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چن٢سٙ

IoT مٖشطً ٗ ؾٖؼف ٛسف ثب ٗ ا١ٖشطٕز َط١قاظ ١نس١يط ثٚ اق٢بء سْب٠ّ اسهبً ثب اق٢بء، ا١ٖشطٕز ١ب 

 اضسجبَبر ، ث٢ؿ٢ِ قجنٚحؿيط ٢ٕٓط ز١يط فٖبٗضٟ چٖس١ٔ اظ اق٢بء ا١ٖشطٕزز.اؾشابز٢ّٙيطز زٗض ضاٙ اظ

ٚ ضٗثبس٢ل، ،(  Machine to Machine اظ ثطىطفشٚقسٙ M2M ( ١ب ّبق٢ٔ ثٚ ّبق٢ٔ ٟ قدجن  ٛدب

ٟ حبيدط حبً زض.٢ّْٖب١س اؾشابزٙ ٛ٘قْٖس زؾشيبٜٛبٟ ٗ ا١ٖشطٕز ث٢ؿ٢ِ،فٖبٗض١ٜبٟ  IoT فٖبٗض١ٜدب

اذ٢دطا.مدطز اؾدشابزٙ ّرشَدف ٖطنٚٛبٟ زض آٓ زؾشبٗضزٛبٟ ٗ اظذسّبر ٢ّش٘آ ٗ اؾز ّ٘ػ٘ز

ن٘ضرىطفشٚاؾز.زض٢ٖٔحبًسقبيبٟضٗ (IoT) د٢كطفشٜبٟقبثٌس٘ػ٠ٜزضظ٢ّٖٚا١ٖشطٕزاق٢بء

ثٚضقسٟثطاٟؾ٢ؿشِٛبٟثٜساقش٠فطاى٢طػٜزثٜج٘زؾالّزٗضفبٙإؿبٓٗػد٘ززاضز.زضامظدط

،ثره٘لزضذبٕٚٛب١بث٢ْبضؾشبٓٛبٟٛ٘قدْٖس،١دلIoT ؾ٢ؿشِٛبٟٕٓبضرثطث٢ْبضّجش٠ٖثط

ا١ٖشطٕزٗػ٘ززاضزمٚاغَتفقدٍس٘اثدٕا٢ٍٗدٕٚقُٚاسهبً)٠ٖٗ١زضىبٙ(ث١ٔ٢لقجنٚحؿيطٗ

ّبٕٖسإشقب٢ًّبٓدطٗسنٌٛبّٟ٘ضزاؾشابزٙزضا١ٖشطٕزٗحؿيطٛبٟقجنٚضاإؼب٠ُّزٛدس.ا١دٔ

زضىبٙٛب،زإفّا٢سٗمٖشطًؾبظٕسٙاٟثطقجنٟٚحؿديطٗزازٙٛدب٠١مدٚثب١دساظاظَط١دق

ا١ّٔقبٍٚ،اظّ٘ق٢ٗزاؾشطاسػ١لا١ٔزضىبٙٛبثطاٟاضائٟٚا١ٖشطٕزإشقب١ًبثٖسضازاضا٠ّثبقس.زض

ذسّبرؾُحثب(،اظقج٢ٌشذ٢طٙؾبظّٟح٠َ،دطزاظـزازٙٛبّٟح٠َزضظّبٓٗاق٠ٗ،زازٙمبٟٗ

زض٠ٕٗ،ٗغ٢طٙ،اؾشابزٙمطزٙٗؾذؽ١لزضىبٙؾالّزاٍنشط٢ٕٗلٛ٘قدْٖسد٢كدٖٜبزّد٠زٛد٢ِ.

،ّؿئً٘ازاضٟٙثطذ٠اظثبضٛبٟقجنٟٚحؿديط١ٗدلّطمدعزضىبٙؾالّزاٍنشط٢ٕٗلٛ٘قْٖس

ّطاقجزٛبٟثٜساقش٠اظضاٙزٗضث٘زٙ،٠ّٗس٘إسثبثؿ٢بضٟاظچبٍفٛدبٟؾ٢ؿدشِٛدبٟفطاى٢دط

ّطاقجزٛبٟثٜساقش٠ّظٌثٜطٙٗضٟإطغٟ،ّق٢بؼدص١طّٟٗؿبئٌّطثٌ٘ثٚقبث٢َزا٢َْٖبّٓقبثَٚ

زضىبٙؾالّزاٍنشط٢ٕٗلٛ٘قْٖس،اّنبٓاؾشابزٙىؿشطزٙاظؾ٢ؿدشِمٖس.د٢بزٙؾبظّٟ٘فق٢زآ٢ّع

ٛبٟفطاى٢طٕٓبضرثطؾالّز،ثره٘لزضّح٢ٍٛبٟزضّبٕيب٠ٛضافطا٠ِّٛآٗضز.ْٛچ١ٔ٢ٖل

ضااضائ٠ّٚزٛدسمدٚزضآٓ UT-GATE ّ٘ضزُّبٍٗبس٠زضىبٙؾالّزاٍنشط٢ٕٗلٛ٘قْٖسثٕٚبُ

٘ضزثحضد٢بزٙؾبظٟقسٙإس.َطاحد٠اطجدبرّاٜدُ٘،ٕكدبٓثطذ٠اظ١ٗػى٠ٛبٟؾُحثب(ّٟ

ثبافعا١فثٜطٙٗضٟ،َْٖنطز،مبضثطٟزض٠ٕٗ،IoT زٖٛس١ٟٙلؾ٢ؿشِٕٓبضرثطؾالّزّجش٠ٖثط

.ا٢ّٖزٗقبث٢َزا٢َْٖبٓمٌؾ٢ؿش٠ِّثبقس

٠،زضىدبٙ:ا١ٖشطٕزاق٢بء،ثٜساقزٗؾالّز،ث٢ْبضؾشبٓٛ٘قْٖس،ّطاقجدزذدبٕيٗاغٙٛبٟم٢َسٟ

 ٛ٘قْٖس،قجنٟٚحؿيط.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



2 



















 اًل  فصل

 کلیات تحقیق


در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



3 




 

ّقسّٚ 1-1

 زٗض ضاٙ اظ مٖشطً ٗ ؾٖؼف ٛسف ثب ٗ ا١ٖشطٕز َط١ق اظ ١نس١يط ثٚ اق٢بء سْب٠ّ اسهبً ثب اق٢بء، ا١ٖشطٕز

،احشْب(١ن٠اظٗاغٙٛبٟفٖبٗضٟٛدبٟثبقدسمدَٚد٠زٛد1ٚ(IoTاق٢بء)٢ّيطززا١ٖشطٕز اؾشابزٙ

،فهٌّكشطكزؾشيبٙٛبٟز١ؼ٢شدبًٗف٢ع١ند٠اؾدز.زضحدبIoTًىصقشٚمْشطزضكقسٙاؾز.

حبيط،قبث٢َزٛبٟحؿبؾ٢ز،ّحبؾجبس٠،ٗاضسجب٠َزؾشيبٙٛبٟف٢ع١ند٠سق١٘دزقدسٙإدس.ا١دٔ

ز١ؼ٢شبًاضسجبٌزاقشٚٗزازٙٛبٗث٢ٖك٠ضاا١ؼبزمدطزٙإدسمدٚزؾشيبٙٛبٟسق١٘زقسٙ،ثبز٢ٕبٟ

،اق٢بٟف٢ع١ن٠قبٌّحؿيطٛب،ّحطكٛب،دطزاظٕسIoTٙد٢فاظا١ّْٔنٕٔج٘زٙاؾز.قبث٢َزٛبٟ

ٗضاٙحد٠ٌٖشطٕش١اٟدطٗسنٌٛبجبر٢اظسطمٟبض٢ثؿٛب،مٖشطًٗس٘ا٠ّٓق٘ز.مبٕبًٛبٟاضسجب٠َ،

 ازٙٛبٟق٠ءثٚق٠ء،ق٠ءثٚؾطٗضٗؾطٗضثٚؾطٗضضااّنبٓدص١طمطزٙإدس،إشقبًزاسهبًٟٛب

ٕطُافعاض،س٘إب٠١ثٚزؾزآٗضزٓ،دطزاظـ،شذ٢طٙٗسؼع١ٚٗسح٢ٌَزازٙٛب٠١مدٚاظ١دلقد٠ء.

ؾطچك٠ّْٚى٢طٕسضافطا٠ِّٛمٖس.ْٛچ٢ٖٕٔطُافعاض،قبث٢َزٛبٟؾُحثطٕبّٚضازضاذش٢بضثكدط

سٗبٌّزاقشٚثبقس.زازٙ،١لّحهً٘فطٖدIoT٠سبزازٙٛبضاد٢فث٠ٖ٢مطزٙٗثبؾ٢ؿش٠ِّىصاضز

س٘إس٠ّثٚاٛسافم٠ْزؾز٢ّبثس.ؾالّزثطدب١ٚا١ٖشطٕزاق٢بءIoTاؾز.ثسٗٓزازٙ،IoTؾ٢ؿشِ

٘اضزٛبّٟرشَفدعقن٠اظػَْٚؾ٢ؿشِّطاقجزاظضاٙزٗضث٢ْبضآ،ؾ٢ؿشِٛكساضزٖٛسّٙدزضظ٢ّٖٚ

ٛبّٟعّّٔٗطاقجزاظؾبٍْٖسآّ٘ضزاؾشابزٙقطاضى٢دطز.إساُ،ث٢ْبضٟٛبٟسٖبؾتاٗضغإؿ٠،ثطٕبّٚ

ٛدبٟى٢طٟفكبضذ٘ٓ،ؾ٢ؿشِى٢طٟيطثبٓقَت،ؾ٢ؿشِإساظٙس٘إسقبٌّؾ٢ؿشِإساظٙا١ّٔ٘اضز٠ّ

ٛبؾ٢طزضّبٓسطزؾشيبٙزضّ٘اضزد٢كطفشٚ.ٛبثبقسؾبظٛبّٟه٠ٖٖ٘ٗؾْٗلثطضؾ٠ؾالّز،يطثبٓ

إسمَٚطاح٠قسٙ"ا١ٖشطٕزاق٢ب"ٛب٠١زضمٖس.ْٛچ٢ٖٔثطٕبّٚٗزاضٗٛبّٗقساضإٜٓبضا٢ٕعدب١ف٠ّ

س٘إسدؽاظسطذ٢مث٢ْبضاظث٢ْبضؾشبٓ،ث٢ْدبضذد٘زضاسحدزٕٓدطزاقدشٚٗؾ٢َٚآٓدعقل٠ّثٚ

زضثرفؾالّز،ضندسمدطزٖٓالئدِ"ق٢با١ٖشطٕزا"سط١ٔمبضثطزٛبٟاؾشابزٙاظ١ن٠اظِّٜ.ثبقس

ٛبٟقب١ٕٛبّٟعّٔٗقب١ٕاؾز.اظث٢ْبضٟح٢بس٠ْٗٛچ٢ٖٔدبضاّشطٛبٟذبلافطازّجشالثٚث٢ْبضٟ

ٛبّٖٗٓ٘ضمبٛفٛع١ٖٚثٚ.ٛبٟزؾشيبٙسٖاؽٗز١بثزاقبضٙمطزٛبٟقَج٠،ث٢ْبضٟس٘آثٚث٢ْبض٠ّٟ

قد٘ز.ٛبٟؾالّزٛ٘قْٖسايبفّٚد٢ّ٠عآاؾشابزٙاظزؾشيبٙضٗظثطثٚضٗظ،افعا١فّطاقجزث٢ْبض

                                                 
1
Internet of Things (IOT) 
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ٛبثٚىصضآظٕسى٠ضٗظّطٙثسٕٗٓيطا٠ٕٗا٢َْٖبٓاظزاقشٕٔٓدبضرْٗٛچٖد٢ٖٔدسُسْب١ٌإؿبٓ

سْب١ٌثطاٟىصضآضٗظٛبَٟ٘(٠ٕزضث٢ْبضؾشبٓٗحش٠سْب١ٌسٗسازٟاظث٢ْبضآثدطاٟظٕدسى٠زض

ثسٗٓزاقشٔاّنبٕبردعقن٠د٢كطفش٢ٕٚعاظػَْٖٚ٘اٌّاؾشابزٙاظقٜطٛبٟم٘چل١ٗبضٗؾشبٛبٟ

.ثبقساثعاضٛبٟٛ٘قْٖسؾالّز٠ّ
 

 ث٢بّٓؿأٍٚ 1-2

٠ّس٘إٖساظَط١قٕٓبضرّساُٗدعقن٠،ثٜج٘زحبفٓٚ،مٖشدطًدعقن٠قجنٚٛبٟث٠ؾ٢ِٛ٘قْٖس

،IoTٗؾب١ٌ،زؾشطؾ٠ثٚزازٙٛبٟدعقن٠ٗاضسجبَبراٗضغإؿ٠،ثٚث٢ْبضّٗطاقتاٗمْدلمٖٖدس.

زض١لّؿ٢طإقالث٠ث٘زٙٗثرفثٜساقزٗزضّبٓضااظٍحبِّعا١بٟاػشْب٠ٖٗاقشهبزٟثبظؾبظٟ

حبؾجبرفطاى٢ط،ْٟٕٜٛٚبزٛبٟؾ٢ؿشِثٜساقدزٗزضّدبٓ)افدطاز،ٍد٘اظُ،٠ّمٖس.ثباؾشابزٙاظّ

ٚ.زاضٗٛب(٠ّس٘إٖسزائْبّ٘ضزثطضؾ٠ّٗس١ط١زقطاضى٢طٕس ،ضاٛد٠ثدطاٟثطضؾد٠،IoTاسهبًثد

،ثطاIoTٟٗثبٖض٠ّق٘ززازٙٛبٗذسّبر٢ّجبقسشذ٢طٙٗاؾشابزٙاظزازٙٛبّٟطثٌ٘ثٚؾالّز

قره٠،ّشٖبؾتٗفطاى٢طثبقس.د٢فث٠ٖ٢قسٙاؾزمٚزضزٛٚٛبٟآس٠،ٕح٢ْٕٟٟٚٛٙ٘بظٛبٟ

ثٚحبٍزسٗبز2020ًم٠ٕٖ٘اضائّٟٚطاقجزٛبٟثٜساقش٠،اظحبٍزث٢ْبضؾشبّٓح٘ض،اثشسازضؾبً

ا١دٔسحدً٘اؾبؾد٠،.ثٚحبٍزذبّٕٚح٘ضسغ٢٢طمٖٖس2030ذبٕٚ،ٗزضٕٜب١ززضؾبً-ث٢ْبضؾشبٓ

ثدطاٟفًدبٛبIoTٟا١ٔٗاق٢ٗزاؾزمْٚٛيطا٠١ْٗٛذ٘قب٠ّْٕٗبضٟٛبٗفٖبٗضٟٛبّٟؿشَعُ

ٓ ،ٛ٘قْٖسٗح٘ظٙٛبٟثٜساقزٗزضّبٓث٢كشطّ٘ضزس٘ػٚقطاضى٢طز.زضذبٕٚٛ٘قْٖس١بث٢ْبضؾدشب

 / BANزضىبٙٛب٠ّس٘إٖسٕقفم٢َسٟا١ابمٖٖس.زضىبٙٛبّْٖ٘بثٖٗ٘ا١ٓلٛبة٢ّبٓقجنٚٛدبٟ

PAN / LAN2ّٗطمعّطاقجزاظضاٙزٗض٠ٌّْٖمٖٖدس.َج٢ٗدزطبثدزچٖد٢ٔزضىدبٙٛدب٠١،ثدب

ذه٘ن٢زاضظٕسٟٖٙسُّحسٗز١زّٖبثٕ،آٓضازضظ٢ّٖٟٚقدسضرددطزاظـ،ّهدطفإدطغٟٗ

دٜٖبٟثبٕساضسجب٠َسق١٘ز٠ّمٖس.ا١ٔذه٘ن٢زاضظٕسٙ،٠ّس٘إساظَط١قثطٗٓؾذبضٟثبضثطذ٠

ّحطكٛبثبّٖبثّٕحسٗزػٜزاْٖبًضٟٗزضىبٙٛبّ٘ضزثٜطٙٗضٟقطاضى٢طٕدسٗاظاظحؿيطٛب/

َطفز١يط،٠ّس٘إسثطاٟافعٗزٓثطذ٠اظؾُ٘حٛ٘قْٖسثَْٖٚنطزٛبٟدب١ٚٗس٘ؾٟٕٗٚقفآٓ

(ظُثٚشمطاؾزمَٚطاحد٠ؾ٢ؿدشِٛدبٟ.زض١لؾطٗضزض٠ٕٗٛ٘قْٖسّ٘ضزاؾشابزٙقطاضى٢طز

مبضآّس،مبضٟزق٘اضاؾز،چطامٚثبچبٍفٛبٟظ١طضٗثطٗاؾز.IoTثٜساقش٠ّجش٠ٖثطّطاقجزٛبٟ

                                                 
2BAN:body area network 

PAN: private area network 

LAN: local area network 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اًٗ،ّنب٢ٕؿِقجنٚٛبٟحؿيطثب١سّٖبثٕمبضآّسزاقشٚٗثطاٟثطٕبّٚٛبٟؾالّزاٍنشط٢ٕٗن٠ّظدٌ

ىطٙٛبٟحؿيطدعقن٠،ثره٘لْٕٕ٘ٚٛبٟمبقش٠ٖ،ؾابضقد٠قدسٙثبقدسٙ،سد٘آدطزاظقد٠،

إشقبًٗسب٢ّٔإطغٟثؿ٢بضدب٢١ٔسطٟٕؿجزثٚقجنٚٛبٟز١يطزاقدشٚثبقدٖس.زُٗ،حبفٓٚ،ؾطٖز

قد٘ز)ّظد٠ٌَٖضغِقجنٚٛبٟحؿيط٠ٍّْ٘ٗمٚزضآٓٛباإشقبًزازّٙجش٠ٖثطٗفقٚاؾشابز٠ّٙ

(،ثطٕبّٚٛبٟؾالّزاٍنشط٢ٕٗل،اغَت٢ٕبظّٖدسّدس١ط١زإشقدبًٛدبٟزٕٓبضرثطحطاضرٗضَ٘ث

اٟٛؿشٖسمٚزضآٓٛبثب١س٢ٕبظّٖسٟٛبٟظّبٓٗاق٠ٗزضٕٓطىطفشٚقد٘زٍٗدصاإدطغٟقبثدٌضقشٚ

ثدبدٜٖدب3ٟ(ECG)س٘ػ٠ٜثطاٟفطا١ٖسإشقبًّهطف٠ّق٘ز)ّظٌإشقبًؾ٢يٖبًاٍنشطٗمبضز١٘ىطاُ

٢ْبضؾشبٓٛبٟم٢َ٘ث٢زثططب٢ٕٚزضٛطمبٕبً(.ؾُ٘،ثٖٗ٘آّظبًزضثطٕبّٚٛبٟچٖسث٢ْبضٟزضث4ثبٕس

ٛ٘قْٖس،دَشاطُٛبٟؾرزافعاضثبقسضردطزاظـثب(١ٗٗػى٠ٛبٟدطزاظـّ٘اظٟ)ّظٌدطزاظٕسٙ

ٛبٟچٖسٛؿشٚاٟ(ثٚز٢ٌٍّب٢ٛزّ٘اظٟحؼِمبض،ّ٘ضز٢ٕبظاؾز.ثبا١ٔحبً،زضىبٙٛدبْٟٛدٚ

بٓزضثطٕبّدٚؾدالّزّٖٓ٘ضّٟٙ٘ػ٘ز،ثطاٟچ٢ٖٔاٛساف٠َطاح٠ٕكسٙإس.چٜبضُ،قبث٢َزا٢َْٖد

اٍنشط٢ٕٗن٠،اظا٢ْٛزثب(٠١ثطذ٘ضزاضاؾزٗحش٠ٖسُزؾشطؾ٠م٘سبّٙدس١زثدٚؾ٢ؿدشِ،قبثدٌ

سح٢ٌْٕؿز.ٍصا،ْٛبُٕ٘ضمٚزضثرفثٗسٟزضّ٘ضزآٓثحضذ٘ا٢ِٛمطز،ّٖبثّٕحسٗزىطٙٛبٟ

،ثبس٘ػٚثدٚسدبذ٢ط،حؿيطدعقن٠،اظاؾشابزٙاظزضىبٙٛبٟٕبمبضآّسّْٖٛٚٓ٘ضٙزضاغَتقطا١ٍ

 [1]إطغٟ،ٗقبث٢َزا٢َْٖبٓنطفٖٓط٠ّمٖٖس.



ا٢ْٛزٗيطٗضرإؼبُدػٗٛف 1-3

طفشٚإؼب٢ُّك٘زثٚز١دٔند٘ضرد٢كطفشٚزضا١ٔزٗضٙاضسجبَبرثٚن٘ضرد٢كزٗضٙسنٍٖ٘٘غٟ

إؿبٓمّٚد٠سد٘ا٢ِٕثدٚءف٢ع١ن٠اضسجبٌثطقطاضم٢ِٖ،ثبمٚثبسنٍٖ٘٘غ٢ّٟش٘ا٢ِٕثبإؿبٓٛبٗاق٢ب

ى٠ٕ٘اضسجبٌثطقطاضم٢ِٖمٚثش٘ا٢ِٕقرمّ٘ضزٕٓطضامٖبضّبٓاحؿبؼم٢ِٖثٚٗؾ٢َٚمدبّذ٢٘سطٗ

مٖشطًم٠َِْٖٗ٢ٖف٢ع١ن٠ضااق٢بءٛ٘قْٖس٢ِّٛش٘ا٢ِٕاظف٘انٌزٗضٕٗعز١ل.ّ٘ثب١ٌٗا١ٖشطٕز

بٌْٖٗىطٛبّٟنب٢ٕن٠.مٚثباؾشابزٙاظا١دٔثٚٗؾ٢َٚا١ٖشطٕز٢ّٗنطٗمٖشطٍطٛثطا١ْبٓإؼبُزٛس

ؾبذشبض٢ّش٘ا٢ِٕذ٠َ٢اظمبضٛبٟاّطٗظٟضاضاحزسطٗد٢كطفشٚسطم٢ِٖ.مٚثباقٖبقسٓٗف٢ْٜسٓ

،مٚاظإؼبمٚث٢ْبضؾشبٓا١ٔؾبذشبضإي٢عٙاٟقسسبزضٖطنٚدب١فؾالّزاثشنبضٟثٌْٖٚاٗض١ِ

ػطا٠ٛٗمبضٛبٟؾرزّكغً٘ثٚفٗب٢ٍزٛؿشٖسٗزضٖطنٚثٜج٘زٛبث٢كشطثطاٟإؼبٌُْٖٛبٟ

ًَٗ٘زضّبٓث٢ْبضآظ١بزثٚزإفذبؾش٢ٕ٠ؿزّبثٚا١ٕٔش٢ؼٚضؾ٢س١ِم١ٚلؾ٢ؿشِّطاقجدزاظ

                                                 
3ECG: electrocardiogram 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ث٢ْبضثٚن٘ضرٛ٘قْٖسقج٢ٚؾبظٟم٢ِٖٗثٌْٖٚثطؾب٢ِٕ.اظّعا١بٟا١ٔمبضمٚزضٕٓدطزاقدش٢ِ

ّٓٗطاقجزث٢ْبضٗاظازقسٓسرزٛبٟذب٠ٍثطاٟزضّبٓثٜج٘زث٢كشطٗاظازمبٛفٛع١ًَٖٚ٘زضّب

ٗزقزثب(ّٟطاقجزمٚاظإؿبٓقسْٓٛطاٛبٓث٢ْبضاظٕٓبضرّؿشق٢ِثّٚطاقجزاظضاٙزٗضٗإال١ٔ

٢َ٢ّ٘ٓٛبثطاثطثٜشط٢ٌّْٖنٖسمٚا١ٔؾ٢ؿشِذ٠َ٢ٛ٘قْٖس٢ٌّْٖنٖسٗقبثٌاس٢ْٖبٓسدطاؾدزٗ

ضؾ٢ؿشِثطاٟمبٛفٛع١ٖٚاػطاسْبُاثعاضٛب٠١مٚزضٕٓطىطفشٚا١دِاظٛع١ٖدٚٛدبٟددب٢١ٔثدطز

ذ٘ضزاضٛؿشٖسٗنسزضنساظاؾشقجبًْٗٛب١ز١ٗػٙاٟزضا١ٖسٙثطذ٘ضزاضذ٘اٛسقس.

قجنٚٛبٟث٠ؾ٢ِٛ٘قْٖسدعقن٠ّ٠س٘إٖساظَط١قٕٓبضرّساُٗدعقن٠،ثٜج٘زحبفٓٚ،مٖشطً

ؾب١ٌ،زؾشطؾ٠ثٚزازٙٛبٟدعقن٠ٗاضسجبَبراٗضغإؿ٠،ثٚث٢ْبضّٗطاقتاٗمْدلمٖٖدس.ثدبٗ

اؾشابزٙاظّحبؾجبرفطاى٢ط،ْٟٕٜٛٚبزٛبٟؾ٢ؿشِثٜساقزٗزضّبٓ)افطاز،ٍد٘اظُ،زاضٗٛدب(ّد٠

ٗاؾشابزٙ،ضا٠ٛثطاٟثطضؾ٠،شذ٢طIoTٙس٘إٖسزائْبّ٘ضزثطضؾ٠ّٗس١ط١زقطاضى٢طٕس.اسهبًثٚ

،ثطا٢ْٕٟٟٚٛبظٛبIoTٟاظزازٙٛبّٟطثٌ٘ثٚؾالّز٢ّجبقسٗثبٖض٠ّق٘ززازٙٛبٗذسّبر

قره٠،ّشٖبؾتٗفطاى٢طثبقس.د٢فث٠ٖ٢قسٙاؾزمٚزضزٛٚٛبٟآس٠،ٕحٟ٘ٙم٠ٕٖ٘اضائدٟٚ

ٓثٚحبٍزسٗد2020ّطاقجزٛبٟثٜساقش٠،اظحبٍزث٢ْبضؾشبّٓح٘ض،اثشسازضؾبً -بزًث٢ْبضؾدشب

ثٚحبٍزذبّٕٚح٘ضسغ٢٢طمٖٖس.ا١ٔسحً٘اؾبؾد٠،ّؿدشَعُا١د2030ٔذبٕٚ،ٗزضٕٜب١ززضؾبً

ثدطاٟفًدبٛبٟٛ٘قدْٖسIoTٗٗاق٢ٗزاؾزمْٚٛيطا٠١ْٗٛذ٘قب٠ّْٕٗبضٟٛبٗفٖبٗضٟٛبٟ

ؾشبٓ،زضىدبٙٛدبح٘ظٙٛبٟثٜساقزٗزضّبٓث٢كشطّ٘ضزس٘ػٚقطاضى٢طز.زضذبٕٚٛ٘قْٖس١بث٢ْبض

 / ٠ّBAN / PANس٘إٖسٕقفم٢َسٟا١ابمٖٖس.زضىبٙٛبّْٖ٘بثٖٗ٘ا١ٓلٛبة٢ّبٓقدجنٚٛدبٟ

LANّٙٗطمعّطاقجزاظضاٙزٗض٠ٌّْٖمٖٖس.َج٢ٗزطبثزچ٢ٖٔزضىبٙٛب٠١،ثبذه٘ن٢زاضظٕس

ٟثبٕدساضسجدب٠َٟٖسُّحسٗز١زّٖبثٕ،آٓضازضظ٢ّٖٟٚقسضردطزاظـ،ّهطفإدطغٟٗدٜٖدب

سق١٘ز٠ّمٖس.ا١ٔذه٘ن٢زاضظٕسٙ،٠ّس٘إساظَط١قثدطٗٓؾدذبضٟثدبضثطذد٠اظحؿديطٛب/

ّحطكٛبثبّٖبثّٕحسٗزػٜزاْٖبًضٟٗزضىبٙٛبّ٘ضزثٜطٙٗضٟقطاضى٢طٕسٗاظَدطفز١يدط،

ٓزض١دل٠ّس٘إسثطاٟافعٗزٓثطذ٠اظؾُ٘حٛ٘قْٖسثَْٖٚنطزٛبٟدب١ٚٗس٘ؾدٟٕٗٚقدفآ

ؾطٗضزض٠ٕٗٛ٘قْٖسّ٘ضزاؾشابزٙقطاضى٢طز.(ظُثٚشمطاؾزمَٚطاح٠ؾ٢ؿشِٛبّٟطاقجزٛبٟ

مبضآّس،مبضٟزق٘اضاؾز،چطامٚثدبچدبٍفٛدبٟظ١دطضٗثطٗاؾدز.اًٗ،IoTثٜساقش٠ّجش٠ٖثط

ن٠ّظٌىدطّٙنب٢ٕؿِقجنٚٛبٟحؿيطثب١سّٖبثٕمبضآّسزاقشٚٗثطاٟثطٕبّٚٛبٟؾالّزاٍنشط٢ٕٗ

ٛبٟحؿيطدعقن٠،ثره٘لْٕٕ٘ٚٛبٟمبقش٠ٖ،ؾابضق٠قسٙثبقسٙ،س٘آدطزاظقد٠،حبفٓدٚ،

ؾطٖزإشقبًٗسب٢ّٔإطغٟثؿ٢بضدب٢١ٔسطٟٕؿجزثٚقجنٚٛبٟز١يطزاقشٚثبقٖس.زُٗ،٠َٖضغِ

ز)ّظٌٕٓدبضرثدطقجنٚٛبٟحؿيط٠ٍّْ٘ٗمٚزضآٓٛباإشقبًزازّٙجش٠ٖثطٗفقٚاؾشابز٠ّٙق٘

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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حطاضرٗضَ٘ثٍ(،ثطٕبّٚٛبٟؾالّزاٍنشط٢ٕٗل،اغَت٢ٕبظّٖسّس١ط١زإشقبًٛبٟضقشٚاٟٛؿشٖس

مٚزضآٓٛبثب١س٢ٕبظّٖسٟٛبٟظّبٓٗاق٠ٗزضٕٓطىطفشٚق٘زٍٗصاإطغٟقبثٌس٘ػ٠ٜثطاٟفطا١ٖدس

م٢َ٘ث٢زثططب4ٚ٢ٕ(ثبدٜٖبٟثبٕسECGإشقبًّهطف٠ّق٘ز)ّظٌإشقبًؾ٢يٖبًاٍنشطٗمبضز١٘ىطاُ)

زضٛطمبٕبً(.ؾُ٘،ثٖٗ٘آّظبًزضثطٕبّٚٛبٟچٖسث٢ْبضٟزضث٢ْبضؾشبٓٛبٟٛ٘قْٖس،دَشاطُٛدبٟ

ؾرزافعاضثبقسضردطزاظـثب(١ٗٗػى٠ٛبٟدطزاظـّ٘اظٟ)ّظٌدطزاظٕسٙٛبٟچٖسٛؿدشٚاٟ(

ثبا١ٔحبً،زضىبٙٛبْٟٛدّٖٚٓد٘ضّٟٙ٘ػد٘ز،ثٚز٢ٌٍّب٢ٛزّ٘اظٟحؼِمبض،ّ٘ضز٢ٕبظاؾز.

ثطاٟچ٢ٖٔاٛساف٠َطاح٠ٕكسٙإس.چٜبضُ،قبث٢َزا٢َْٖبٓزضثطٕبّٚؾالّزاٍنشط٢ٕٗن٠،اظا٢ْٛز

ثب(٠١ثطذ٘ضزاضاؾزٗحش٠ٖسُزؾشطؾ٠م٘سبّٙس١زثٚؾ٢ؿشِ،قبثٌسح٢ٌْٕؿز.ٍصا،ْٛبُٕ٘ض

ِمطز،ّٖبثّٕحسٗزىطٙٛبٟحؿيطدعقن٠،اظاؾشابزٙاظمٚزضثرفثٗسٟزضّ٘ضزآٓثحضذ٘ا٢ٛ

زضىبٙٛبٟٕبمبضآّسّْٖٛٚٓ٘ضٙزضاغَتقطا١ٍ،ثبس٘ػٚثدٚسدبذ٢ط،إدطغٟ،ٗقبث٢َدزا٢َْٖدبٓ

 [4]نطفٖٓط٠ّمٖٖس.







ٛبٗانُالحبرف٠ٖٗسرهه٠سٗط١فٗاغٙ 1-4

1-4-1IoT 

ث١ٚنس١يط٢ّٜب٢ّنٖسٗزضغبٍتآ٠ّٓسد٘آَدطحٛدبٟا١ٖشطٕزاق٢بمٚقبث٢َزاسهبًاق٢بءضا

ىؿشطزٙسطٟاظػَْٚذبٕٚٛبٗقٜطٛبٗث٢ْبضؾشبٓٛبٟٛ٘قْٖس٢ٕعَطاح٠مطزمٚزضآٓٛبْٛدٚ

چ٢عثب١نس١يطاظَط١قا١ٖشطٕزاضسجبٌزاضٕسٗثٚىٕ٘ٚاْٟٛٚچ٢عثه٘ضر١نذبضچ٢ّٚجبقس.



 قجنٚحؿيطث٠ؾ1-4-2ِ٢
4
(WSN) 

،سٗسازٟاظحؿيطٛبٟذ٘زّرشبضس٘ظ١ٕقسٟٙذدبلضاثدبIoTثٖٖٚ٘ا١ٓلفٖبٗضٟان٠َفٗبً

قجنٚازغبُمطزٙٗزازٙٛبٟآٓٛبضاثٚقنٌّكبضمش٠اظَط١قاضسجبٌث٠ؾ٢ِإشقب٠ًّزٛس.ا١ٔ

 [17]قجن٠ّٚس٘إساظَط١قزضىبٙقجنٚث١ٚلؾ٢ؿشِؾُحثب(سطّشهٌق٘ز.



                                                 
4
 WSN: wireless sensor network 
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اًٗٗؾبذشبضدب١بٕٓبّٚذالنٚفهٌ 1-5

دطزاذشٚقسٙاؾز.ؾذؽزضازاّٚثٚث٢بّٓؿبIoTٍٚزضا١ٔفهٌاثشسازضّقسّٚ،ثٚث٢بٓم٠َّاُٜ٘

دطزاذشٚقسٙٗا٢ْٛزٗيطٗضرإؼبُدطٗغ٢ٕٙعّ٘ضزثطضؾد٠قدطاضىطفشدٚاؾدز.زضازاّد٢ٕٚدع

ضىطفشٚاؾزآٗضزٙقسٙاؾدز.ا١دٔدب١دبٓٗاغىب٠ٕمٚزضازاّٚدب١بٕٓبّّٚ٘ضزاؾشابزٙقطاسٗبض١ف

دٖغفه٠ٌّثبقسمٚزضفهٌاًٗم٢َبرسحق٢قضاّ٘ضزثطضؾ٠قطاضزازٙا١ِٗزضٕبّّٚكشٌْثط

ا١ِٗزضفهٌؾُ٘ضٗـاػدطاٟسحق٢دقضافهٌزُٗاقبضٙاٟثٚازث٢برسحق٢قٗد٢ك٢ٖٚآٓمطزٙ

زٙٛبضاإؼبُزازٙٗزضفهٌدٖؼِٕش٢ؼٚى٢دطٟقطحزازٙا١ِٗزضفهٌچٜبضُسؼع١ٚٗسح٢ٌَزا

ضااضائْٕٚ٘زٙا١ِ.
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 پیشینو تحقیق 
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ّقس2-1ّٚ

٢ٍّحد١ٌٗٗؾدب٢بءقبٌّاقد٢عٛباظچ٢بضٟاقبضٙزاضزثٚثؿ٠َ٘ضمَث٢ٚعٕزچ١ب٢عٛبچ١ٖشطٕزا

ٛ٘قْٖسٟٛبّ٘ػ٘ززضسَأٛب٢ٟن٢كّٔشهٌقسٙٗثش٘آس٘ؾٍاد١َٖشطٕزمٚثٚقجنٚاّب٢ٓطاّ٘ٓد

٢ّجبقدسمدٚءقٕ٘س.دؽا١ٖشطٕزاق٢بء١لقجنٚاظاػؿبُف٢ع١ن١٠باق٢ب١ط١زٗسجَزمٖشطًّٗس

ٗؾب١ٌاٍنشط٢ٕٗن٠،ٕطُافعاض،ؾٖؿ٘ضٗقبث٢َزاسهبًثٚقجنٚزضإٜٓبمبضىصاقشٚقسٙاؾدزٗا١دٔ

قبث٢َزثٚإٜٓبػبظٙزض١بفزٗاضؾبًز١شبضا٢ّسٛس.

ضقِذ٘ضز.اٗثٚاّندب2000ٓزضؾبRFIDًس٘ؾ٢ٚٗشٚاظافطازم١ْن٢٠َٚث٘ؾ٢بءاق١ٖشطٕزاّاُٜ٘

ذبل١ٖشطٕزآزضؼا١لػؿزٗػ٘زض٢َٚثطچؿتذ٘ضزٙث٘ؾ٠ءق١لّ٘ضزمكفاَالٖبرزض

اّٟدطٙضٗظ٢بءثْٜاُٜ٘اق٢بءاق١ٖشطٕزاقبضْٕٙ٘ز.اظآٓظّبٓٗاغٙا٠ثبٕنبَالٖبس١لّٟحش٘ا١بٗ

،قجن١RFIDٚقثبقٖس)چٚاظَط١ٖشطٕزا١قٗمٖشطًاظَط٠آزضؼز١ٛبث٠،ّنب٢ٓم،مٚقبثٌسكر

٢ؿدز١ٕن٠اٍنشط١ٌضٗظّطٙسٖٜبقبٌّٗؾب٢بءاثعاضٛب(ىطٙذ٘ضز.اق١طؾب١بWANٗٚقجنؾ٢ِ،٠ث

قد٘ز.٠ِٛقبٌّّدضإيط١ْٕ٠ِ١ن٠اٍنشط٢َٚٗؾ١ل١سٛبثٚزٗػٚثٚآ٢ٓچمٚث٢ٛٚب٠١ثَنٚاق

 .ّبٕٖسغصا،د٘قبك،ّ٘از،قُٗبرٗ...

 

ّٗحطكٛبحؿيطٛب2-2

٢ٖع١ن٠س٘إسٛطٕ٘ٔزؾشيبٙف٠ّجس١ًّلحؿيط،ّجسًاؾز.ٟثٜشطثطاٖجبضر اظ٠ثبقسمدٕٚد٘

ضاثد٢ٚع١ند٠فٟٛب١سٙاظدس٠مٖس.ٍصازضّ٘ضزحؿيط،ّجسً،ثطذ١ّ٠ٌسجس١يطضاثٕٚ٘ٔزٟإطغ

ٔسٟٗمٖسمٚثٗساثطا١ّ٠ٌسجس١ن٠اٍنشطٟيطث١ٚل ٔ،٢ندطٗفقد٘ز.٠ّّد٢طذ٘إدسٓ،ساؿد٢د٢

ٍّٟ٘اٚٛدبٟثطا٢سّا٠ٗإٓطاثٚضٗق٢طزى٠(ضا٠ّ)اّ٘اعن٘س٠اضسٗبقٟإطغاؾزمٟٚحؿيط

ٔمٖس.١ّ٠ٌسجس١ن٠اٍنشطٟثٚإطغ٠،انَّٟٗطسجٍثبنسا٢ؿشِؾ ّجدسًمدٚزضامظدط١يدطزٕد٘

مٖدس.٠ؾبزٙ،ّحطك،ّٗن٘ؼحؿيط٠ٌّْٖق٘ز،ّحطكاؾز.ثٗجبضس١ّ٠سٙزIoTٟٛب٢ؿشِؾ

ّ٘س٘ض١لّظبً،ٟمٖس.ثطا١ّ٠ٌسجس٢ع١ن٠ىطفشٚٗآٓضاثٚحطمزف١ن٠اٍنشطٟٗضٗز١لّحطك،

اظّحطكٛبٛؿدشٖس.ا٠إ٘أّرش٠َْٛي٢ل،دّٖ٘بس٢ؿشِؾ١ل٢ٗسض٢ٍٗل٢ٛؿشِؾ١ل١ن٠،اٍنشط

ّطمدعمٖشدط١ًدلمطزٙٗثٟٚحؿيطّْنٔاؾزاَالٖبرضاػْٕآٗض١ل،IoTٟٛب٢ؿشِؾزض

حؽقدسٟٙي٘ضرىطفشٚٗزؾش٘ضّشٖبْط،زضدبؾدثٚٗضٗز٢طٟى٢ِمٖسمٚزضإٓؼبسه١ْزٛسا

ِؾّٟطمعمٖشطًمؼب١ٖنٚق٘ز.ثٗسازضّ٘ضزا٠ثّٚحطكاضؾبًّ ٕهدتقد٘ز،ثحدض٢IoTؿدش

٠،حطاضسدٟحؿديطٛب٢ٌ،ؾدٟاظحؿديطٛبٗػد٘ززاضٕدس.حؿديطٛب٠ّرشَادإ٘أمطز.٢ِذ٘اٛ
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