

 اند. نکرده

ی بعد از وقوع فاجعه )بازیابی(  تعداد مقاالت مرتبط با مرحله-/

 زومبسیار کمتر از سایر مراحل است که ل

 سازد  تحقیق روی این مرحله را مشخص می

بندی کلمات  ی یک الگوریتم برای شناسایی و دستهتوسعه-1

های اجتماعی بومی  کلیدی هنگام وقوع فجایع در شبکه

 مختص کشور ایران.

 فراوانی رویکرد مسئله

 9.2/ توزیع امداد

 25.1 یابی مکان

 50.9 مسیریابی

 52.0 ی مجروحان تخلیه

 /.9 تخصیص منابع

 /.2 ها تعمیر و بازسازی زیرساخت
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