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 چکیده:

ها،  داده آوری باشد که از طریق برقراری ارتباط بین اشیای مختلف و جمع اینترنت اشیا بستری گسترده بر روی اینترنت می

اینترنت  .باشد. به هر چیز و هر شخصی در هر زمان و مکان می ءشیآن اتصال هر و هدف  کندمیبرای فرد یا گروه تولید ارزش 

عددی به مزایای مت توانمیاشیا کاربردهای زیادی در مراقبتهای پزشکی و بهداشتی دارد. با استفاده از اینترنت اشیا در سالمت 

در شرایط  .م حیاتی بیماران دست یافتالئر عیری و نظارت بگ بهبود کیفیت درمان و تشخیص، پشتیبانی در تصمیم ازجمله

مراقبت سالمت در ارائه خدمات به  هایسیستمهای  و چالش 11-های بهداشتی در کووید های اجتماعی و توصیه محدودیت

 پیوستههمبهکه کارگیری یک شب بهداشتی اینترنت اشیا با به هایمراقبت. سیستم کندمیبیمار، اینترنت اشیا نقش بسزایی ایفا 

و تجهیزات  گرهاحسو کاهش میزان شیوع بیماری، بسیار مفید است. با استفاده از  11-برای نظارت صحیح بر بیماران کووید

و همچنین امکان کنترل و نظارت بر وضعیت  . سرعت قابل شناسایی بوده به 11-م بیماری کوویدالئاینترنت اشیا، بسیاری از ع

 11-ویدگیر کو در این مقاله به بررسی نقش اینترنت اشیا در کاهش شیوع بیماری همه. شود عد فراهم میفرد بیمار و افراد مست

د به کاهش شیوع بیماری و کنترل آن کمک فراوانی کند. توانمیپردازیم. اینکه چگونه این فناوری  و چگونگی تاثیرگذاری آن می

دهندگان خدمات بهداشتی، محققان، متخصصان و افراد دیگر جهت  ائهیک منبع اطالعاتی مهم برای ار عنوانبهاین مطالعه 

  .قرار گیرد مورداستفادهد توانمی  11-استفاده از اینترنت اشیا در کنترل بیماری کووید

 :کلیدواژه

 IOT1- 112-کووید  -گیری همه -سیمبی گرهایحس -حسگر -اینترنت اشیا 

 مقدمه -1

 برای آماده فنّاوری و کرده تجربه دنیا که نیست بیماری اولین این. است همراه فنّاوری درخشش با 11-کووید بیماری شیوع

 پیش احتماالً. کنندمی استفاده اشیا اینترنت از بیماری این با مبارزه در دنیا سرتاسر در هاکمپانی و هادولت. است آن با مبارزه
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