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 چکیده

 هااز بیماری ها و بهبود این شرایط وجود دارد. برخیمشکالت بسیاری برای وضعیت سالمت انسان امروزه

ها شرایط هستند و درمان آن پزشکان ناشناخته برای های دیگربیماری برخی و ،درمان قابل راحتی به

مشابه و نحوه برخورد با آن  هایمستلزم دسترسی به اطالعات بیماریها ای دارد. این گونه بیماریپیچیده

بیماری است تا خطرات احتمالی درمان ناصحیح و تشخیص نادرست به حداقل برسد. بر این اساس 

 قبت از سالمتی یک امر ضروری است.استفاده از اینترنت اشیا برای مرتفع کردن مشکالت مرا

باشد که به درمان بهتر و سریعتر بیماران کمک هدف از این مقاله ارائه مدلی بر اساس اینترنت اشیا می

رو، به کند. مدلی که در مواقع اورژانسی با در اختیار قرار دادن اطالعات و اقدامات مشابه در زمینه پیش

 ماران با کیفیت بیشتر و خطرات کمتر انجام پذیرد.پزشکان کمک کند که روند درمان بی

این مدل با در دسترس قرار دادن و به اشتراک گذاری اطالعات درمانی و همچنین اقدامات صورت گرفته 

  شود.گیری در مواقع اضطرار میو نتیجه این اقدامات، باعث بهبود تصمیم

 ها متکی بر اینترنت اشیا است.ارائه دادهبه جهت پردازش و پاسخگویی و اثربخشی در این مدل 

 

های های فوریتسرویس( ، HealthCare( ، مراقبت از سالمتی )IoTاینترنت اشیا )واژگان كلیدی: 

 (EMSپزشکی )

 

 

 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

 مقدمه. ۱

تاثیر بگذارد و های کسب و کار تواند بر روی تمام طیفهای نسل آینده است که میاینترنت اشیا تحولی عظیم از تکنولوژی

های فعلی اینترنت ها و اشیای هوشمند قابل شناسایی، با استفاده از زیرساختتواند به عنوان اتصال داخلی دستگاههمچنین می

هایی است ها و سرویسها، سیستمهی این دستگابا مزایای توسعه یافتگی در نظر گرفته شود. مزایا معموال شامل اتصال پیشرفته

ای قابل رود. بنابراین، بکارگیری اتوماسیون تقریبا در هر رشتهسناریوهایی فراتر از سناریوهای ماشین به ماشین می که به سوی

ای از کاربردها همچون شهرهای هوشمند، ازدحام ترافیک، های مناسبی را برای طیف گستردهحل تصور است. اینترنت اشیا راه

نیت، خدمات اورژانس، تدارکات، خرده فروشی، کنترل صنعتی و مراقبت از سالمتی مدیریت مواد زائد، سالمت ساختاری، ام

 (RIAZUL ISLAM et al ,2015 ) دهد.ارائه می

ها در سرتاسر کی در بسیاری از کشورها و سازمانها و رهنمودها برای گسترش فناوری اینترنت اشیا در زمینه پزشسیاست 

 جهان توسعه یافته است.

های فراگیر هوشمند سایبر ی چارچوبهای ساختمانی در توسعهسازد که به منزله بلوکاشیا، اشیای هوشمندی میاینترنت 

( نیز HealthCareی متنوع از کاربردها دارد که شامل مراقبت از سالمتی )شود. اینترنت اشیا یک دامنهفیزیکی محسوب می

ی مدرن با استفاده از چشم اندازهای امیدوارکننده یاز سالمتی به شیوه شود. انقالب اینترنت اشیا، طراحی مجدد مراقبتمی

 (RIAZUL ISLAM et al ,2015 ) تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی است.

 انجام شده اشیا اینترنت بر مبتنی کاربردی هایبرنامه بر پایه هوشمند طراحی پزشکی الکترونیکی برای هاییتالش تازگی، به 

 سیستم در (Santos et al ,2014) ،کاربرد دارد متعدد هایدستگاه طریق از دنیا به اتصال برای عمدتا که اشیا اینترنت است.

 گیرد.به صورت سریع و در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار می اطالعات به دسترسی عمده برای به طور درمان و بهداشت

دا در دنیای فیزیکی به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. از این رو باعث تحقق پیشود که افراد و اشیا اینترنت اشیا باعث می

: سیستم حمل و نقل هوشمند، شهرهای هوشمند، مراقبت از سالمتی هوشمند و مصرف کردن محیط های هوشمند از قبیل

 , Rahimi Moosavi et al ) شود.انرژی به صورت هوشمند که به عنوان بخشی از یک جامعه دیجیتال به حساب می آیند؛ می

2015) 
در مورد پیاده  ،۳در بخش  گردد؛شنهاد میاشیا پی مدلی برای ارائه خدمات پزشکی بر پایه اینترنت ،۲در این مقاله در بخش 

، اقدامات و کارهای آینده 5و در بخش  گیردگیری از مدل ارائه شده انجام می، نتیجه۴در بخش  ؛شودسازی این مدل بحث می

 .گرددبیان می
 

 ارائه خدمات پزشکی بر پایه اینترنت اشیا . مدلی برای۲

های مزمن در سراسر جهان، نیاز به یک محیطی است که بتوان سالمت های پزشکی و سالمت و شیوع بیماریبا افزایش هزینه

سخگویی اضطراری نیاز یک سیستم پا ،به حداقل رساندن تلفات و مرگ و میربرای  ها را مدیریت کرد.شهروندان و بیماری آن

 ) گیری و اقدامات الزم انجام شود.، تصمیمآوری شده و بر اساس تشخیص متخصصانبه صورت بالدرنگ جمعها است تا داده
Ni Li et al ,2015) 

و  سازی یکپارچه آوری،جمع ها قابلکه داده کندمی راهی را ایجاد پزشکی اورژانسی بر سرویس خدمات مبتنی مدل اینجا، در

در  گیری کرد.تصمیم اشیا اینترنت در حوزه توانمی پزشکی، اورژانسی خدمات در این مدل، ساختار اساس بر تعامل باشند.

 OWL1شود و از طریق هایی ذخیره میسرویس خدمات پزشکی اورژانسی، سوابق پزشکان، بیماران و پرستاران در پایگاه داده

 (Abinaya et al ,2015 ) گیرد.شناسی وب است در دسترس قرار میکه یک زبان هستی

 سیستم در کند. عمل اطالعات گذاری اشتراک به های پزشکی برایمراقبت نظام فقرات ستون عنوان به تواندمی اشیا اینترنت

  بهبود پزشکی اورژانس خدمات در مراقبت از سالمتی کیفیت اضطرار، به مواقع در پزشکان به اطالعات ارائه مراقبت از سالمتی،

                                                           
1 Web Ontology Language 
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های مختلف و یا بیمارستانگاهی اوقات جمع آوری اطالعات و دسترسی به سوابق پزشکی بیماران به دلیل اینکه در  .بخشدمی

شود تا این مشکل به همین دلیل مدلی پیشنهاد می Boyi Xu et al,2014)) های گوناگون قرار دارد، مشکل است.در پایگاه داده

 برطرف شود.

 

 

 گیریمتصمی پشتیبانی سیستممدل  ۲.۱

 راحتی به این مشکالت از کنند. برخینرم میها دست و پنجه سالمتی و بیماری مشکالت از مردم با بسیاری امروز در جهان

 هایدانستن روش به نیاز پزشکان شرایط این در هستند. بنابراین پزشکان ناشناخته برای دیگر برخی و هستند درمان قابل

 دارند. درمان و اقدمات صورت گرفته در موارد مشابه

کند. با توجه به دخالت انسان به صورت ها کار میمربوط به انسانهای سیستم مراقبت از سالمتی بر پایه اینترنت اشیا با داده

های سیستم مراقبت از سالمتی بر پایه اینترنت اشیا، فراهم کردن ارتباطی قدرتمند و امن بین سنسورهای مستقیم در برنامه

ریز و کوچک هستند به  سالمت و بیماران و پرستاران امری حیاتی است. همچنین سنسورهای پزشکی به دلیل اینکه خیلی

 (Rahimi Moosavi et al , 2015 ) توانند گم شوند.راحتی می

برای  توانساختار این مدل، می طریق از کرد که  استفاده (DSS)گیری تصمیم پشتیبانی سیستم توان ازفرایند، می این برای

 (Abinaya et al ,2015 ) سیستم مراقبت از سالمتی تصمیم گرفت.

 , X. D. Wu et al )دارند.  شده توزیع صورت به آن ذخیره و همچنین نقطه هر از بیمار پرونده به دسترسی به نیاز پزشکان

 .اطالع داشته باشند( آزاد/اشغال) تجهیزات وضعیت و پزشکان بودن دسترس در نیاز دارند تا در مورد نیز بیماران (2012
Abinaya et al ,2015))  

 اجرای طول در عملیات کاری است. هایگروه میان اطالعات گذاری اشتراک به و هماهنگی مورد در گیری،تصمیم فرایند

 شود.اطالعات تسهیل می به دسترسی مدل طریق از اطالعات ارتباطات متغیر هستند. تنظیماتی نیازمند تصمیم

 Ni Li et al ) جلوگیری کنند.از زیان های شدید  تا پاسخگو باشند سریعبه صورت صحیح و  باید سیستم های فوریت پزشکی

,2015) 
 

 اطالعات استنتاج و آوری جمع ۲.۱.۱

 اطالعاتشان را باید پزشکان آن، از پس کند. ارسال داده پایگاه به را آن تواندادمین می و بدست آمده بیمار از بالدرنگ اطالعات

 بیماران، رکورد آوری جمع از پس داده دارند. پایگاه در فرد به منحصر شناسه بیمار و کنند. هر پزشک ثبت داده پایگاه در

 Abinaya ) .شود انجام مادرزادی اختالالت کردن پیدا برای شده آوریجمع تازه هایاز داده یکی و موجود رکورد با نگاشت باید

et al ,2015) 
 تا رساند،دیگر می پزشکان اطالع به کند واضافه می مدارکمعاینه کرده است را به  که بیماری هاینشانه و عالیم ابتدا پزشک

 در پزشکان را یافت از آن استفاده کند. این راه حل، زمانی مناسب است که بیماری همان مواردی مشابه پزشک دیگری که هر

 مشکالت با مقابله برای بهتر هایحل راه ارائه برای کارشناسان تیم تالش .داشته باشند ارتباط یکدیگر با مختلف مناطق

 (Ni Li et al ,2015 ) تعامل متخصصان برای رسیدن به تصمیم کلی حائز اهمیت است. .است الزم پیچیده

 اساسی در بهره برداری از این مدل است.آوری اطالعات گامی جمع

 

 حل راه و علل یافتن ۲.۱.۲

این امر،  برسیم. بیماری احتمالی علل دهیم تا بهبیمار مطابقت می مرتبط موارد بیماران را باآوری شده از  جمع تازه جزئیات

  پزشک بیمار، عالیم تمام کردن چک از پس شده را نشان میدهد. آوری جمع اطالعات از هابیماری مورد در نظر متخصصان
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 بیمار به و یا طبیعی درمان کرد هایدرمان با را آن توانمی و آیا است افتاده اتفاق چگونه چیست و بیماری گیرد اینمی نتیجه

 شود.پاسخ داده می هانگرانی این به همهدر اینجا  خاصی نیاز دارد؟ درمان

 

 ها و امنیت چالش ۲.۲

 کنیم.در این مدل ما برای حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از درج اطالعات بیمار راهی را پیشنهاد می

ای مخصوص بیمارستانی که بیمار به آن رجوع کرده و شامل اطالعات محرمانه و شود؛ پایگاه دادهدو پایگاه داده تهیه می

های ای که برای ارتباط پزشکان بیمارستانشخصی بیمار است و فقط باید در دسترس بیمارستان مورد نظر باشد؛ و پایگاه داده

یک شماره به بیمار و  Pet IDاست.   Sympو  Des IDو  Pet IDهای رکورد به نام مختلف در نقاط مختلف است و شامل سه

Des ID دهد و یک شماره به نوع بیماری شخص اختصاص میSymp کند.عالیم بیماری را ثبت می 

 

 كنترل ازدحام اطالعات ۲.۲

ارسال دچار مشکل ازدحام نشوند چون این عاملی که در ارائه این مدل اهمیت دارد این است که اطالعات در حین پردازش و 

 مدل در جهت پاسخگویی سریع کارایی دارد.

پشت سرهم و حداکثر کردن ار دادن حداکثر سایز فریم برای ارسال و حداکثر کردن سایز تعداد بیت برای رفع این مشکل قر

های رخ داده راهی برای گزارش کردن تصادم ها و؛ و همچنین قرار دادن سنسورهایی برای نظارت بر اینها الزم استنرخ سلول

 (Ni Li et al ,2015 )  مرتفع کردن این مشکل است.

 

 

 پیاده سازی .۲
 كنونی سیستم ۲.۱

 بسیار هادرمان این بیماری ندارند. بنابراین جدید و ناشناخته هایبیماری مورد در ایایده هیچ پزشکان موجود سیستم در

بسیاری از پزشکان به دلیل نداشتن اطالعات کافی و در اختیار نداشتن تجارب سایر پزشکان در موارد است. در حقیقت  دشوار

 در های جدی و حتی مرگ بیمار منجر شود. به همین خاطرمشابه، ممکن است دست به اقدامات نادرست بزنند که به آسیب

  (Abinaya et al ,2015 ) .نیستند اضطراری ر مواقعد گیری درست و اصولی، مخصوصاتصمیم به قادر پزشکان فعلی، سیستم

 

 پیشنهادی سیستم ۲.۲

 برای گیریتصمیم این مدل فرایند که چرا پزشکی نهاد. علوم در گام اشیا بر اینترنت مبتنی پیشنهادی مدلی سیستم این در

درمان  برای مدلی و دارد بیماری مورد در آن، پزشک اطالعات کاربردی از پس کند.آسان می اضطرار را زمان در پزشکان تمام

 گیری افزایشبه طور چشم را و همچنین میزان بهبود بیماران را کاهش میر و مرگ نرخ توانیممی ما ،این کار با کند.ارائه می

گردد که دستاورد بزرگی برای آن تلقی های ناشناخته نیز میهای درمان بیماریدهیم. این امر موجب تسریع کشف روش

 برای خواهد یافت. این مدل افزایش داده پایگاه طریق از اطالعات گذاری اشتراک با به پزشک نیز و بیمارستان موقعیت شود.می

 پایگاه شود و درمی ساخته خاصی در این مدل فرمت در همه علل، درمان، تاثیر و عالیم، مانند بیماری جزئیات کار، این

 S. Zhou and L. Xu ) .کندکنترل می را بیمار داروی و مصرف درمان روند نیز پزشک شود.می داده مختلف قرار هایداده

,2001) 
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 توسط استفاده مورد خواص( b) پزشکی و هایفعالیت توصیف برای پزشکی هایبندیطبقه( a) مدل ارائه شده : فعالیت ۱شکل شماره 

 (Abinaya et al ,2015 ) سیستم مراقبت از سالمتی است. و بافت

 
 

 

 نتیجه گیری .۴

استفاده  مختلفی از منابع تواندمی های پزشکیفوریت فرآیند در این مقاله تکنولوژی اینترنت اشیا در علم پزشکی مطرح شد.

 اشتراک به برای ارائه شده یداده پزشکی، مدل هایفوریت خدمات در .است پیچیده منبع چندین ایجاد هماهنگی بینکند که 

و عالوه بر آن امنیت اطالعات و حریم خصوصی بیمار  است شده مختلف استفاده هایداده پایگاه طریق از اطالعات گذاشتن

 حفظ خواهد شد.

این امر  بیماران را راحتتر، سریعتر و با خطر کمتری درمان کنند. توانندمی پزشکان ،دادهطریق مدل  از پیشنهادی، سیستم در

جدیدی  بیماری هرگونه کند که درصورتی کهمی کمک ما به تکنولوژی این و نیاز است مورد پزشکان به طور گسترده برای

سایر پزشکان راهی است که به درمان بهتر و معتبرتر کمک گرفتن از  راه بپردازیم. ترینساده با بیماران درمان به کشف شود،

در واقع اینترنت اشیا یک  با استفاده از اینترنت اشیا میتوان در کوتاهترین زمان بیماران را درمان کرد. کند.بیماران کمک می

 کند.آورد و به بهبود کلی کیفیت خدمات درمانی کمک میشوک اساسی در پزشکی به وجود می

 

 ینده كار آ .۵

 دهیپاسخ افزایش سرعت منظور مطرح شده به اعمال الگوریتم بهبود 

 های پزشکی اضطراری در جهت تجاری سازیتوسعه دادن سیستم فوریت 

 برای جلوگیری از ایجاد ازدحام کاربردی هایبرنامه گسترش 
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