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چکيده

تاریخ دریافت۱400/۱/4 :
تاریخ پذیرش۱400/3/3 :

در سالهای اخیر اینترنت اشیا زمینه تحقیقاتی را به عنوان یک موضوع جدید در طیف
گستردهای از رشتههای دانشگاهی و صنعتی به خصوص در مراقبتهای بهداشتی به دست
آوردهاست .انقالب  IoTبا ترکیب جنبههای تکنولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی ،سیستمهای
بهداشتی مدرن را شکل میدهد .این سیستم در حال تحول سیستمهای مراقبتهای بهداشتی
به سیستمهای مراقبتهای بهداشتی شخصی است که از طریق آنها بیماران را میتوان
تشخیص داد ،درمان کرد ،و به راحتی تحت نظارت قرار داد .چالش جهانی همهگیری ناشی از
سندرم تنفسی شدید ،کروناویروس ،بزرگترین بحران سالمت عمومی را از زمان شیوع بیماری
همهگیر آنفلوآنزا در سال  ۱۹۱۸نشان میدهد .از زمان آغاز این بیماری همهگیر ،تالش سریعی
در جوامع تحقیقاتی مختلف برای بهرهبرداری از انواع گستردهای از فناوریها برای مبارزه با این
تهدید جهانی شکل گرفته است و فناوری  IoTیکی از پیشگامان این حوزه است .در زمینه
کووید ۱۹دستگاهها و برنامههای کاربردی متصل اینترنت اشیا برای کاهش انتشار به دیگران از
طریق تشخیص زودهنگام ،پایش بیماران ،و بکاربردن پروتکلهای تعریفشده پس از بازیابی
بیمار ،بکار گرفته میشوند .این مقاله به بررسی نقش ،فناوریها و کاربردهای اینترنت اشیا در
کووید ۱۹میپردازد و همچنین فناوریهای اینترنت اشیا برای دوران قرنطینه کووید ،۱۹
موضوعات قابل بحث در زمینه اینترنت اشیا و کووید ۱۹را نیز بررسی میکند.
واژگان کليدي :اینترنت اشیا ،اینترنت اشیا شناختی پزشکی ،کووید ،۱۹سیستم های
سالمت شخصی ،سالمت خانگی هوشمند.

مجله علمی پژوهش در علوم رایانه (سال ششم)

کاربرد اینترنت اشيا در کووید19
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مقدمه
واژه "اینترنت اشیا" (  )IOTاولین بار در یک ارایه توسط کوین اشتون در مورد پیاده سازی سامانه شناسایی امواج
رادیویی 2در شرکت پروکتر و گامبل برای مدیریت زنجیره تامین ابداع شد [ IoT .]۱یک تکنولوژی پیشرفته است که میتواند
تمام اشیا هوشمند را در یک شبکه بدون هیچ گونه تعامالت انسانی به هم پیوند دهد [ .]2برای سادگی بیشتر ،هر شیء که می-
تواند برای نظارت بیشتر یا انتقال دادهها به اینترنت متصل شود میتواند یک شیء  IoTباشد [.]3
در سالهای اخیر ،اینترنت اشیا به یک موضوع تحقیقاتی جدید در طیف گستردهای از رشتههای دانشگاهی و صنعتی به
خصوص در مراقبتهای بهداشتی تبدیل شده است .انقالب  IoTدر حال شکلدهی مجدد سیستمهای مراقبت بهداشتی مدرن،
ترکیب جنبههای فناوری ،اقتصادی و اجتماعی است .این سیستم در حال تحول سیستمهای مراقبت بهداشتی به سیستمهای
مراقبتهای بهداشتی شخصی است که از طریق آنها بیماران را میتوان تشخیص داد ،درمان ،و به راحتی نظارت کرد .اینترنت
اشیا به طور فزایندهای در حال تبدیل شدن به یک فناوری حیاتی در سیستمهای مراقبتهای بهداشتی است که میتواند
هزینههای کمتر ،کیفیت بهتر ،خدمات و تجارب پیشرفته کاربر را ارائه دهد[ .]4 -7در نتیجه قابلیتهای گسترده آن شامل
ردیابی ،شناسایی و تایید اعتبار و جمعآوری دادهها ،انتظار میرود که رشد نمایی در مراقبتهای بهداشتی تا سال  2020به
مبلغ  72میلیارد دالر و به  ۱۸۸میلیارد دالر در سال  202۵افزایش یابد [.]۸ ،2
چالش جهانی اپیدمی ناشی از سندرم تنفسی شدید،کروناویروس ،بزرگترین بحران سالمت عمومی از زمان شیوع بیماری
همهگیر آنفلوآنزا در سال  ۱۹۱۸است [ .]۹براساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی ،)WHO( 3تا سپتامبر  ،2020تعداد
موارد تایید شده  3۱ملیون نفر و تعداد تلفات نزدیک ۹60000نفر برآورد شد [ .]۱0این بیماری عالئم مشابه به آنفوالنزا مانند
تب ،سرفه و خستگی دارد که برای تشخیص زودهنگام آنها ضروری است [ .]۱۱دوره نهفتگی 4در ویروس کووید از  ۱تا ۱4
روز طول میکشد .با کمال تعجب ،یک بیمار بدون هیچ نشانهای میتواند ناقل ویروس کووید به دیگران باشد .این زمانی است
که نیاز است این افراد قرنطینه شوند [ .]۱2عالوه بر این ،دوره بهبود این بیماری با توجه به سن بیمار ،شرایط موجود و غیره
متغیر است ،اما به طور کلی میتواند بین  6تا  4۱روز طول بکشد [ .]۱3این بیماری پتانسیل باالیی دارد که به راحتی در
مقایسه با بیماریهای مشابه در خانواده کروناویروس میتواندگسترش یابد ،برای همین تالشهای مداوم و تحقیقات زیادی برای
کاهش انتشار این ویروس صورت گرفته است تحقیقات نشان داده است که فناوری اینترنت اشیا یک روش ایمن و موثر برای
مقابله با بیماری همهگیر کووید ۱۹است.]۱6 - ۱4[ .به عبارت دیگر با همه گیر شدن بیماری کووید ۱۹ -در سطح جهان،
دانشمندان ،متخصصین ،پزشکان و سایر پژوهشگران در تالش هستند تا با کمک فناوری های نوین به مبارزه با این بیماری
بروند .شکل  ۱فناوریهای پیشرفته برای مقابله با بیماری کووید ۱۹را نشان میدهد][2۸
1

1

. Internet Of Things
Radio Frequency Identification – RFID
3
)World Health Organization (WHO
 4دوره کمون یا نهفتگی ( )Incubationدر یک بیماری ،به دوره و مدتزمان ورود عامل بیماریزا (اعم از باکتری ،ویروس و غیره) به بدن تا ظهور نشانه
بیماری ( )symptomsو عالئم بیماری ( )signsگفته میشود.
2
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اینترنت اشیا در
5G

هوش مصنوعی و
یادگیری عمیق

فناوریهای پیشرفته

محاسبات ابری و
تحلیل کالن داده ها

بالکچین

شکل  1فناوريهاي پيشرفته براي مقابله با بيماري کووید [28] 19

در عصر دیجیتال فناوری های پیشرفته ،پیشرفتهای اخیر در  IoTدر شبکه مخابرات ،5Gهوش مصنوعی و تکنیکهای
یادگیری عمیق ،محاسبات ابری ،و فناوری بالک چین ۵میتواند راهحلهای بلند مدت برای مقابله با بیماری همهگیر کووید۱۹
فراهم کنند [ .]47 - 43این تکنولوژیها میتوانند به بهبود تشخیص و درمان و حتی به جلوگیری از شیوع این بیماری کمک
کنند .این فناوریهای مرتبط با یکدیگر میتوانند در جمعآوری دادههای بالدرنگ از افراد در مکانهای دوردست با استفاده از
تجزیه و تحلیل دادهها ،پردازش ،پیشبینی و تصمیمگیری با استفاده از محاسبات ابری کمک کنند و این امر با استفاده از
فناوری بالک چین برای شبکههای داده ایمن افزایش مییابد.
هدف ما در این مطالعه تعیین نقش فناوریهای مبتنی بر اینترنت اشیا در ردیابی ،کنترل و مرور پلتفرمها ،برنامههای
کاربردی ،در سه مرحله اصلی ،از جمله تشخیص زودهنگام ،زمان قرنطینه و بعد از بازیابی است.شناسایی و تشخیص زودتر
میتواند منجر به عفونت کمتر شود و در نتیجه ،خدمات بهداشتی بهتری برای بیماران مبتال وجود دارد [ .]۱7قرنطینه کردن
موارد تأیید شده و مشکوک و منع یا کنترل آمد و شد ،دستور منع برقراری ارتباط با فضای خارج و جدا کردن افراد آلوده از
دیگران ،میتواند تعداد عفونت های کووید ۱۹را کاهش دهد .ردیابی بیمار کووید ۱۹پس از بهبودی میتواند شامل نظارت بر
عالئم بازگشتی و عفونت بالقوه باشد []۱۸
ادامه این مقاله به شرح زیر سازماندهی شدهاست .بخش اول اهمیت اینترنت اشیا را در دوره بیماری کووید ۱۹و فناوریها
و کاربردهای اینترنت اشیا را برای کووید ۱۹پوشش میدهد .در ادامه کاربردهای  IoTدر دوران قرنطینه کووید  ۱۹در قالب
سالمت خانگی هوشمند ،سیستم های سالمت شخصی و اینترنت اشیا شناختی پزشکی بررسی میشود .سپس درباره موضوعات
مختلف و کارهای آینده بحث کرده و در بخش آخر نتیجهگیری میکنیم.

اهميت نقش اینترنت اشيا در کووید19
از اوایل سال  ،2020جهان در تالش برای کنترل شیوع بیسابقه کرونا ویروس و تولید یک واکسن ،با بیماری همهگیر
ناشی از سندرم تنفسی شدید جدید دست و پنجه نرم میکند [ .]۱۹از آنجا که اغلب تالشها برای یافتن درمان یا کنترل انتشار
این بیماری تاکنون نتایج قابل قبولی را نشان ندادهاند ،تقاضای باالیی برای نظارت جهانی بر بیماران دارای عالئم و بدون عالئم
وجود دارد.
در سالهای اخیر ،فناوری  IoTتوجه زیادی را در حوزه بهداشت و درمان به خود جلب کردهاست و نقش مهمی در
فازهای مختلف بیماریهای عفونی مختلف بازی میکند [.]20از آنجا که در بیماری همهگیر کنونی ،احتمال ابتال به کووید۱۹
زیاد است ،نیاز اساسی بیماران این است که به طور فعاالنه در فازهای مختلف کووید ۱۹با پزشکان خود در ارتباط باشند .در این
. blockchain

5
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پژوهش به بررسی نقش فناوری  IoTدر پاسخ به بیماری کووید ۱۹در سه فاز اصلی تشخیص زودهنگام ،زمان قرنطینه و بعد از
بازیابی میپردازیم.
در فاز اول که تشخیص زودهنگام است [ ،]2۱یک نیاز اساسی تشخیص سریعتر است زیرا به علت نرخ مسری بودن باال
حتی یک بیمار بدون عالمت نیز میتواند به راحتی ویروس را به دیگران سرایت دهد .هر چه بیمار سریعتر تشخیص داده شود،
گسترش ویروس بهتر کنترل میشود و بیمار میتواند درمان مناسبتری دریافت کند .در حقیقت ،دستگاههای  IoTمیتوانند با
دریافت و بررسی اطالعات از بیماران فرآیند تشخیص را تسریع کنند .این کار را میتوان با ثبت دماهای بدن با استفاده از
دستگاههای مختلف ،برداشت نمونهها از موارد مشکوک ،و غیره انجام داد.
فاز دوم ،زمان قرنطینه نام دارد[ ،]22یک دوره مهم از این بیماری بعد از تشخیص کووید ۱۹است ،و بیمار باید برای دوره
درمان جدا شود .دستگاههای  IoTدر این مرحله میتوانند [ ]23با توجه به درمانهای بیماران و دستورات ماندن آنها در منزل
از راه دور بر بیماران نظارت داشته باشند .آنها همچنین میتوانند محیط را بدون تعامالت انسانی تمیز کنند .مثالهایی از این
نوع ،پیادهسازی باندهای پوشیدنی ردیاب ،دستگاههای ضد عفونی کننده و غیره هستند.
با توجه به مراکز کنترل و پیشگیری بیماریها )CDC)6اغلب افراد مبتال به عالئم خفیف میتوانند با ماندن در خانه
بدون درمان نیز بهبود پیدا کنند ،اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این افراد پس از بهبودی کامل مجدد مبتال نشوند].[24
عفونت مجدد ممکن است با عالئم مختلفی از کووید۱۹رخ دهد [ .]2۵با توجه به این تغییرات در مرحله بعد از بهبود ،احتمال
برگشت نشانهها و عفونت مجدد میتواند باال باشد [ .]۱۸برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی ،فاصله اجتماعی باید با استقرار
دستگاههای  ،IOTاز جمله باندها و دستگاههای مانیتورینگ ،برای ردیابی افراد جهت اطمینان از حفظ فاصله مناسب اجرا شوند.
به طور خالصه ،فناوری  IoTدر طی بیماری همهگیر کووید سودمند بودن خود را در کمک به بیماران ،ارائه دهندگان
خدمات بهداشتی و مسئوالن اثبات کردهاست .در ادامه به طور خالصه ابزارهای مختلف و برنامههای کاربردی IoTاز جمله
پوشیدنیها ،7هواپیماهای بدون سرنشین ،روباتها ،دکمههای IOT ۸و برنامههای کاربردی گوشیهای هوشمند را توضیح
میدهیم که عمدتاً در خط مقدم مبارزه با کووید ۱۹مورد استفاده قرار میگیرند .جدول  ۱مشخصات این فناوریها را در
خصوص این بیماری همهگیر نشان میدهد.
جدول  1فناوري هاي  IOTبراي کووید[26] 19

توضيحات

مزایا

معایب

فناوري

یک فناوری فعال برای دریافت
داده های پردازش شده از
طریق حسگر های متصل به
بدن

نظارت مداوم
بهبود کیفیت درمان بیمار
بیمارستان های ایمن و کاهش
مراجعات حضوری به بیمارستان ها

امنیت و حریم خصوصی داده ها
عمر کوتاه باتری

هواپیماهای
بدون سرنشین

یک هواپیمای مجهز به حسگر
و دوربین و سامانه موقعیت
یاب جهانی با کمترین نرخ
دخالت انسانی و یا بدون هیچ
تعامل انسانی که مورد استفاده
قرار میگیرد

انجام وظایف شامل جستجو ،نظارت و
تحویل
دسترسی به مکان های غیر قابل
دسترس
پایین آوردن تعامالت مانند  :نگهداری

چالش های امنیتی مرتبط با
کالن داده های بدون ساختار
کیفیت خدمات
ارتباطات ضعیف

روبات ها

یک ماشین قابل برنامه ریزی
که میتواند کارهای پیچیده را

کاهش تعامالت با تشخیص از راه دور
تعمیر و نگهداری مانند  :تمیز کردن و

مالحظات مربوط به حریم
خصوصی

پوشیدنی ها

6

)Centers for Disease Control(CDC
wearables
8
buttons IoT
7
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فناوري

برنامه های
گوشی های
هوشمند

توضيحات

مزایا

مانند یک موجود زنده انجام
دهد و اوضاع را به خوبی اداره
کند

ضد عفونی کردن
کاهش مشکالت سالمت روانی

یک نرم افزار کاربردی که برای
انجام وظایف محدود در یک
دستگاه تلفن همراه طراحی
شده است

معایب

حفظ امنیت و حریم خصوصی
داده ها

نظارت و پیگیری
مقرون به صرفه بودن

در جدول  2کاربردها و مفاهیم اصلی قابلتوجه در اینترنت اشیا برای بیماری کووید  ۱۹بررسی شده است].[27
جدول  2کاربردهاي اصلی  IOTبراي کووید [27] 19

کاربردها

توصيف

بیمارستان متصل به اینترنت

پیاده سازی اینترنت اشیا برای حمایت از بیماری های همه گیر مانند کووید۱۹
به یک شبکه یکپارچه کامل در داخل بیمارستان نیاز دارد

اطالع دادن به پرسنل پزشکی مربوطه
هنگام بروز وضعیت اضطراری

این شبکه یکپارچه به بیماران و کارمندان اجازه میدهد تا هر زمان که به آنها
نیاز است سریعتر و موثر واکنش نشان دهند.

درمان شفاف کووید ۱۹

این بیماران میتوانند از مزایای ارائهشده بدون هرگونه جانبداری و طرفداری
استفاده کنند.

فرآیند درمان خودکار

انتخاب روش های درمانی مثمرثمر بوده و به رسیدگی مناسب موارد کمک می
کند

مشاوره پزشکی از راه دور

باعث می شود درمان نیازمندان در مکان های دور از طریق استفاده از تله
سرویس های متصل به خوبی انجام شود

شبکه بهداشت و درمان بی سیم برای
شناسایی بیماران کووید۱۹

برنامه های معتبر مختلفی را می توان در تلفن های هوشمند نصب کرد ،که می
توانند روش شناسایی را مالیمتر و مثمر ثمر کنند

ردیابی هوشمند بیماران مبتال

ردیابی تاثیرگذار بیماران در نهایت ،ارائه دهندگان خدمات را برای رسیدگی به
موارد با زیرکی بیشتر تقویت میکند.

اطالعات در زمان واقعی در هنگام شیوع
این عفونت

از آنجا که دستگاهها ،مکانها ،کانالها و غیره کامال ً مطلع و متصل هستند،
اشتراک اطالعات به صورت آنالین میتواند انجام شود و پروندهها را میتوان به
دقت کنترل کرد.

غربالگری سریع کووید۱۹

تشخیص مناسب از طریق دستگاههای هوشمند متصل انجام خواهد شد .این امر
در نهایت باعث میشود فرآیند غربالگری کلی بهتر شود

شناسایی راهحل خالقانه

باالترین هدف ،کیفیت کلی نظارت است .با ایجاد نوآوری موفق در سطح پایه
میتوان به آن دست یافت.

تمام ابزارها و وسایل پزشکی را از طریق
اینترنت به هم متصل کنید

در طول درمان کووید ،۱۹اینترنت اشیا همه ابزارها و دستگاه های پزشکی را از
طریق اینترنت متصل می کند که اطالعات را در زمان درمان به صورت بالدرنگ
انتقال می دهد

پیشبینی دقیق ویروس

براساس گزارش داده موجود ،استفاده از برخی از روشهای آماری میتواند به

مجلهی علمی پژوهش در علوم رایانه ،شماره  ،21بهار  ،1400ص 29 -47
ISSN: 2745-3673

http://www.Rcsj.ir

توصيف

کاربردها

پیشبینی وضعیت در زمان آینده کمک کند .این برنامه همچنین به دولت،
پزشکان ،دانشگاهیان و غیره برای برنامهریزی برای یک محیط کار بهتر کمک
خواهد کرد.

کاربرد  IOTدر دوران قرنطينه کووید19
سالمت خانگی هوشمند)HSH( 9
ارائه خدمات از طریق ابزارهای کمکی ،یک سبک زندگی راحت و مناسب را ممکن میسازد .نقش اصلی هر سیستم
اتوماسیون خانگی هوشمند ،کمک به کاربران در کنترل از راه دور و کنترل وسایل است .با توجه به این موضوع ،هدف ایجاد
سیستمی است که نه تنها خانه را کنترل و نظارت کند بلکه از سبک زندگی سالم کاربران نیز پشتیبانی کند .اتوماسیون خانه
هوشمند به عنوان یک حوزه نوظهور از  IoTدر حوزههای مختلف از قبیل زندگی روزمره و کمک به انسان [ ،]30کنترل از راه
دور لوازم خانگی [ ،]32 ،3۱تشخیص حرکت در خانه [ ،]33مدیریت انرژی در خانه[ ،]34امنیت[ ،]3۵و ارایه خدمات بهداشتی
به بیماران ،معلوالن و افراد مسن [ ،]37 ،36 ،3۹اعمال شدهاست.
دومین انگیزه وهدف ناشی از همهگیری جهانی و فاصله اجتماعی ،کاهش تماس فیزیکی و دستوراتی است که دولت جهت
ماندن در خانه به منظور کنترل انتشار این ویروس صادر کردهاست .به افرادی که با افراد مثبت ارتباط برقرار کردهاند اما عالئم
بیماری را نشان نمیدهند نیز توصیه میشود که خود را برای چند روز قرنطینه کنند .حتی به بیماران مثبت با عالئم مالیمتر
نیز توصیه میشود قرنطینه را رعایت کنند .وقتی که فرد مبتال عالئم بیماری را که در فواصل منظم دیده میشود به پزشک
ارسال میکند قرنطینه و خودایزوله ۱0را میتوان از منزل اجرایی کرد .برای رسیدن به این هدف ،حوزه سیستم مراقبت بهداشتی
خانه هوشمند باید گسترش داده شود تا بیماران بتوانند نشانههای کووید را به راحتی از خانههای خود بارگذاری کنند].[2۹
ممکن است مواردی وجود داشته باشد که در آن کاربر به تغییر موقعیت خود در خانه ،افزایش یا کاهش درجهحرارت خانه
و سایر عوامل محیطی که بر پارامترهای فیزیولوژیکی ثبتشده اثر میگذارد ،نیاز داشته باشد .برای پرداختن به عوامل خارجی
که بر مقادیر فیزیولوژیکی تاثیر میگذارند ،ما براساس روش استفادهشده توسط نویسندگان در مرجع[ .]3۸که رویکرد مبتنی بر
ابر فضای آنالوگ ۱۱زمینه )HAC( ۱2در یک محیط فراگیر است ،پیش میرویم.
مراقبت بهداشتی در یک خانه هوشمند شامل عناصر مختلفی چون کاربر ،محل کاربر ،فعالیتهای او ،شرایط محیطی و
دیگر پارامترهای مرتبط میباشد .برای درک کافی رابطه بین کاربر و فعالیتهایش ،زمینه مورد نیاز است .به گفته نویسنده در
مرجع[ ]40زمینه هر اطالعاتی است که میتواند برای توصیف وضعیت یک موجودیت مورد استفاده قرار گیرد .ابعاد برای HAC
براساس انواع خاصی از زمینه شکل میگیرند .به خاطر پیچیدگی محیط فراگیر ،ممکن است تعداد ابعاد زیاد باشد [ .]42زمینه-
های اصلی مورد استفاده برای توصیف وضعیت کاربر عبارتست از مکان ،زمان و شرایط محیطی به شرح زیر:
• مکان
برای رسیدن به یک مقدار دقیق از یک پارامتر فیزیولوژیکی خاص مانند فشار خون ،موقعیت بیمار در نظر گرفته میشود.
برای مثال توصیه نمیشود که خواندن فشار خون در هنگام ایستادن انجام شود و وضعیت توصیه شده مستقیم نشستن یا
خوابیدن راحت است [ .]4۱زیرا وضعیت و موقعیت بر روی مقدار سیستولیک یا دیاستولی تأثیر می گذارد .مکان را می توان به
موقعیت اضافه کرد تا دامنه مقدار را به طور موثر ثبت کرد.

9

). Health Smart Home(HSH
self - isolate
11
hyperspace Analogue
12
)Hyperspace Analogue to Context (HAC
10
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• زمان
زمان بر نتایج و نتیجهگیری پزشکان برای تجویز دارو تاثیر میگذارد .زمان فعالیت و محیط اطراف آن را توضیح میدهد.به
عنوان مثال توصیه میشود که برخی داروها و نسخههای تجویز شده با صبحانه و بقیه در شب گرفته شوند .اگر یک بیمار زمان
مناسب گرفتن یک دوز خاص را از دست بدهد ،ممکن است برخی شرایط سالمتی را تحت تاثیر قرار دهد که پزشک باید قبل از
بررسی وضعیت سالمتی بیمار در نظر بگیرد[.]2۹

• شرایط محیطی
شرایط محیطی داخلی برای مثال رطوبت و دما ،شرایط فیزیولوژیکی بیمار را به روشهای بسیار زیادی تحتتاثیر قرار
میدهد .یک بیمار ممکن است تب باالیی داشته باشد ولی در طول فصل زمستان دمای بدنش در محدوده نرمال قرار بگیرد.
همچنین ممکن است یک بیمار بدون تب باال به دلیل اینکه در یک محیط داغ قرار گرفته یا در یک اتاق بسته با گرمکن در حال
کار است ،دمای بدنش یک محرک باال در نظر گرفته شود .بنابراین ،شرایط جوی باید برای خالصه وضعیت بهتر سالمت بیمار در
نظر گرفته شود[.]2۹
در مقاله [ ،]2۸یک اپلیکیشن سیستم سالمت خانگی هوشمند مبتنی بر تلفن همراه جهت نظارت بر سالمت کارآمد و
موثر افراد مسن و معلول به منظور زندگی راحت و مستقل و شخصی ارائه شده است .بخشی از این سیستم پیشنهادی به بیمار
اجازه می دهد تا در طی دوره یک بیماری همه گیر مانند بیماری کووید ۱۹جهت کمک به پزشک از راه دور اطالعات عالئم
سالمتی ضروری را بارگذاری ۱3یا ضبط ۱4کند .سیستمهای جدید پشتیبان سالمت پارامترهای خاص سالمت مانند وزن ،نبض،
فشار خون ،سطح گلوکز و دمای بدن را اندازه گیری میکنند .این سیستم همچنین برای ارسال یک یادآور به بیماران در مورد
استفاده از دارویی خاص با ورودی کاربر طراحی شدهاست .الگوریتمی براساس ابرفضای آنالوگ زمینه )HAC( ۱۵برای یک
محیط فراگیر توسعه داده شد تا به خواسته کابران جهت انتخاب میان دستگاههای متعدد موجود در سیستم هوشمند سالمت
خانگی بپردازد.

شکل  2سيستم سالمت خانگی هوشمند مبتنی بر برنامه تلفن همراه جهت نظارت بر سالمت ][28
13

upload
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15
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شکل  2معماری طراحی سیستم پیشنهادی را نشان میدهد .این معماری شامل وسایل خانگی ،گوشیهای هوشمند،
حسگرها ،عملگرها ،سیستمهای  Wi - Fiو یک تخته آردوینو ۱6میباشد که به عنوان میکروکنترلر عمل میکند .در این
سیستم ،حسگرها برای اندازهگیری دما یا رطوبت داخلی ،و تشخیص حرکت و دود نصب شدهاند و ارتباط بین کاربر و خانه
بیسیم است .میکروکنترلر آردوینو دادهها را از سنسورهای مختلف ،وسایل خانگی و دستگاههای فیزیولوژیکی از طریق ماژول
بیسیم  ESP8266جمعآوری کرده و آن را از طریق اینترنت به کاربر منتقل میکند .کاربر برای انجام اقدامات الزم ،دستورات
را از طریق برنامه موبایل آردوینو توسعه یافته به میکروکنترلر دریافت کرده و به خانه می فرستد[.]2۸
سناریوی نظارت بر سالمت در منزل به این صورت است که پارامترهای فیزیولوژیکی کاربر با استفاده از تجهیزات متداول
مانند فشار سنج برای پیش بینی فشار خون ،دماسنج برای دمای بدن و گلوکومتر برای سطح قند با کمک اعضای خانواده در
خانه اندازه گیری می شوند .مقادیر پارامترها و عالئم ویروس اندازه گیری شده از طریق اینترنت برای پزشک ارسال می شود.
مقادیر در پایگاه داده ایجاد شده برای سیستم توسعه یافته ذخیره می شود و پزشک از طریق برنامه وب توسعه یافته ،پارامترها و
سایر اطالعات بیمار از جمله پیام ،چت و شکایات را مشاهده می کند .از طرف دیگر ،پارامترهای فیزیولوژیک بدن را می توان از
طریق سنسورهای بدنه بدست آورد و مقادیر را به صورت بی سیم توسط میکروکنترلر دریافت کرد .اگر پارامترهای اندازه گیری
شدهی دریافت شده در حد مشخص نرمال نباشد ،الگوریتم خاصی برای انجام بررسی های اساسی با استفاده از انواع زمینههای
 HACاستفاده میشود .میکروکنترلر مقادیر دریافتی را به پایگاه داده ارسال می کند و سپس مقادیر از طریق اینترنت برای
تشخیص به پزشک منتقل می شود .پزشک از طریق برنامه تلفن همراه با برقراری تماس ،گذاشتن پیام یا استفاده از گزینه چت
باکس ۱7در پلتفرم با بیمار ارتباط برقرار میکند .چندین دستگاه در سیستمهای اینترنت اشیا دخیل هستند ،بنابراین نیاز به
درگاهی است که به عنوان وسیله ای برای یکپارچگی و ادغام بین دستگاهها در سیستم و ماژولهای ارتباطی عمل میکند .لوازم
خانگی برای کنترل به برد آردوینو متصل می شوند .همچنین ،داده های تولید شده از حسگرهای هوشمند مورد استفاده برای
اندازه گیری پارامترهای فیزیولوژیکی بیمار به پایگاهداده فرستاده میشوند و از آنجا از طریق اینترنت به پزشک ارسال میشوند.
پزشک نیز با ارسال اطالعات از طریق اینترنت با بیمار ارتباط برقرار میکند[.]2۸

شکل 3صفحه نرم افزار سمت بيمار[]28
. Arduino
. chat box
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شکل 4صفحه نرم افزار سمت پزشک[]28

سيستم هاي سالمت شخصی)PHS(18
با توجه به تکثیر سریع دستگاه های پوشیدنی و تلفن های هوشمند ،فناوری فعال اینترنت اشیا در حال تکامل مراقبت
های بهداشتی از سیستمهای مبتنی بر هاب معمولی به سوی سیستم مراقبت های بهداشتی شخصی تر است که در جدول 3
تکنولوژیهای سنجش و شناسایی مورد استفاده در PHSبه اختصار آورده شده است.
به منظور درک پیشرفت فناوری های اینترنت اشیا در  ،PHSمقاله] [7الگوریتم های پردازش داده برای  PHSفعال شده
در اینترنت اشیا را به سه بخش اصلی خالصه می کند :رویکردهای داده محور ،رویکردهای دانش بنیان،رویکردهای ترکیبی .به
طور خاص ،رویکردهای داده محور شامل یادگیری تحت نظارت ،یادگیری نیمه نظارت شده و روش های یادگیری بدون نظارت
است .روشهای دانش بنیان رویکردهای مدل سازی و استدالل معنایی را پوشش می دهد .روش ترکیبی از دو نوع رویکرد فوق با
تلفیق یادگیری ماشین در استدالل دانش است.
جدول  3تکنولوژيهاي سنجش و شناسایی ][7

پارامترهاي اندازه گيري شده

نمونه هاي حسگر

شتاب خطی حرکت

شتاب سنج []4۹

سرعت چرخش زاویه ای

ژیروسکوپ[]۵0

ارتفاع شی

سنسورهای فشار[]۵۱

موقعیت مکانی با وضوح باالتر

سنسورهای میدان مغناطیسی []۵2

مکانهای بیرونی

]۵3[GPS

فشار خون سیستولیک و دیاستولیک

دستگاه فشار خون []۵4

ریتم و فعالیت الکتریکی قلب

الکتروکاردیوگرام (نوار قلب) ()ECG
[]۵۵

انقضا ،سرعت جریان و حجم ریه

اسپیرومتر[]۵6

حرکت چشم

الکتروکولوگراف
)]۵7[(EOG

دمای سطح پوست

پاسخ پوست گالوانیک )]۵۸[ (GSR

زیرمجموعه هاي حسگر

رده حسگر

سنسورهای اینرسی

حسگرهای موقعیت مکانی
حسگرهای
پوشیدنی
حسگرهای فیزیولوژیکی

). Personal Health Systems(PHS
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پارامترهاي اندازه گيري شده

نمونه هاي حسگر

زیرمجموعه هاي حسگر

عکس هایی از زندگی روزمره

 SenseCamدوربین حسگر[]۵۹

حسگرهای تصویر

دمای داخلی  /فضای باز

دماسنج []60

رطوبت داخلی  /فضای باز

رطوبت سنج[]6۱

حالت باز  /بسته شدن پنجره

تماس با پنجره[]62

حالت باز  /بسته شدن درب

تماس با در[]62

روشن  /خاموش بودن حالت

سوئیچ نور[]62

حالت روشن  /خاموش کنترل از راه دور

سوئیچ کنترل از راه دور []62

محلی سازی محیط داخلی

مادون قرمز []63

محلی سازی محیط داخلی

زیگبی []64

محلی سازی محیط داخلی

 RFIDفعال[]6۵

اشیا فردی با آنها تعامل دارند

برچسب های ]66[RFID

اشیا فردی با آنها تعامل دارند

برچسب های ]67[ NFC

رده حسگر

حسگرهای محیطی

حسگرهای دودویی
سنسورهای
محیط
حسگرهای موقعیت مکانی

برچسب ها

با این وجود ،با توجه به بسیاری از مسائل ،از جمله کمبود سنسورهای پزشکی هوشمند مقرون به صرفه و دقیق ،معماری
غیر استاندارد اینترنت اشیا ،ناهمگنی دستگاه های پوشیدنی متصل ،چند بعدی بودن داده ها ،توانمندسازی کاربرد فناوری
پیشرفته اینترنت اشیا در  PHSو تقاضای زیاد برای قابلیت همکاری چالش های زیر در حوزه  PHSمطرح است:
•

سنسورهاي پوشيدنی مقرون به صرفه و راحت

در حالی که فناوریهای سنجش وحسگر موجود در دهه گذشته پیشرفت خوبی داشتهاست ،هنوز هم برای پایش سالمت
طوالنیمدت در محیط زندگی آزاد محدودیتهایی دارد ،چرا که حتی یک سنسور کوچک متصل به یک بخش خاص از بدن
هنوز برای پایش دائمی راحت نیست .در حالی که محبوبیت دستگاه های پوشیدنی در بین کاربران عمومی ثابت شده است ،اکثر
موارد استفاده آنها به زمینه های تناسب اندام محدود هستند .این محصوالت به سادگی اندازهگیریهای پردازششده (به عنوان
مثال ،تعداد گام ،فاصله یا کالری) را فراهم میکنند ،بنابراین از پردازش دادههای بیشتر ناتوان هستند .دادههای سنسور خام را
میتوان به طور مستقیم از تلفن همراه بدست آورد ،اما به دلیل تنوع الگوی زندگی و اثرات محیطی ،دادههای شخصی
دستگاههای پوشیدنی باعث عدم اطمینان قابلتوجهی در محیط طبیعی مانند باتری ،مسائل ظرفیتی و موقعیت دادهشده
میشود .زمانی که تلفن همراه در کیف دستی یا جیب شلوار قرار میگیرد ،نتایج بسیار متفاوت هستند .زیرا حسگرهای اینرسی
نسبت به هر تغییر در موقعیت و جهت گیری حساس هستند .بنابراین ،تا کنون تکنولوژیهای حسگر پوشیدنی موجود از نظر
اندازه ،پاسخ سریع و قابلیت نظارت مداوم ،انتقال داده بیسیم و تجربه کاربر آزاردهنده ،محدود هستند .عالوه بر این ،معموالً یک
تعادل بین کیفیت باال و هزینه پایین تکنولوژیهای سنجش در حال توسعه وجود دارد .کاندیدای ایده فناوریهای سنجش و
حسگری آینده برای اینترنت اشیا فعال شده با  PHSمیتواند یک سنسور کوچک جهت مصرف روزانه شخصی باشد و محدود به
لباس ،ساعت ،عینک ،کفش ،کمربند ،و غیره نباشد .عالوه بر این ،برای بسیاری از بیماریهای مزمن ،دستگاههای حسگر غیر
بازدارنده بسیار موثر هستند ،و به طور بالقوه راحتی بسیاری را برای بیماران به ارمغان می آورند].[7
•

پلتفرم هاي ایمن و قابل اعتماد حوزه سالمت موبایل

هر گونه برنامه کاربردی مربوط به مراقبتهای بهداشتی باید امنیت و حریم خصوصی را در نظر داشته باشد .در بسیاری از
برنامه کاربردی  ،PHSاز آنجایی که اطالعات سالمت (به عنوان مثال ،پدیدهها ،۱۹وضعیت سالمتی ،وضعیت اضطراری) نسبتاً
phenomena
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برای کاربران حساس است ،هر گونه افشای نادرست ممکن است حریم خصوصی کاربر را نقض کرده و حتی منجر به از دست
رفتن دارایی شود .کاربران همچنین ممکن است نگران باشند که دادههای حیاتی سالمت شان هنگام ذخیرهسازی در مکانها و
سرورهای غیرقابل اعتماد ،دستکاری شوند .همچنین برخی از مهاجمان بدخواه در سیستمهای بهداشتی رفتارهای نادرستی
میکنند تا بر اثربخشی و یا گمراه کردن ترجیحات کاربران دیگر اختالل ایجاد کنند .بنابراین ،چگونگی تامین امنیت مناسب و
حفاظت از حریم خصوصی در اینترنت میتواند یک مساله چالش برانگیز باشد .بدون طرحهای خوب برای حفاظت از حریم
خصوصی کاربر ،کاربران ممکن است برنامههای مراقبت بهداشتی را نپذیرد .مساله مهم دیگر این است که هزینههای حمایتهای
امنیتی با تقاضاهای متنوع کاربران متفاوت است و ممکن است بر تجارب کاربران از برنامههای سالمت موبایل تاثیر بگذارد .به
عنوان مثال ،تکنیکهای رمزنگاری پیچیده ممکن است به کاربران تضمینهای امنیتی بیشتری ارایه دهند ،اما دارای تاخیر و
سربار محاسباتی باالتر نسبت به انواع سبک هستند] .[7برای تامین نیازهای امنیتی کاربران و تعادل بین عملکرد و حمایتهای
امنیتی ،کیفیت حفاظت یک مفهوم تازه است که به برنامهها اجازه میدهد یکپارچه سازی محافظت امنیتی قابل تنظیم را انجام
دهند].[7
• اعتبارسنجی موثر دادهها در مراقبتهاي بهداشتی
همانطور که قبال اشاره شد در یک محیط اینترنت اشیا  ،PHSدادههای سالمتی شخصی از یک وسیله پوشیدنی باعث
عدم اطمینان قابلتوجهی در محیط طبیعی میشود .چگونگی تایید این دادهها در حوزه سالمت بسیار چالش برانگیز است .با
رشد نمایی بازار مراقبتهای پزشکی همراه ،بسیاری از محصوالت پوشیدنی توسعهیافته اند که به طور قابلتوجهی ناهمگونی و
تنوع وسایل متصل شده در سیستمهای مراقبت شخصی شده  IoTرا افزایش میدهد .اعتبار سنجی موثر این اطالعات بهداشتی
از دستگاههای ناهمگن در  IoTدر محیط بهداشت و درمان شخصی شده ،دشوار است و به الگوریتم های هوشمند پیشرفته تری
نیاز دارد].[7
• پردازش و تحليل داده هاي هوشمند در مراقبت هاي بهداشتی
از نظر مدلهای تطبیقی سنتی برای افراد مختلف با حاالت فیزیکی مختلف ،همه رویکردهای مبتنی بر داده نیاز به تعداد
زیادی نمونه برای آموزش مدل دارند ،که در روشهای یادگیری نظارت شده باید مقولههای مناسب قبل از زمان تنظیم شوند ،و
هر نمونه باید برچسب داشته باشد .به عالوه ،در موارد رفتارهای غیر عادی برای افراد مسن ( به عنوان مثال ،زمین خوردن یا
غش کردن ) ،این سیستمها باید تعامل سریع با کاربران و مراقبان را فعال کنند .با در نظر گرفتن محدودیتهای ابزارهای
سنجش موجود که الگوریتم ها را معموال بر روی سرور کنترل از راه دور پیادهسازی میکنند ،انتخاب پیچیدگی پایین الگوریتم
میتواند برای شرایط و همچنین برای ثبت و نظارت بر فعالیتهای فیزیکی کافی باشد .در آخر فقط چند توجه به آموزش مدل
مراقبت های بهداشتی از سیگنال های حسگر در محیط طبیعی یا نیمه طبیعت گرایانه اختصاص داده شده است .رویکردهای
نیمه نظارت شده و بدون نظارت در زندگی واقعی با بسیاری از عدم قطعیت ها واجد شرایط ترند و به عنوان یک موضوع چالش
برانگیز برای حل پیچیدگی و دقت الگوریتم ها می تواند بیشتر مورد بررسی قرار گیرد].[7
• نظارت و تغيير رفتار فردي در مراقبت هاي بهداشتی
در مدل سنتی مراقبتهای بهداشتی ،یک سیستم واکنشی که بیماریهای حاد را درمان می کند پس از این واقعیت ،اخیراً
با فناوریهای  IoTدر حال تکامل به سیستمی با محوریت بیماران ،پیشگیری و مدیریت مداوم شرایط مزمن است .بنابراین،
بسیار مهم است که رفتار فردی را با سیستمهای مراقبتهای شخصی به طور موثر نظارت و تغییر دهیم ،که نیازمند همکاری
نزدیک بین متخصصان فنی و متخصص بالینی است .این نیاز به ژست جدیدی از مسایل تحقیقاتی جدید دارد .در درجه اول،
نحوه تغییر رفتار در مدلهای ارائه خدمات بهداشتی جدید با اینترنت بیسیم میتواند یک مساله بزرگ باشد .بسیاری از
سیستمهای بهداشتی قدیمی تاکید بیشتری بر مراقبتهای اولیه دارند ،به ویژه از طریق استفاده از مدلهای ارائه درمان
یکپارچه که برای بهبود سالمت مردم طراحی شدهاند .برای موفقیت ،این مدل های جدید باید دامنه دسترسی خود را به خارج از
چهار دیواره مطب پزشک گسترش دهند تا بتوانند از تغییر رفتار بیمار فراتر از تعامالت سنتی پزشک و بیمار حمایت
کنند].[7این امر مستلزم قابلیتهای جدید ،از جمله ابزارهای گردش کار بالینی برای پشتیبانی از هدف قرار دادن بیمار ،هشدار
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دهنده مراقبتهای بهداشتی برای بیماران ،افزایش ارتباطات و حمایت مدیریت مراقبت از بیماران ،و پایش از راه دور است.
پزشکان بالینی باید وقتی با بیمار ارتباط برقرار می کنند ،یک رویکرد بیمار محور را در پیش بگیرند ،رویکردی که متمرکز بر
درک کلی فرد و موانع تغییر آنها باشد .ثانیا ،شایسته است که با استفاده از فناوریهای مراقبت از راه دور و خودمراقبتی ،ارتباطات
بین بیماران و پزشکان افزایش یابد .مدلهای سنتی تحویل مراقبت  ،در هسته خود  ،تعامالت رو در رو بین پزشکان و بیماران را
دارند .با این حال  ،فناوریهای جدید این مدل تعامل را افزایش داده و اساسا ً راههایی را که متخصصان بالینی ارائه میدهند و
افراد و خانواده شان از آنها مراقبت میکنند را تغییر میدهند .برای مثال برنامههای همراه میتواند ردیابی و نظارت را تسهیل
کند].[7

اینترنت اشيا شناختی پزشکی)CIOMT( 20
در ابتدا واژه اینترنت اشیا برای اشاره به اشیا متصل ،تعاملپذیر و قابل شناسایی که به سامانه شناسایی فرکانس رادیویی
مجهز بودند ،بکار گرفته شد .پس از آن پژوهشگران اینترنت اشیا را به تکنولوژیهای بیشتری مانند حسگرها ،محرکها،
سیستمهای موقعیتیابی جهانی و دستگاههای سیار نیز مرتبط کردند .اینترنت اشیا ،عمدتا بر چگونگی فعالسازی و اتصال اشیا
برای دیدن ،شنیدن ،و حس کردن دنیای فیزیکی و سپس به اشتراک گذاری مشاهدات خود تمرکز دارند .اما تنها اتصال کافی
نیست ،و فراتر از آن اشیا باید دارای قابلیت یادگیری ،تفکر و درک دنیاهای فیزیکی و اجتماعی توسط خود باشند .این نیاز
کاربردی ،ما را به توسعه یک الگوی جدید که اینترنت اشیای شناختی  2۱CIoTنامیده شده واداشته تا به منظور استفاده در
هوش سطح باال IoT ،فعلی تقویت شود .به عبارت دیگر در اینترنت اشیا شناختی هدف ،تقویت بخشیدن به  IoTتوسط اضافه
نمودن قدرت یادگیری ،تفکر و درک جهان فیزیکی و اجتماعی به اشیای عمومی است و این امر با ادغامسازی موثر فرآیند
اجرایی شناخت انسان در طراحی  IoTو ارایه شرحی دقیق از تکنیکهای پردازش شناختی که در قلب CIoTقرار دارند،
صورت میگیرد .به طورخالصه CIoT ،میتواند  IoTفعلی را با ادغامسازی پردازش شناخت انسانی در طراحی سیستم ،تقویت
بخشد .این چارچوب موجب صرفهجویی در زمان ،کاهش وابستگی به اپراتورها ،افزایش بهرهوری منابع ،و تقویت تامین سرویس
میشود.
از سویی دیگر در عصر فناوریهای دیجیتالی پیشرفته ،مراقبتهای بهداشتی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا اهمیت دارد
زیرا میتواند با بیماری همهگیر کنونی کووید ۱۹مقابله کند .از این رو ،کاربرد جدید رادیو شناختی )CR( 22مبتنی بر اینترنت
اشیا برای دامنه پزشکی که به عنوان اینترنت اشیا شناختی پزشکی ( )CIOMTشناخته میشود ،جهت مقابله با این چالش
جهانی مورد بررسی قرار گرفتهاست .این مفهوم  CIoTبرای این بیماری همهگیر مناسب است چرا که هر فرد باید از طریق یک
شبکه گسترده که نیازمند مدیریت کارآمد است ،کنترل و نظارت شود .روش تخصیص طیف پویا مبتنی بر  ،CRراهحل انطباق
تعداد زیادی از دستگاهها و تعداد بسیار زیادی برنامههای کاربردی است .پلتفرم  ،CIOMTردیابی بالدرنگ ،نظارت بر سالمت
از راه دور ،تشخیص سریع موارد ،ردیابی تماس ،خوشهبندی ،غربالگری و مراقبت را فراهم میکند ،در نتیجه فشارکاری روی
صنعت پزشکی برای پیشگیری و کنترل عفونت را کاهش میدهد و در نتیجه  CIOMTیک فناوری امیدبخش برای تشخیص
سریع ،پایش و ردیابی پویا ،درمان و کنترل بهتر بدون گسترش ویروس به دیگران است].[2۸

20

) . Cognitive Internet Of Medical Things ( CIOMT
). Cognitive Internet Of Things(CIOT
 22رادیو شناختی ( )CRرادیویی است که می تواند به صورت پویا برنامه ریزی و پیکربندی شود تا از بهترین کانالهای بی سیم در مجاورت خود استفاده
کند تا از تداخل و گرفتگی کاربر جلوگیری کند .چنین رادیویی به طور خودکار کانالهای موجود را در طیف بی سیم شناسایی می کند ،سپس بر این
اساس پارامترهای انتقال یا دریافت آن را تغییر می دهد تا ارتباطات بی سیم همزمان در یک باند طیف مشخص در یک مکان امکان پذیر شود .این فرآیند
نوعی مدیریت طیف پویا است.
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شکل 5اینترنت شناختی اشيا پزشکی ( )CIOMTبه عنوان یک مورد خاص از اینترنت اشيا پزشکی ([28 ])IOT

اینترنت شناختی اشیا ( )CIoTیک فناوری است که هر واحد فیزیکی در جهان را قادر به برقراری ارتباط و تبادل
اطالعات به طور فعال ،تضمین کیفیت خدمات ( )QoSمیسازد CIoT .به رادیو شناختی ( )CRفعال  IoTاشاره دارد که
ارتباط ماشین به ماشین را در تعداد رو به افزایشی از شبکههای بیسیم پشتیبانی میکند [ .]47اینترنت شناختی پزشکی23
طبقهای از  CIoTاست که مختص صنعت پزشکی است که نقش مهمی در مراقبتهای بهداشتی هوشمند ایفا میکند .دادههای
فیزیولوژیکی بالدرنگ بیمار مانند درجهحرارت بدن ،فشار خون ،میزان ضربان قلب ،سطح گلوکز ،سطح گلوکز ،سطح اکسیژن و
غیره و نیز دادههای روانشناسی مانند گفتار ،بیان و غیره برای پرسنل پزشکی از راه دور از طریق  CIOMTدر دسترس هستند
[.]4۸
شکل  6نظارت از راه دور مبتنی بر  CIOMTبر روی بیمار کووید ۱۹را نشان میدهد .سنسورهای اینترنت اشیا مانند
 EEG24و  ،2۵ECGسنسور فشار خون ،پالس اکسیمتر EMG27 ،26و غیره به دستیابی به پارامترهای بالینی بالدرنگ کمک
میکنند .دادههای سنسور در مرکز دادهها از طریق بلوتوث ،Zigbee ،شبکه رادیویی شناختی )CRN( 2۸یا سایر فناوریهای
بیسیم جمعآوری میشوند .اطالعات بیمار از طریق اینترنت به شبکه پزشکی منتقل میشود و دادهها نیز به منظور ارزیابی و
آنالیز پیشگویانه ذخیره شده و در ابرها پشتیبان گیری میشوند .در نهایت ،بازخورد پایش بیمار برای درمان موثر فرستاده
میشود].[2۸

23

. Medical
Electroencephalogram
25
Electrocardiogram
26
Pulse Oximeter
27
Electromyography
28
Cognitive Radio Network
24
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شکل 6نظارت از راه دور مبتنی بر  CIOMTبر روي بيمار کووید[28] 19

موضوعات مختلف و پيشنهادات براي مطالعات آتی
نکته اصلی نگرانی در حین بکارگیری اینترنت اشیا در وضعیت همهگیری کنونی کووید ۱۹در مورد امنیت و حریم
خصوصی داده های منحصر به فرد سالمت بیمار میباشد که ضروری است .نکته دوم در مورد مراقبت های انجام شده در هنگام
ادغام شبکه داده در میان دستگاه های درگیر و پروتکل ها است .شکل  ، 7نمایی خالصه از مسایل و چالشها در اجرای IoT
برای مقابله با بیماری همهگیر کووید ۱۹نشان میدهد .عالوه بر این  ،کارهای آینده میتوانند بر روی مدیریت و انبار دادهها
انجام شوند .فرآیند ایجاد برنامههای کاربردی منطبق و مقرونبهصرفه نیز میتوانند در مطالعات بعدی مورد توجه قرار
گیرند].[27
اینترنت اشيا در کووید 19
(موضوعات مختلف و پيشنهادات آینده)

چالش هاي مربوط به یکپارچه سازي داده ها

فرآیند تجمع داده ها

امنيت و حریم خصوصی دادهها

موضوعات مربوط به جرایم سایبري

سو استفاده از دادههاي بيمار

شکل  7نمایی خالصه از مسائل و چالش های پیاده سازی اینترنت اشیا برای کوید [27] ۱۹
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نتيجهگيري
اینترنت اشیا یک شبکه یکپارچه وسیع برای مراقبتهای بهداشتی جهت مقابله با کووید ۱۹فراهم میکند .تمام
دستگاههای پزشکی به اینترنت متصل هستند و در هر وضعیت بحرانی ،به طور خودکار پیامی را به کارکنان پزشکی منتقل
میکند .موارد مبتال به بیماری را میتوان به طور مناسب در یک مکان دوردست با تجهیزات دور به هم متصل کرد .این کار اکثر
مشکالت را حل کرده و در نهایت خدمات را برای بیمار و مراقبتهای بهداشتی ارتقا میدهد .به نظر میرسد که اینترنت اشیا
یک روش عالی برای غربال کردن بیمار مبتال به ویروس است .در مراقبتهای بهداشتی ،این فناوری برای حفظ و نظارت کیفیت
اطالعات بالدرنگ مفید است .با استفاده از یک روش مبتنی بر آمار ،اینترنت اشیا برای پیشبینی وضعیت آتی بیماران بسیار
مفید است .با اجرای مناسب این فناوری ،محققین ،پزشکان ،دولت ،دانشگاهیان میتوانند محیطی بهتر برای مبارزه با این
بیماری ایجاد کنند.
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