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 کيدهچ

تعداد   که  است  ای  امیدوارکننده  جهت  محیطی  هوش  فناوری  به  مجهز  هوشمند  های  خانه 

روزافزون سالمندان را قادر می سازد تا آنجا که ممکن است در خانه های خود زندگی کنند. 

های سیستم  اساسی  جنبه  همچنان  هوشمند  های  خانه  فناوری  سازی  ارتباطی    پیاده  شبکه 

است. این امر برای افراد مسن در جامعه پشتیبانی و راحتی زندگی الزم را فراهم می کند. با  

خانه های هوشمند،   بر  نظارت  آوری  فن  مطالعات  در  دستاوردهای چشمگیر  یک   فاقدوجود 

از مطالعات   تعداد محدودی  است.  فناوری خانه های هوشمند  اجرای  مورد  ادبیات در  بررسی 

باره فناوری نظارت بر خانه هوشمند وجود دارد. بنابراین، مطالعه حاضر ادبیات را برای جمع  در

آوری شواهد مربوط به مطالعات فناوری نظارت بر خانه هوشمند ارزیابی می کند. برای بازبینی  

در حوزه خانه های هوشمند برای افراد سالخورده بر اساس زیر    2020تا    2010مقاالتی که از  

 ت های مختلف شبکه منتشر شده است مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته شد. ساخ 

 . نظارت بر وضعیت سالمت؛ مشارکت اجتماعی  خانه های هوشمند؛ :يديکل  اژگانو

 2، سعيد زاهدي1فاطمه بهرامی

 .گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد الهیجان 1
 . مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهدگروه   2
 

   نام نویسنده مسئول:
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 شبکه هاي ارتباطی در حوزه خانه هاي هوشمند   کاربرد
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 مقدمه 

 اهميت توسعه خانه هاي هوشمند براي افراد سالخورده 

انتظار می رود در سراسر جهان امید به   بخش امور جمعیت و امور اجتماعی سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که 

نسبت جمعیت جهان در    2300و    2100افزایش یابد. بین سالهای    21سال در قرن    93-66سال به    89-46زندگی از سنین  

  ٪ 8.5سال از    80افزایش می یابد و گروه سنی    ٪32به    ٪24سال یا باالتر )سن بازنشستگی در اکثر کشورها( از    65گروه سنی  

سازمان ملل متحد کاهش جهانی و تعداد باروری در کل را پیش بینی می کند. به    ،. همزمان[2,  1]دو برابر می شود    ٪17به  

  65ساله به    15تخمین زده می شود که نسبت افراد    ،ودکان وجود خواهد داشت. در نتیجهافراد مسن بیشتر از ک  ،ویژه در اروپا 

کاهش یابد. بنابراین حمایت و مراقبت های بهداشتی از سالمندان به شدت کاهش    2050در سال    1:  4فعلی به    1:  9ساله ها از  

 . [5-3]می یابد 

 بنابراین جوامع در حال توسعه و صنعتی با موارد زیر روبرو هستند:

زینه ساالنه ناشی از بیماری آلزایمر را  بیماری ها و معلولیت ها در حال رشد است: انجمن آلزایمر ایاالت متحده رشد ه •

 محاسبه کرد.  2002میلیارد دالر در سال   61به  1998میلیارد دالر در سال  33از 

جلوگیری از بستری شدن طوالنی مدت در بیمارستان یا مراقبت در خانه سالمندان  تقاضا برای مراقبت از راه دور برای    •

های  فناوری  توسعه  برای  مرتبط  های  زمینه  و  پزشکی  انفورماتیک  در  توجهی  قابل  تحقیقات  است.  افزایش  حال  در 

 مناسب برای حمایت از این تغییر در مراقبت های بهداشتی انجام شده است. 

  ، منجر به کوچک سازی و بهبود عملکرد رایانه ها  ، (ICT)   1فناوری اطالعات و ارتباطات  ،رونیکپیشرفت سریع در الکت  •

  ، کاغذهای هوشمند  ،منسوجات جدید   ،همراه با تحقیق و توسعه فعال پارچه های هوشمند  ،سنسورها و فن آوری شبکه

امکان مراقبت از افراد در خانه را فراهم می کند و با   ، دیجیتال و غیرهتصویربرداری  ،دستگاه های پوشیدنی ،منابع تغذیه

 در عمل پزشکی انقالبی ایجاد می کند.  ،امکان ایجاد تعامالت از راه دور بین پزشکان و بیماران

 .مراقبت های بهداشتی نیاز به افزایش کارایی با کاهش تعداد کارگران پشتیبانی دارد •

 

 مروري بر ادبيات

مطالعات زیادی در کشورهای مختلف برای تعریف نیازهای سالمندان در مورد یک سیستم خانه هوشمند که بتواند به آنها  

. این مطالعات مربوط به سیستم هایی است که در سه زمینه اصلی پشتیبانی  [8-6]در زندگی روزمره کمک کند انجام شده است 

 کنند: نظارت بر سالمت، امنیت و آسایش. می 

هاي سالمت  فیزیولوژیکی:  سيستم  حسگرهای  طریق  از  که  هستند  هایی  محورسیستم  های سالمت  ردیاب    ،سیستم 

 فعالیت( را کنترل می کنند.  ،ضربان قلب ،وزن ،فیلم ها و غیره وضعیت فرد )به عنوان مثال ،حرکتی

به عنوان   ، آشفتگی یا تشخیص وضعیت خطرناک را فراهم می کنند  ، سیستم های امنیتی گرایش  :سيستم هاي امنيتی 

 تشخیص نفوذ و غیره.    ،تشخیص دود ،تشخیص سقوط ،مثال

سیستم های راحتی گرا بر اساس اتوماسیون خانگی کالسیک به مردم امکان مدیریت لوازم خانگی  :سيستم هاي راحتی

 . [10, 9]را به روشی آسان می دهد 
این مطالعات مشخص شده است که تحت دو دسته عمده قرار می گیرند: مقبولیت )قابلیت    تعدادی از معیارهای کیفیت در

)ایمنیاستفاده اطمینان  قابلیت  بودن( و  اطمینان  ، امنیت  ،، مقرون به صرفه  تعریف یک    ،قابلیت  این حال،  با  حریم خصوصی(. 

باشد    معیار منحصر به فرد در مورد مقبولیت کاربر با توجه به تنوع کاربران   , 11]و برنامه های در نظر گرفته شده مشکل می 

12]. 

 
1 Information and communication technology 
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برخی از مطالعات از نمونه های بزرگ وافراد یا گروه های متمرکز   ،مقایسه این مطالعات دشوار است. عالوه بر این  ،بنابراین 

سالخورده یا  جوان  افراد  از  متشکل  در  ،کوچک  مثال،  عنوان  به  است.  شده  استفاده  کمی  های  ارزیابی  توسعه   [13]  از  هدف 

فرد    200،  [14]است. در  جوان سالم آزمایش شده    9سیستم پاسخ اضطراری شخصی با استفاده از تعامل صوتی است که فقط با  

اما این افراد با یک سیستم   ،سال در مورد ویژگی های مختلف یک خانه هوشمند مورد سال قرار گرفتند  80تا    50اسپانیایی بین  

برای  ،، سه رابط کاربر در یک خانه هوشمند در فنالند آزمایش شد. پس از مطالعه گروه متمرکز[15]نمونه اولیه روبرو نشدند. در  

، داده ها فقط  با این حال  جمع آوری شش ماهه داده ها از یک خانه واقعی مجهز به کلیه ویژگی های مورد بررسی استفاده شد.

 . [ 16]بینشی ندارند    ،در مورد یک زوج جوان اطالعات دارند و بنابراین در مورد نیازهای یک سالمند که تنها زندگی می کند

ل وجود دارد که مسئولیت بهداشت و درمان و همچنین خدمات اجتماعی بار  این احتما  ، با افزایش تعداد شهروندان مسن

بیشتری داشته باشند. به همین ترتیب، تقاضا برای خدمات از نظر فناوری برای رفع نیازهای فوری جمعیت سالخورده افزایش  

فراد مسن را بهبود می بخشند، بلکه به  خواهد یافت. این فن آوری ها اگر به درستی پیاده سازی شوند، نه تنها کیفیت زندگی در ا

به توجه و   نیاز  افراد مسن  این  نیز کمک می کنند. بدون شک،  افراد مسن در جامعه  این  به  مناسب  ارائه خدمات  مراقبان در 

ند فناوری های خانه هوشم  ، همچنین وسیله ای برای کمک به فعالیت های روزمره خود دارند. با تأکید بر مراقبت های بهداشتی

  1( می توانند محیط زندگی مساعدی را برای سالمندان فراهم کنند. در شکل  ICTاز طریق ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات )

 . [ 17, 6,  5]کاربرد شبکه های بی سیم برای ارتباط تجهیزات مختلف در خانه هوشمند نمایش داده شده است 

 

 : ساختار یک خانه هوشمند تجهيز شده با شبکه هاي ارتباطی. 1شکل 

اشیاء اینترنت  استاندارد تکامل در جنبه های  افزایش  با  این،  بر  برای رفع   ،عالوه  اعتمادی  دستگاه ها و سنسورهای قابل 

ور تعبیه شده اند. این دستگاه ها می توانند به صورت رقابتی خدمات  نیازهای بیشمار جمعیت سالمند در فن آوری های نوظه

قابل اعتماد و همچنین کارایی مناسب در تأمین سالمت و مزایای اجتماعی مناسب برای سالمندان از طریق یک خانه هوشمند را 

طریق شبکه خانگی برای شرایط بهتر   ارائه دهند. خانه هوشمند را می توان تعاملی بین فناوری و خدمات دانست که می تواند از

زندگی به دست آید. ایجاد یک خانه هوشمند برای جمعیت سالخورده به نوبه خود مزایای قابل توجهی برای ساکنان ایجاد می  

 : [ 21-18]کند 

 :مزایاي خانه هاي هوشمند
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از آنها    (1 راهی برای یک سبک زندگی آسان ایجاد می کند. درمانی برای آرامش خاطر در بین افراد مسن و کسانی که 

 مراقبت می کنند. از طریق فناوری هوشمند، می توان در مواقع اضطراری هشدار داد .

توانایی ارائه برخی از صرفه جویی در    ZigBee  [22, 23]و    Z-Ware  برخی از دستگاه های ارتباطی بی سیم مانند  (2

که این دستگاه ها می توانند به طور خودکار عملکردهای خود را بر اساس دستور العمل استفاده مصرف انرژی را دارند به طوری  

 که به نوبه خود باعث کاهش قبوض آب و برق در خانه هوشمند می شود.    ،تنظیم کنند

ی دارو مطلع کند. فناوری خانه هوشمند این توانایی را دارد که ساکنان را از زمان مناسب برا  ،برای جمعیت سالخورده  (3

 ممکن است بیشتر بیمارستان ها مطلع شوند .  ،عالوه بر این، در موارد اضطراری برای پاسخ سریع

فناوری خانه هوشمند به آموزش رسمی نیاز ندارد و به راحتی توسط کاربر نهایی قابل استفاده است. قابل ذکر است    (4 

 فراد مسن با معلولیت را به راحتی فراهم می کند. که فناوری خانه های هوشمند امکان زندگی برای ا

لیستی از پروژه های موجود در خانه های هوشمند، شامل هدف، دستگاه های بکار رفته، و شیوه پیاده سازی اعمال شده  

ا این مهم  زیر  ،ارائه شده است. نمی توان به ارائه این لیست از پروژه های موجود در خانه های هوشمند تأکید کرد   1در جدول  

 است تعداد جامعی از خانه های هوشمند در مطالعه حاضر بررسی شوند.

 و جنبه تعامل اجتماعی  جنبه فعاليت بدنیمربوط به جنبه ایمنی، : ادبيات در حوزه  1جدول 

 ادبیات مربوط به جنبه ایمنی

 مرجع  تاریخ پیاده سازی دستگاهها  هدف 

 2تشخیص 

 سقوط 

 دوربین

تشخیص سقوط مبتنی بر دید رایانه ای: برای تشخیص سیستم 

وضعیت ها: نصب بیضی و هیستوگرام فرافکنی در امتداد محور  

بیضی. برای طبقه بندی وضعیت قرارگیری: ماشین بردار پشتیبانی  

کننده نمودار غیر چرخشی همراه با اطالعات طبقه شناسایی شده  

 ص نادرست تشخی ٪0.8تشخیص  ٪97.08 15مجموعه داده ها: 

2012 [2] 

آرایه میکروفن دایره 

 ای 

صدا را تشخیص می دهد )قدرت پاسخ هدایت شده با تکنیک 

طبقه بندی   ،تبدیل فاز(، سیگنال را افزایش می دهد )شکل باریکه(

 می کند. 

2012 [24] 

 3تلفن همراه اندروید 

جهت بدن را مشخص می کند، شتاب سنج با داده های مبتنی در  

خانه هوشمند )تماس درب، تشک فشار، آشکارسازهای مصرف برق(  

 جهت سقوط را تعیین می کند. 

2014 [25] 

ردیابی  

داخل 

 سالن

سنسور دید همه  

 ته جه

درجه را فراهم می کند. از قبل پردازش  360سنسور تصویر پانوراما 

و ذخیره شده در پایگاه داده، پایگاه داده اطالعات پس زمینه را با  

 استفاده از الگوریتم های تشخیص الگو به روز کنید. 

2015 [26 ] 

 ادبیات مربوط به جنبه فعالیت بدنی

 مرجع  تاریخ پیاده سازی ها   دستگاه هدف 

ورزش 

 روزانه 

سنسورهای بی سیم  

پلت فرم آزمایش   ،از

 ( iFit) 4تناسب اندام

بر انعطاف   "iFit"آزمونهای تناسب اندام سنتی و آزمون تخصصی 

 تعادل و زمان واکنش متمرکز بودند  ، قدرت گرفتن  ،پذیری
2013 [27] 

 
2 Fall Detection 
3 Android Smartphone 
4 Fitness testing platform 
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ر  نظارت ب

فعالیت  

 روزانه 

شبکه حسگر بی 

واحدهای   سیم

 حسگر 

فعالیت از طریق تجزیه و تحلیل توالی شناسه های    شناسایی

 سنسور فعال و زمان روز انجام می شود.
2012 [28] 

 ادبیات مربوط به جنبه تعامل اجتماعی 

 مرجع  تاریخ پیاده سازی ها   دستگاه هدف 

تماس و  

 ارتباط

تلویزیون اینترنتی،  

جعبه تلویزیون 

 آندروید، 

خانواده و دوستان سالخورده از طریق اینترنت محتوای چندرسانه 

 ای از جمله پیام را از طریق اینترنت ارسال می کنند 
2013 [29] 

رسانه های  

 اجتماعی

ابزارهای رسانه های  

اجتماعی )فیس  

 بوک، یوتیوب(

یل شبکه پشتیبانی  چهار اصل طراحی حاصل از تجزیه و تحل

سالمندان دیجیتالی برای ارائه کمک شخصی از طریق تبادل 

 اطالعات در یک محیط رسانه های اجتماعی 
2015 [30] 

 

و   جامع  ای  سابقه  هوشمند،  های  خانه  فناوری  به  مربوط  تحقیقات  در  چشمگیر  دستاوردهای  رغم  علی  وجود،  این  با 

فناوری های نظارت بر تکنولوژهای خانه های هوشمند محدود است. برای رفع این شکاف،  استاندارد از مطالعات موجود در زمینه  

مطالعه فعلی برای کشف فناوری های موجود در زمینه نظارت بر بهداشت خانه های هوشمند که برای بهبود سطح زندگی در  

ا که  است  مقاالتی  بررسی  است. هدف  انجام شده  شود،  اعمال می  شهروندان مسن  از میان  آنها  گزارش  در  استاندارد  روشی  ز 

پیروی می کنند. این دوره از زمان برای   2020تا  2010فناوری های نظارت بر بهداشت خانه های هوشمند برای سالمندان از  

در ادبیات و همچنین تعیین مقاالتی است که پس از    ، نشان دادن جدیدترین فن آوری های خانه های هوشمند، در صورت وجود

رش سیستماتیک برای پشتیبانی از فرایند تصمیم گیری برای اجرای فن آوری های خانه های هوشمند برای پاسخگویی به گزا

 نیازهای سالمندان انتخاب شده است. ساختار مقاله بصورت زیر می باشد. 

مختصرا توضیح مواد و روش انجام تحقیق    3طبقه بندی خانه های هوشمند ارائه داده شده است. در بخش    2در بخش  

ایم. در بخش    4داده شده است. در بخش   ارائه داده  نتایج بدست آمده آورده شده است.    ، 5یافته های تحقیق را  بررسی کلی 

 ارائه داده ام.  6نتیجه گیری خود را در بخش 

 

 طبقه بندي خانه هاي هوشمند 

امکان نظارت بر ساکنان آن را فراهم می کند    برای اقامتی مجهز به فناوری استفاده می شود که  "خانه هوشمند"اصطالح  

مقاله این  در  کند.  می  تشویق  را  و حفظ سالمتی  استقالل  یا  کنترل   ،و  برای  که  نیست  امکاناتی  به  اشاره  شامل  اصطالح  این 

ری  خودکار و بهینه سازی محیط خانه مانند تهویه مطبوع و ماشین لباسشویی طراحی شده اند. هدف این بخش بررسی فن آو

های مورد استفاده برای کمک به مردم در غلبه بر وابستگی و مشکالت بهداشتی است. در این بخش، ما یک بررسی دقیق از خانه  

های هوشمند ویژه مردم سالمند ارائه می دهیم. بسته به سناریوی استفاده، ما سعی کرده ایم سیستم های خانه هوشمند موجود 

 طبقه بندی کنیم. 2داده شده در شکل  بصورت نشان را در ابعاد مختلف
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 : طبقه بندي خانه هوشمند بر اساس شبکه ارتباطی بکار رفته براي بزرگساالن. 2شکل 

 ( HM)  5خانه هاي هوشمند براي نظارت بر سالمت

کارهای زیادی برای نظارت بر سالمت افراد مسن انجام شده است که از نوعی بیماری رنج می برند. به خصوص موارد مزمن  

مانند زوال عقل. در حقیقت، استفاده از این فناوری های هوشمند منجر به افزایش احساس ایمنی، ترس و اضطراب کمتر شده  

ن را قادر می سازد تا کارهای روزمره خود را )که غالباً تمایل به فراموش کردن  است. اتوماسیون خانگی همچنین این افراد مس

مسواک زدن و غیره را به خاطر بسپارند و آنها را قادر می سازد تا مستقلتر عمل کنند، که    ،نوشیدن آب  ،دارند( مانند مصرف دارو

کاهش انزوای اجتماعی    ، مند قادر به رفع نیازهای پشتیبانیخانه های هوش  ،کیفیت کلی زندگی آنها را بهبود می بخشد. بنابراین

 . [ 33-31, 16]و افزایش عزت نفس این افراد مسن هستند 

 (CSA)  6مک شناختی و حسیک

فناوری هوشمند از نظر شناختی به افراد مسن کمک می کند به گونه ای که یک یادآوری خودکار برای شروع یک یادآوری 

برنامه ریزی شده است. از طریق تکنیک های    [35,  34]دارو یا امکان رفتارهای ایمن رانندگی برنامه ریزی شده توسط محققان

اگر موردی مانند    ، به طور دقیق یاد بگیرند. برای مثال  ،این سنسورهای نظارت می توانند ضمن کمک بیشتر  ،ماشینیادگیری  

این عوارض نظارتی می    ،این سنسورها می توانند دقیقاً مکان مورد از دست رفته را نشان دهند. همچنین  ،کلید خانه گم شود

راه ارائه دهد  تواند دستورالعمل های حساس و همچنین  را  لوازم خانگی  یا  از یک وسیله خاص  استفاده  ,  36,  34]نمای نحوه 

 .. انواع دیگر کمک های حسی عبارتند از: سمعک، حس بینایی همچنین حس المسه[37

 (SMA)  7نظارت و مساعدت امنيتی 

نظارت و کمک امنیتی شامل امنیت و نظارت بر حوادث است که با شناسایی و همچنین تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط  

سیستم نظارت بر امنیت هشدار    ،به تهدیدات انسانی یا حرکت مشکوک در یک محیط سروکار دارد. در صورت رفتار غیر مجاز

 . [40-38, 33]ت الزم ضمن اطمینان از ایمنی افراد انجام شود می دهد تا اقداما

 ( SIMA)  8نظارت و مساعدت تعامل اجتماعی

تعامل اجتماعی شامل تعامل با دوستان آنالین، تماس تلفنی و فیلم است. فن آوری نظارت برای تعامل اجتماعی ابزاری را 

. به عنوان مثال، اجازه دادن به جمعیت پیر  [43-41]برای حمایت از این تعامالت به شیوه راحت تری برای افراد فراهم می کند

 . در تعامل با نوه های خود از طریق ارتباط ویدیویی آنالین و همچنین تشویق زندگی مستقل

 
5 Health monitoring 
6 Cognitive and sensory assistance 
7 Security monitoring and assistance 
8 Social interaction monitoring and assistance 
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 9مواد و روش ها

وجود دارد و نه تمایزی دقیق از    "خانه هوشمند"از آنجا که این فناوری هنوز در حال پیشرفت است، نه تعریف مناسبی از  

از راه  "یا    10"فناوری کمکی"مانند    ،"خانه های هوشمند"در رابطه با  .ی مشابه یا اصطالحات مورد استفاده  سیستمها پزشکی 

را بر آن دارد تا سیستم  .  11"دور اصطالحات ممکن است به جای یکدیگر استفاده شود. این امر غالباً توسعه دهندگان سیستم 

، به طور نادرست توصیف کنند یا به  13"مراقبت از راه دور"یا  12"سالمت الکترونیکی"های خود را به عنوان بخشی از زیر سیستم 

استفا این اصطالحات  از  از هیچ یک  برای  راحتی  انتخاب  از معیارهای  ای  ادبیات، مجموعه  بررسی  این  برای  بنابراین  ده نکنند. 

باید تهیه می    ، شناسایی مقاالتی که در آنها سیستم ها یا دستگاه های مورد استفاده در خانه های هوشمند تحت پوشش هستند

مخ های  دستگاه  و  از سیستم ها  ای  انتخاب شامل طیف گسترده  معیارهای  برای شدند.  آنها همچنین  است.  تعریف شده  تلف 

مراقبت از راه دور و غیره طراحی شده اند. برای به  جستجو در مناطق وسیع تر مانند سالمت الکترونیکی، پزشکی از راه دور یا

هوشمند خانه  یک  کارایی  رساندن  خانه  ،حداکثر  یک  باشیم.  داشته  منظوره  چند  ساختار  یک  مفهوم  بر  زیادی  تمرکز   باید 

 نیازهای اساسی سالمندان را جلب کند.   ، هوشمند کامالً کاربردی باید به منظور بهبود و ارتقا زندگی روزمره
 

 پرسسه جستجو 

استخراج  منظور  به  است.  شده  مشخص  مطالعه  این  برای  مقاله  هر  چگونه  که  دهیم  می  توضیح  ما  بخش،  زیر  این  در 

های   سیستم  به  مربوط  داده  شبکه  مطالعات  پایگاه  تعدادی  مسن،  افراد  برای  هوشمند  خانه  فناوری  سازی  پیاده  زمینه  در 

بین سالهای   این منظور، مقاالتی که  برای  پیدا شده است.  آنها دسترسی  به    2020تا    2010الکترونیکی در نظر گرفته شده و 

از فرآیند استفاده  با  ترتیب  به  اند مورد بررسی قرار گرفت. هر مقاله  از مجالت و مقاالت   چاپ شده  جستجوی دستی معمولی 

پایگاه های مهم مقاله علمی   کنفرانس از یک پایگاه داده الکترونیکی استخراج شده است. به منظور شناسایی محتوای مناسب، 

از جمله: خانه هوشمند از کلمات کلیدی خاص  استفاده  با  و شبکه. به طور خاص  ،افراد مسن  ،پژوهشی  رویک  ،بی سیم  رد یک 

ارائه شده    2مربوط به آنها در جدول    URLاستفاده شد.. لیست پایگاه داده های جستجو شده و آدرس    "روش از بین بردن"

است. ابتدا مقاالتی با موضوعات مشابه حذف شدند. اینها با این واقعیت قابل شناسایی بودند که همان فناوری را تحت پوشش  

متفاوت بودند. برای جستجوی این پایگاه های الکترونیکی، رشته جستجوی را بصورت داده  قرار می دهند، اما فقط از منظر کمی  

 فرموله شدند.  3جدول شده در 

 : ليست هاي پایگاه داده هاي الکترونيکی جستجو شده. 2جدول 

 نام پایگاه  ( Urآدرس پایگاه ) 

www.sciencedirect.com ScienceDirect 
www.link.springer.com SpringerLink 

www. ieeexplore.ieee.org ieee xplore digital library 

www. onlinelibrary.wiley.com wiley online library 
www.MDPI.com Institute Multidisciplinary Digital Publishing Institute 

www. hindawi.ir Hindawi 

 

 
 

 
9 Materials and methods 
10 Assistive technology 
11 Telemedicine 
12 E-health 
13 Telehomecare 
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 : ليست هاي پایگاه داده هاي الکترونيکی جستجو شده. 3جدول 

(Smart home OR smart homes) AND ( technology OR 
technologies) AND (moni- 

toring OR media) AND (health OR  

state of health) AND (Security OR Secure) AND (IoT OR 

Internet of Things) AND 

(elderly OR aging population OR senior) AND 

(emotional OR cognitive) 

 

 جمع آوري داده 

مطالعه را  نویسندگان بصورت مستقل مطالعات موجود در   برای جلوگیری از مشکالت موجود در بررسی خانه های هوشمند،

روند بررسی، در شرایطی که نگرانی ها در مورد یک مقاله مطرح شد این حال، در طی  با  در مجموع محققان    ،بررسی کردند. 

به پیاده سازی فناوری خانه هوشمند محققان    موافقت کرده و به بررسی وضعیت پرداختند. با توجه بیشتر به اطالعات مربوط 

اطال  همچنین  و  مسن  افراد  اشیابرای  اینترنت  )وایرلس،  شبکه  ساختهای  زیر  به  مرتبط  موجود  های  پروژه  به  مربوط    14عات 

(IOT) )   .خانه هوشمند، تأکید بیشتری بر نوع اطالعات استخراج شده از هر مقاله داشتند 

بین برای    از  های هوشمند  خانه  حوزه  در  مطالعه  وسعت  اساس  بر  تکراری  غیر  مقاله  مشابه،  مقاالت  بر مجموعه  نظارت 

انتخاب شدند. همچنین، ما   اجتماعی  امنیتی و نظارت و مساعدت تعامل  سالمت، کمک شناختی و حسی، نظارت و مساعدت 

وایرلس   شبکه های  جمله:  از  شبکه  های  داده  آخرین  به  مربوط  مسائل  از  برخی  که  گرفتیم  نظر  در  را  چهارممقاالتی    15نسل 

(LTE)  16و شبکه نسل پنجم (5G)می گرفت را در بر . 

 

 نتایج و یافته هاي جستجو 
بخش   در  شده  ارائه  جستجو  های  رشته  مجموعه  اساس  بر  جستجو  مجموع    3نتایج  در  طور   66است.  به  اولیه  مطالعه 

از غربالگری شدید مقاالت انتخاب شده در مطالعه حاضر به  این تعداد پس    سیستماتیک از پایگاه های معتبر انتخاب شده است.

توجهی،   قابل  طور  به  آمد.  بخش    محققاندست  با  متناسب  معیارهای  که  مطالعاتی  روی  تعداد    2بر  کردند.  تمرکز  شده  ارائه 

در جدول   موضوع  هر  به  مربوط  درصد سهم  و  پرداخته شده  مقاالت  در  که  د  4موضوعاتی  نشان  بصورت  است.  اده شده  آمده 

توجه کمتری شده است که به    SIMAو    CSAبوده است. در مقابل، به موضوعات    %32با    SMAبه    بیشترین سهم متعلق

موضوع    %27و    %21ترتیب   برای  که  حالی  در  داشتند.  با  HMسهم  تنها  موضوعات  باقی  به  نسبت  تحقیقات  کمترین   ،20%  

   اختصاص یافته است.

 تعداد و سهم موضوعات بررسی شده در مقاالت تحت مطالعه.: 4جدول

 موضوع مطالعه شده  تعداد مقاالت  درصد

20% 13 HM 

27% 18 CSA 

32% 21 SMA 
21% 14 SIMA 

 

 
14 Internet of Things 
15 Long-Term Evolution 
16 5th generation 
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انتشار یافته است آمده است جایی که بیشترین مقاله    2020تا    2010سالهای  ، تعداد مقاالتی که بین  3همچنین در شکل  

سهم مربوط به سال انتشار در    بوده است. برای آنالیز دقیق تر، درصد  2019و    2018مقاله( متعلق به سالهای    9بررسی شده )

، بیشترین  %14ترین سهم با  یشب  2019و    2018در سالهای    ، نمایش داده شده   4آمده است. بصورت جدول در شکل    3شکل  

بوده است. با توجه به روند تحقیقات در این دوره، پیش بینی می    2010سهم را داشته اند در مقابل، کمترین سهم متعلق به  

 صورت پذیرد.  IOTشود توجه بیشتری به شبکه های ارتباطی با توسعه شبکه های جدید مانند  

 

 بر حسب سال چاپ شده.  : نمایش چارت مربوط به تعداد مقاالت مطالعه شده3شکل

 

 : نمایش درصد توزیع مقاالت متعلق به سال انتشار. 4شکل

تعداد مقاالت بررسی شده به تفکیک ژورنال و کنفرانسی بودن آورده شده است. که بصورت نشان داده شده  ،  5در جدول  

، تعداد مقاالت جستجو شده مرتبط  5آورده شده است. در شکل    %21در مقایسه با کنفرانس تنها با    %79بیشتر از نوع ژورنال با  

( پایگاه  هر  ،  ScienceDirect  ،SpringerLink  ،ieee xplore digital library  ،wiley online libraryبه 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute  ،Hindawi  ارائه شده است. در شکل پایگاه  6(  ، توزیع مربوط به 

 بوده است.    ScienceDirectبیشترین سهم مرتبط با  6های مختلف آورده شده است. بصورت نمایش داده شده در شکل  
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 : تعداد و درصد سهم مقاالت بررسی شده در مجله و کنفرانس. 5جدول

 کنفرانس های خارجی  های خارجی  ژورنال 

 14 54 تعداد مطالعات 

 % 21 % 79 درصد

 

 .: تعداد مقاالت جستجو شده متعلق به پایگاه چاپ شده5شکل

 

 : درصد سهم مقاالت چاپ شده در هر پایگاه. 6شکل

ی خانه های هوشمندان افراد عالوه بر آن، تعداد مقاالتی که برای موضوعات در نظر گرفته شده در حوزه شبکه ارتباطی برا

پایگاه های مختلف بصورت نشان داده شده در شکل    SIMAو    HM  ،CSA  ،SIMسالخورده شامل   اند.    7در  تفکیک شده 

بررسی شده اند جایی    ScienceDirectموضوعات مختلف در   ، بیشترین تعداد مقاالت برای7بصورت نشان داده شده در شکل  

 اختصاص یافته شده اند.  SIMAو  M ،CSA ،SIMمقاله به ترتیب به موضوعات   4، و 5، 8، 5که تعداد 
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 . SIMAو  HM ،CSA ،SIM: تفکيک تعداد مقاالت جستجو شده در هر پایگاه متناسب با موضوعات  7شکل

 بحث و بررسی خروجی هاي بدست آمده 
ند.  قرار می گیر  SMAبه نظر می رسد از میان مقاالت استخراج شده، اکثر فناوری های خانه های هوشمند در گروه های  

این بیشتر از طریق تجزیه و تحلیل مختصر در مورد طراحی خانه های هوشمند انجام شده در گذشته که بیشتر روی جنبه های 

تأیید می گردد. این قابل درک است که اکثر طراحی های خانه های هوشمند به    ، ایمنی شبکه های ارتباطی تمرکز شده است

ا الوقوع در  تر و قریب    انجام می شود. در حالی که محققان جدیدتر شروع به ترکیب جنبه های  منیت شبکهتمهدیدات واضح 

دیگر کرده اند، اما در حوزه توسعه شبکه های ارتباطی با خانه های هوشمند تا حد زیادی مورد توجه قرار نمی گیرند. این  جزئی  

با این حال، این باعث  نشان داده است.    SIMA  و  HM  ،CSA  امر به ویژه از طریق کمبود فناوری های موجود در دسته های

کم اهمیت شدن نظارت بر سالمت، کمک شناختی و حسی نمی شود و باید در کارهای بعدی مورد توجه قرار گیرد زیرا هدف  

ی  یک خانه هوشمند این است که افراد مسن را کامالً با جنبه های فنی زندگی درگیر کند که می تواند به کیفیت مطلوب زندگ

 برسد.
 

 ه گيريجنتي

افزایش است، که باعث نگرانی   درصد جمعیت سالخورده طی چند سال گذشته در سرتاسر جهان به طور مداوم در حال 

و   اطالعاتی  مختلف  های  آوری  فن  مزایای  دارد  که سعی  است  انجام  حال  در  زیادی  تحقیقات  است.  تحقیق شده  برای  جدی 

احساس رفاه عمومی کنند. اگرچه در مرحله تکامل است، اما    سن را قادر به زندگی مستقل وارتباطی را فراهم کند تا این افراد م

این افراد مسن در زندگی روزمره کمک کنند. با این حال  برای موفقیت چنین سیستم های    ، خانه های هوشمند می توانند به 

، فقدان جدی تحقیقات اکتشافی مربوطه وجود دارد که باید قصد کاربران برای استفاده از آن سیستم ها درک شود. اما  ،هوشمند

برای  دهد.  توضیح  و  گیری  اندازه  چندگانه  نظریه  منظر  از  را  مسن  افراد  توسط  هوشمند  های  خانه  چنین  تصویب  دارد  سعی 

و    دستیابی به این هدف، مطالعات مرتبط با حوزه خانه های هوشمند برای نظارت بر سالمت، کمک شناختی و حسی، نظارت

مساعدت امنیتی و نظارت و مساعدت تعامل اجتماعی انتخاب شدند. برای انجام یک تحلیل دقیق، از مجالت معتبر در این زمینه 

کار تحقیقاتی موجود انجام دادیم. نتایج نشان    66ما یک بررسی )پس از غربالگری( با    ،ها استفاده شد. به منظور انجام این کار

از حوزه شبکه های ارتباطی در خانه های هوشمند به اندازه قابل توجه مورد برسی واقع شده است اما  می دهد که هر چهار جنبه 

   نیاز به مطالعه بیشتری نسبت به دیگر جنبه ها احساس می شود.  هنوز در حوزه نظارت به سالمت
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