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Abstract 

Background and Objective: The present study was designed and conducted 

to identify and determine the parameters of health, safety, and environment 

(HSE) affecting cloud computing in providing intelligent services in the rail 

transportation system. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out based 

on the Delphi technique and expert opinions on the rail transportation 

system in 2020. This research was performed in five steps, including a 

comprehensive review of the related literature, identification, presentation 

of HSE parameters affecting cloud computing in providing intelligent 

services in the rail transportation system, and three Delphi rounds. Sixteen 

experts participated in the field of HSE and rail transportation. The 

coefficient of variation (CV) and desirability of each parameter were 

considered at < 20% and ≥  4, respectively. 

Results: Based on this Delphi study, 15 parameters related to HSE and 

influential on cloud computing technology in the provision of intelligent 

services in the rail transportation system were introduced. Moreover, the 

CV index was estimated at 8.0%. The parameters of future research, the 

existence of a skilled workforce, and cloud service resource management 

tools had the highest degree of desirability (4.875). 

Conclusion: The findings indicated that identifying functions and 

challenges of HSE regarding cloud computing technology in the rail 

transportation system could help decision-makers to improve effective 

services in the rail transportation system and reduce the associated risks. 
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ثر بر رایانش ابری در ارائه ؤ( مHSEزیست )شناسایی پارامترهای بهداشت، ایمنی و محیط

 ونقل ریلیخدمات هوشمند در سیستم حمل

 *،1یزاده خوراسگانغالمرضا هاشم ،1خوبزرگ دیناه

 رانیاتهران،  ی،تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمواحد  ت،یریدانشکده مدی، صنعت تیریمد گروه 1

 

 20/06/1400 تاریخ دریافت مقاله:

 08/08/1400: مقاله تاریخ ویرایش

 15/08/1400 تاریخ پذیرش مقاله:

 24/08/1401 تاریخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

ثر ؤم( HSE) ستیزطیو مح یمنیبهداشت، ا یپارامترها نییو تع ییمطالعه با هدف شناسا نیا سابقه و هدف:

  و انجام شده است. یطراح یلیونقل رحمل ستمیدر ارائه خدمات هوشمند در س یابر انشیبر را

در سال  یلیونقل رحمل ستمیو نظرات خبرگان در س یدلف روشبر  یمبتن یمطالعه مقطع نیا ها:مواد و روش

 HSE یو ارائه پارامترها ییجامع متون، شناسا یمطالعه در پنج گام شامل بررس نیانجام شده است. ا 1399

 نیاجرا شده است. در ا یو سه دور دلف یلیونقل رحمل ستمیدر ارائه خدمات هوشمند در س یابر انشیمؤثر بر را

 (CV) راتییتغ بیضر ی. شاخص پراکندگشرکت کردند یلیونقل رحملو  HSEدر زمینه  متخصص 16مطالعه 

 .شد گرفته نظر در 4 ≤ درصد و <20به ترتیب  هر پارامتر تیمطلوب زانیمو 

در ارائه  یابر انشیرا یبر فناور رگذاریثأو ت HSEپارامتر مرتبط با  15 ی،دلفبر اساس این مطالعه  ها:یافته

درصد برآورد  0/8 راتییتغ بیضر یشاخص پراکندگ .شدند یمعرف یلیونقل رحمل ستمیخدمات هوشمند در س

ن ی بیشتریابر سیمنابع سرو تیریمد یابزارهاو  اشتغال یمناسب برا یروین وجودی، پژوهندهیآشد. پارامترهای 

 (.875/4میزان مطلوبیت را داشتند )

در  یابر انشیرا یمرتبط با فناور HSE یهابود که کارکردها و چالش نیا انگریمطالعه ب نتایج گیری:نتیجه

 ستمیخدمات هوشمند در س کردناثربخش  نهیدر زم سازانمیتصم یبرا تواندیم یلیونقل رحمل ستمیس

 باشد. دیمرتبط با آن مف خطراتو کاهش  یلیونقل رحمل
 

 یلیونقل رحمل ستمیسی، روش دلفی، ابر انشیرا(، HSE) ستیزطیو مح یمنیبهداشت، ا واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان
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ثر بر رایانش ابری در ارائه خدمات هوشمند ؤ( مHSEزیست )شناسایی پارامترهای بهداشت، ایمنی و محیط. بزرگ خو، ناهید؛ هاشم زاده خوراسگانی، غالمرضا ستناد:ا

 .166-172(: 3)9؛1401 پاییز ،ایحرفه بهداشت مهندسیمجله . ونقل ریلیدر سیستم حمل

مقدمه
 عیو رشد سر هیاول یوترهایکامپ اختراعو  یبا طراح

از حد تصور  ترعیخود را سر یاطالعات جا یفناور ها،عاملستمیس

 زیافزارها نها و نرمتعداد برنامه جیتدرها باز کرد. بهانسان یدر زندگ

شد  یافزار طراحصدها نرم یانهیکه در هر زمیطوربه افت؛ی شیافزا

ایانش ر .[1]متفاوت قرار گرفت  یهایو در خدمت جامعه با کاربر

فراهم کردن  یاست برا یمدل( Cloud Computing) ابری

شبکه به  قیکاربر از طر یآسان بر اساس تقاضا یدسترس

ها، بکهش مانند) یکربندیو پ رییقابل تغ یانشیاز منابع را یامجموعه

( که هاسیو سرو یکاربرد یهابرنامه ،یسازرهیذخ یسرورها، فضا

خالت به د ازین ای عمناب تیریبه مد ازین نیبا کمتر یدسترس نیا

ابری  رایانش. شودمیسرعت فراهم به سیکننده سروفراهم میمستق

 مشابه هایشیوه به اطالعات فناوری خدماتراهکارهایی برای ارائه 

ند. این بدین کمی تلفن( پیشنهاد برق و آب،) همگانی خدمات با

 اتقاض زمان در اطالعات فناوری منابع به دسترسی که است معنی

نترنت از راه ایپذیر انعطاف ایگونه به کاربر تقاضای میزان اساس بر و

 .[2 ،3] شودبه کاربر تحویل داده می

 تجارت در یکه برا یارزش لیبه دل یابر انشیرا یفناور امروزه

راستا  نیدر ا دارد. تیاهم اریکند، بسمی جادیپررقابت امروز ا یایدن

مباحث  ،گرید یو از سو [4]قوت مهم  نقطهعنوان به یکاهش انرژ

در  ریپذسکیر مهمعنوان نقاط به رییتغ حالدر  طیدر مح یتیامن
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خدمات یهانهیدر زم یابر انشیرا ی. فناور[5]هستند  نهیزم نیا

یوکار متصل مکسب یهاونقل به مدلمحور مانند صنعت حمل

 یوکارهابه بهبود در عملکرد کسب یفناوراین  ،گرید انیبه ب .شود

اطالعات در  یهایفناورظهور با توجه به کند و میکمک  یخدمات

 یهادر مدل یابر انشیرا یفناور ی،سازیمتعدد تجار یهاپلتفرم

 یتیمنا عالوه بر مخاطرات .[6]زیادی دارد  تیوکار اهمکسب

و  این فناوری اندبرخی از مطالعات و شواهد نشان داده ،هاسیسرو

 زیستاز نظر مالحظاتی مانند بهداشت، ایمنی و محیط یسازیتجار

(HSE )هاچالشقابل بررسی و توجه است. این  زیدر بخش خدمات ن 

توسعه  یبهبود آن در راستا برای یو ارائه راهکار یابر انشیدر را

 دیاست که با یمیازجمله مفاه کیندولت الکترو یخدمات عموم

 یکضروری و ی هاچالشاین  بر تمرکزبنابراین،  .مورد توجه قرار داد

ازآنجاکه منابع  است. مرتبط با فناوری رایانش ابری از مسائل مهم

 یجامع و واقع یابیبه ارز ازیوجود دارد، ن یدر هر سازمان یانسان

، روزانه تیاست که در آن مشارکت دارند. مانند هر فعال ییندهاایفر

 طیمح یو افراد در ظهور خطرات نقش دارند. اگر هر سازمان ندهایفرا

 داریاست که به توسعه پا یمعن نیبه ا ،کند جادیا یمنیسالم و ا یکار

توان گفت یکند. میکمک م دارد تیکه در آن فعال ایدر حیطه

اساس  و هیپا یو بهداشت شغل یمنیا خطر یابیارزهایی مانند فعالیت

 .[7]در هر سازمانی است  نهیعملکرد به

محور مانند های خدماتهای فناوری رایانش ابری در زمینهسرویس

های کسبدمت مدلونقل ریلی و مترو قادر است در خسیستم حمل

 به بهبود عملکرد ،که ضمن تمایل به بازارگراییطوریهوکار قرار گیرد، ب

. تاکنون مطالعات ارزشمندی [8 ،9] کندوکارهای خدماتی کمک کسب

در برخی از این است.  انجام شدهدر حوزه سرویس رایانش ابری 

های سرویس در محیط های استقرار و مدلپیرامون مدل مطالعات

ی هاهای رایانشی تحلیلهای سامانهمقایسه ویژگیو بری رایانش ا

زاد و همکاران به ارائه یک . همت[10، 11] استمتفاوتی انجام شده 

هبود ب منظوربهبندی منابع مبتنی بر تخصیص وظایف الگوریتم زمان

یی ای با عنوان شناساخدمات رایانش ابری پرداختند. استیری در مطالعه

کارگیری رایانش ابری نشان داد عوامل کلیدی عوامل کلیدی مؤثر بر به

)سازگاری، در  فناورانهکارگیری رایانش ابری شامل بعد مؤثر بر به

دسترس بودن، امنیت و محرمانگی، پهنای باند مناسب، رعایت کپی

کارگیری رایانش ابری(، بعد فردی )اعتماد، دانش به خطررایت، 

بلیت یادگیری کارکنان، پذیرش فناوری(، بعد سازمانی کارکنان، قا

ها در سازمان، مزایای نسبی، حمایت مدیر ارشد، ضرورت )کاهش هزینه

های پشتیبان ل حقوقی، عملکرد رقبا، شرکتئو نیاز(، بعد محیطی )مسا

 . [12]های دولت( است رایانش ابری، سیاست

با عنوان رایانش ابری و  Halesو  Schniederjansنتایج مطالعه

محیطی بیانگر آن بود که هرچند تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی و زیست

امل و به عو استارتباط بین رایانش ابری و عملکرد اقتصادی نسبی 

یانش ثیر مستقیم راأزیادی بستگی دارد، نتایج این مطالعه شواهدی از ت

با  ،نی. بنابرا[13]محیطی را ارائه داد بر عملکرد اقتصادی و زیستابری 

وکار مدرن، آن در کسب یسازادهیو پ یابر انشیرا زیاد تیتوجه به اهم

ای در راستای بررسی ارتباط و همبستگی و طراحی و اجرای مطالعه

همچنین کارکردهای فناوری رایانش ابری در ارائه و بهبود خدمات 

 هایی را برای یکهوشمند در سطوح مختلف جامعه توانمندی و قابلیت

 ثیرات مثبتأ          که قطعا  ت کندمیساختار پیچیده، اما یکپارچه ایجاد 

 .داشتی و امنیتی، اقتصادی و رفاهی و همچنین اجتماعی خواهد ایمن

 یبر این اساس، این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین پارامترها

در ارائه  یابر انشیمؤثر بر را( HSE) ستیزطیو مح یمنیبهداشت، ا

 .طراحی و انجام شدی لیونقل رحمل ستمیخدمات هوشمند در س
 

 کار روش
و نظرات خبرگان و با  یدلف روشبر  یمبتن یمطالعه مقطع نیا

در ارائه خدمات  یابر انشیمؤثر بر را HSE یپارامترها ییهدف شناسا

انجام شده است.  1399در سال ی لیونقل رحمل ستمیهوشمند در س

این مطالعه در پنج گام شامل بررسی جامع متون، شناسایی و ارائه 

در ارائه خدمات هوشمند در  یابر انشیمؤثر بر را HSE یپارامترها

 ی و سه دور دلفی اجرا شد.لیونقل رحمل ستمیس
 

 بررسی جامع متون
های کلیدواژهدر گام اول و مبتنی بر هدف مطالعه، با استفاده از 

زیست، خطر، ریسک مانند ایمنی، بهداشت، محیط HSEمرتبط با 

فناوری رایانش مرتبط با رایانش ابری مانند های کلیدواژهو همچنین 

وکار سرویس ابری، مدیریت سازی هوشمند کسبپیاده ابری،

 مراکز داده، قابلیت خطرساختار ابری، یکپارچه بودن سرویس ابری، 

پژوهی، وجود نیروی کنترل، ابزار مدیریت منابع سرویس ابری، آینده

مناسب برای اشتغال، سیاست سبز، سیاست صرفه اقتصادی و صرفه

بررسی متون جامعی انجام اندازه شرکت یا سازمان و  بعجویی در منا

 .[5، 7، 14-22]شد 
 

در ارائه  یابر انشیمؤثر بر را HSE یپارامترهاشناسایی و ارائه 
 یلیونقل رحمل ستمیخدمات هوشمند در س

ل، شده در گام قبدر گام دوم و مبتنی بر نتایج بررسی متون انجام

شناسایی شدند که پتانسیل  HSEمتغیر و پارامتر مرتبط با  15

در ارائه خدمات هوشمند در  ی راابر انشیراتأثیرگذاری بر فناوری 

 یسازادهیپپارامتر شامل  15ی داشتند. این لیونقل رحمل ستمیس

 ،کنترل تیقابل، مراکز داده ی، خطرابر سیوکار سروهوشمند کسب

، از خدمات و امکانات کپارچهی دید ارائهی، پژوهندهیآ، شبکه رساختیز

 انشیرا سازمان به ییبلوغ و آشنا زانیمی، بر فناور یمبتن یقبل تجربه

 یهامپلتفر تنوع، اشتغال یمناسب برا یروین وجود، رشیپذی/ابر

 استیس، داریسبز و پا استیسی، رساختیخدمات ز تیفیک، بانیپشت

 یابزارها، در منابع ییجوگسترده و صرفه اسیدر مق یصرفه اقتصاد

 بود.  سازمان ایشرکت  اندازهی و ابر سیمنابع سرو تیریمد

 

 دلفی  روش
های سوم تا پنجم، طی سه دور دلفی و با استفاده از نتایج در گام
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مؤثر بر  HSE یپارامترهاهای اول و دوم و همچنین نظر خبرگان، گام

 یلیونقل رحمل ستمیدر ارائه خدمات هوشمند در س یابر انشیرا

از روش دلفی استفاده شد.  شناسایی این پارامترهابرای تعیین شد. 

های کسب دانش گروهی است که در دلفی یکی از روش روش

یفی های کگیری پیرامون مسائل کیفی کاربرد دارد. در پژوهشتصمیم

که جنبه اکتشافی دارد و شناسایی ماهیت و عناصر بنیادین یک پدیده 

دلفی  روشتوان از روش دلفی استفاده کرد. می ،محور مطالعه است

 راندها یا دورهایردآوری اطالعات طی گ منظوربهفرایندی ساختارمند 

روش دلفی در دهه . [23، 24] متوالی و درنهایت اجماع گروهی است

. است شدهابداع شد و تاکنون در بسیاری از مطالعات استفاده  1950

این روش به دنبال ترکیب و تلفیق نظرات متخصصان یک حوزه برای 

  .[25]یک موضوع است  زمینهقضاوت نهایی در 

شمار  های پژوهش پیمایشی، اعتبار روش دلفی نه بهبرخالف روش

که به اعتبار علمی متخصصان بل ،کنندگان در پژوهششرکت

 کنندگان در تحقیقکننده در آن مطالعه بستگی دارد. شرکتشرکت

. هیچ توافقی برای اینکه تعداد [26] هستندنفر  20تا  5دلفی از 

وجود ندارد. با این وجود در بیشتر  ،دلفی چند نفر باشند روشخبرگان 

هیچ  همچنیننفر توصیه شده است.  12تا  6نفر یا  10تا  5مطالعات 

وجود  ،دلفی چند راند باشد روش دورهایعداد توافقی برای اینکه ت

توصیه شده است  دور 3تا  2ندارد. با این وجود در بیشتر مطالعات 

بهداشت،  زمینه در صمتخص 9شامل نفر  19در این مطالعه  .[27]

ونقل ریلی حملدر حوزه  متخصص 10و ( HSEزیست )ایمنی و محیط

با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا برای شرکت در این مطالعه 

 . کردنداعالم آمادگی 

از طریق بررسی ن امحققکه  HSEپارامتر  15در دور اول دلفی، 

در اختیار پنل خبرگان قرار گرفت. در این  ند،بود کردهاستخراج متون 

میزان ارتباط متخصص خواسته شد نظرات خود را درباره  19این دور از 

بر فناوری رایانش ابری در ارائه خدمات  پارامترهااین  و تأثیرگذاری

ها از آن همچنین. دهندونقل ریلی ارائه هوشمند در سیستم حمل

ه ای دارند، ارائلفهؤشدن ماضافهخواسته شد اگر پیشنهادی مبنی بر 

ر میزان اهمیت ب آمده ارزیابی و تحلیل شد.دستسپس نتایج به. دهند

در دور : خیلی زیاد( ارزیابی شد. 5: خیلی کم تا 1اساس طیف لیکرت )

دوم دلفی، تغییرات احتمالی مبتنی بر نظرات خبرگان انجام و برای 

. در این دور نیز از دشاظهارنظر مجدد برای پنل خبرگان ارسال 

ثیر أتمیزان ارتباط و                               کننده خواسته شد مجددا  درباره ن شرکتامتخصص

بر فناوری رایانش ابری در ارائه خدمات هوشمند در  پارامترهااین 

ها             مجددا  از آن همچنین. کنندونقل ریلی اظهارنظر سیستم حمل

 ،ارندد لفه دیگریؤخواسته شد اگر پیشنهادی مبنی بر اضافه شدن م

طی دور سوم دلفی، پس از تحلیل نتایج دور دوم و . کنندارائه 

بر فناوری رایانش ابری در ارائه و مؤثر  HSEپارامترهای مرتبط با 

اظهارنظر مجدد  منظوربهونقل ریلی خدمات هوشمند در سیستم حمل

آوری نظرات خبرگان در دور . پس از جمعشدبرای پنل خبرگان ارسال 

ها و با توجه به عدم تغییر نسبی شاخص وتحلیل دادهتجزیهسوم و 

( نسبت به Coefficient of Variationپراکندگی ضریب تغییرات )

(، این مطالعه دلفی پس از سه دور پایان یافت درصد <20دور دوم )

در این  CVدر نظر گرفته شد.  4 ≤مطلوبیت هر پارامتر . میزان [28]

 محاسبه شد. 1مطالعه با استفاده از فرمول 
 

𝐶𝑉                       (       1فرمول ) =
𝜎

𝜇
 × 100 

 

  نتایج
های متخصص در حوزه 19این مطالعه دلفی با اعالم مشارکت 

HSE  پایان یافت نفر  16آغاز و با مشارکت  یلیونقل رحملو

های فردی پنل (. نتایج ویژگیدرصد 2/84: )میزان مشارکت

به ن اخبرگان نشان داد میانگین سن و سابقه کار این متخصص

نفر از  3سال است.  90/12±95/5و  20/42±10/5 ترتیب

 یلیونقل رحمل و دو نفر از متخصصان حوزه HSEمتخصصان 

 75/68) نفر دیگر 11( تحصیالت کارشناسی ارشد و درصد 25/31)

ن میانگین آشنایی و سابقه کار ای .داشتند( تحصیالت دکتری درصد

سال برآورد  20/8±80/3های مرتبط با رایانش ابری افراد در حوزه

 (.1شد )جدول 

پنل خبرگان پاسخ خود را  نفر از 16نتایج دور اول دلفی نشان داد 

ثیرگذار بر فناوری أت و HSEپارامتر مرتبط با  15اهمیت مبنی بر 

ونقل ریلی ارائه رایانش ابری در ارائه خدمات هوشمند در سیستم حمل

 نالفه دیگر نیز توسط این متخصصؤم 5 همچنین. (2کردند )جدول 

ساختار  تیریمدی، ابر سیسرو یمعمارمؤلفه شامل  5این ارائه شد. 

 تیفیکی و دسترس سرعتی، ابر سیبودن سرو کپارچهی، یابر

 بود.ی دسترس

پنل خبرگان نظر خود  نفر از 16نتایج دور دوم دلفی نشان داد 

  ثیرگذار برأت و HSEپارامتر مرتبط با  20اهمیت  میزان را مبنی بر

 
 های فردی پنل خبرگانیافته :1جدول 

 ونقل ریلیحمل HSE کل خبرگان ویژگی های فردی

 4/44±55/73 5/39±62/60 5/42±10/20 )سال(سن 

 6/13±26/40 5/12±63/34 5/12±95/90 سابقه کار )سال(

 4/9±35/82 3/6±24/55 3/8±80/20 سابقه کار در حوزه رایانش ابری )سال(

 تحصیالت
 2( رصدد 0/25) 3( رصدد 5/37) 5( رصدد) کارشناسی ارشد

5( رصدد 5/62) 11( رصدد) دکتری  (0/75) 6  
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 یلیونقل رحمل ستمیدر ارائه خدمات هوشمند در س یابر انشیمؤثر بر را HSE یپارامترها مطالعه دلفی شناسایی جینتا :2جدول 

 پارامتر
 در دورهای مطالعه دلفی میانگین

 وضعیت
 سوم دوم اول

 رد 125/3 125/3 0/3 وکار سرویس ابریسازی هوشمند کسبپیاده

 رشیپذ 5/4 625/4 75/4 ریسک مراکز داده

 رشیپذ 625/4 625/4 75/4 قابلیت کنترل

 رد 75/3 875/3 75/3 زیرساخت شبکه

 رشیپذ 875/4 875/4 0/5 پژوهیآینده

 رد 375/3 25/3 375/3 ارائه دید یکپارچه از خدمات و امکانات 

 پذیرش 625/4 625/4 75/4 تجربه قبلی مبتنی بر فناوری

 پذیرش 625/4 625/4 375/4 میزان بلوغ و آشنایی سازمان به رایانش ابری/ پذیرش

 پذیرش 875/4 875/4 875/4 وجود نیروی مناسب برای اشتغال

 رد 625/2 625/2 875/2 های پشتیبان تنوع پلتفرم

 پذیرش 75/4 75/4 625/4 کیفیت خدمات زیرساختی 

 پذیرش 75/4 75/4 625/4 داریسبز و پا استیس

 پذیرش 5/4 625/4 75/4 جویی در منابعسیاست صرفه اقتصادی و صرفه

 پذیرش 875/4 875/4 875/4 ابزارهای مدیریت منابع سرویس ابری

 پذیرش 625/4 625/4 75/4 اندازه شرکت یا سازمان

 رد 625/2 75/2 - معماری سرویس ابری

 پذیرش 25/4 25/4 - مدیریت ساختار ابری

 پذیرش 5/4 5/4 - یکپارچه بودن سرویس ابری

 پذیرش 5/4 5/4 - سرعت دسترسی

 پذیرش 75/4 75/4 - کیفیت دسترسی 
 

 

 

ل ونقفناوری رایانش ابری در ارائه خدمات هوشمند در سیستم حمل

لفه ؤن هیچ مامتخصص همچنین. (2اند )جدول کردهریلی ارائه 

 . نکردندپیشنهاد دلفی در این دور  راجدیدی 

دور سوم نسبت  CVدلفی نشان داد شاخص  های دور سومیافته

برآورد شده و این مقدار نسبت به مقدار معیار  درصد 0/8به دور دوم 

است.  کمتر( درصد <20شده برای این مطالعه )در نظر گرفته

(، مطالعه دلفی در این CVدرنهایت، با توجه به شاخص پراکندگی )

مرحله به پایان رسید. پس از اتمام دور سوم مطالعه دلفی و مبتنی 

ها در این شده برای هریک از آیتمبر معیار پذیرش در نظر گرفته

پارامتر مرتبط  15درنهایت  .حذف شد پارامتر 5(، ≥4نامه )پرسش

ثیرگذار بر فناوری رایانش ابری در ارائه خدمات هوشمند أتو  HSEبا 

 (.1و شکل  2ونقل ریلی معرفی شدند )جدول در سیستم حمل
 

 
 ونقل ریلیفناوری رایانش ابری در ارائه خدمات هوشمند در سیستم حملمؤثر بر  HSEپارامترهای مرتبط با  :1شکل 
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 بحث
های این مطالعه که با هدف شناسایی پارامترهای مرتبط یافته

( و مؤثر بر فناوری HSEبا حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست )

 یلیونقل رحمل ستمیهوشمند در سدر ارائه خدمات رایانش ابری 

های مهم و تأثیرگذاری طراحی و اجرا شد، نشان داد یکی از چالش

ویژه و به ونقلصنعت حمل درارائه خدمات هوشمند  که باید در

مورد توجه قرار گیرد، حوزه مخاطرات و خطرات  یلیونقل رحمل

 15مطالعه بیانگر این بود که این های یافته. است HSEمرتبط با 

 تجربهی، پژوهندهیآ، کنترل تیقابل، مراکز داده خطر پارامتر شامل

 انشیسازمان به را ییبلوغ و آشنا زانیمی، بر فناور یمبتن یقبل

خدمات  تیفیک، اشتغال یمناسب برا یروین وجودی، ابر

 و یصرفه اقتصاد استیس، داریسبز و پا استیسی، رساختیز

 ازهاندی، ابر سیمنابع سرو تیریمد یابزارها، در منابع ییجوصرفه

 سیبودن سرو کپارچهی، یساختار ابر تیریمد، سازمان ایشرکت 

ترین جزء مهم یدسترس تیفیکی و دسترس سرعتی، ابر

و ساختارهای مدیریتی مرتبط با  HSEپارامترهای مرتبط با حوزه 

ونقل ریلی ملارائه خدمات هوشمند در سیستم حآن هستند که ر 

 تأثیر دارند. 

های دیگر مطالعات نشان داد نتایج این مطالعه، همسو با یافته

ها، استفاده از روش دلفی همراه با بررسی متون با وجود محدودیت

شود و مسیر را برای جامع به شناسایی چالش و ابعاد آن منجر می

ه و آنچنتایج این مطالعه کند. مدیریت و کنترل آن چالش باز می

پارامتر مرتبط  15نشان داد این  ،است آمده 1و شکل  2در جدول 

بر فناوری رایانش ابری در ارائه خدمات هوشمند در  HSEبا حوزه 

جاد و اثرات مختلفی را ای هستندونقل ریلی تاثیرگذار سیستم حمل

 ،تاس کرده. هرچند در مطالعاتی که تیم تحقیق بررسی کنندمی

، اما نتایج این اندبررسی نشدهطور کامل ارزیابی و این عوامل به

های برخی از مطالعات مانند مطالعه مطالعه به صورت بخشی با یافته

Chang ( و 2016و همکاران )Stergiou ( هم2018و همکاران )

 . [9، 29]راستاست 

با وجود منابع اطالعاتی کم در این زمینه مطالعاتی، برخی از 

مطالعات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کارکردها و همچنین 

زیست مبتنی بر های ایمنی و سالمت و مسئله محیطبرخی چالش

و  Ciocaاند. کارگیری فناوری رایانش ابری اشاره کردهاستفاده و به

Ivascu ها و فرایندهای رایانش عان کردند فعالیتدر مطالعه خود اذ

ها و فرایندها تأثیرات ایمنی و سالمت دارند ابری مانند همه فعالیت

و باید با اجرای برنامه ارزیابی ریسک، خطرات این حوزه نیز مورد 

 . [7]توجه و ارزیابی قرار گیرد 

ای اگرچه شناسایی این پارامترها به صورت جامع در مطالعه

اند پارامتری مانند انجام نشده است، برخی از مطالعات نشان داده

 HSEهای مرتبط با تواند در کاربردها و چالشکیفیت دسترسی می

کیفیت دسترسی خدمات مبتنی بر فضای ابری تأثیر داشته باشد. 

مهم است که این خدمات  ،بنابراین .ینترنت ارائه می شونداز طریق ا

ین مأسریع، قابل اعتماد، ایمن و با ظرفیت باال باشند تا برای ت

ی ترسدس تیفیکی و سرعت دسترس نیازهای کاربران مفید باشند.

شده، بروز خطرات مرتبط با در تعامل با دیگر پارامترهای شناسایی

HSE دهد و موجب افزایش یا الشعاع قرار میرا در این حوزه تحت

کاهش احتمال وقوع یا پیامدهای ناشی از بالفعل شدن مخاطرات 

های برخی از راستا با یافتهنتایج این مطالعه هم .[30]شود می

اندازه شرکت/ سازمان، وجود مطالعات نشان داد پارامترهایی مانند 

 تینیروی مناسب برای اشتغال، تجربه قبلی مبتنی بر فناوری، قابل

پتانسیل پژوهی عواملی هستند که آیندهو  شبکه رساختیز، کنترل

 راونقل ریلی در سیستم حمل بر ارائه خدمات هوشمنداثرگذاری 

 . [31، 32] دارند

 

 گیرینتیجه
های های این مطالعه بیانگر این بود که کارکردها و چالشیافته

HSE ونقل و ویژه در حوزه حملمرتبط با فناوری رایانش ابری به

ونقل ریلی کمتر بررسی شده است. طور خاص در سیستم حملبه

 HSEپارامتر مرتبط با  15های این مطالعه که به شناسایی لذا یافته

ونقل ریلی خدمات هوشمند در سیستم حملو تأثیرگذار بر ارائه 

اثربخش سازان در زمینه تواند برای تصمیممی منجر شده است،

ونقل ریلی و کاهش کردن خدمات هوشمند در سیستم حمل

در این مطالعه سعی شده  هرچند مفید باشد.خطرات مرتبط با آن 

است با بررسی جامع و با استفاده از نظر خبرگان در حیطه بررسی

ثیرگذار بر فناوری رایانش ابری أت و HSEپارامترهای مرتبط با ، شده

ونقل ریلی شناسایی در ارائه خدمات هوشمند در سیستم حمل

این مطالعه نیز مانند دیگر مطالعاتی که با استفاده از روش ، شوند

هایی دارد که بهتر است در دلفی انجام شده است، محدودیت

رار گیرند و برطرف شوند. لذا پیشنهاد مطالعات آینده مورد توجه ق

شود در راستای اهداف و نتایج این مطالعه، مطالعاتی با هدف می

ده با شسنجش و ارزیابی میزان تأثیر هریک از پارامترهای شناسایی

مراتبی و منطق  استفاده از رویکردهایی مانند فرایند تحلیل سلسله

دهی و سنجش مینه وزنشده در زفازی و دیگر رویکردهای استفاده

 اثرگذاری انجام شود.

 

 قدردانی و تشکر
 واحد تهران جنوب اسالمی مصوب دانشگاه آزاد یمطالعه از رساله دکتر نیا

و حوزه  HSEمتخصصان  یاز همکار سندگانینو لهیوسیناست. بد گرفته شده

 .کنندی میمطالعه تشکر و قدردان نیمشارکت فعال در ا یبراونقل ریلی حمل

 

 منافع تضاد

 اند.نداشته یمطالعه تعارض منافع نیدر ا سندگانینو

 

 یاخالق مالحظات

 اطالعات همچنین نشده است. یآورجمع یداده انسان چیمطالعه ه نیا در

 حفظ شده است.ی محرمانگ تیبا رعا پنل خبرگان یفرد
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