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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

                                                      
1-  Internet Of Things 

2111بیماری کرونا ویروس  -2  
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 سالمتبه کمک برای قبالً اشیا اینترنت هایکمپانی. ایدشنیده پزشکی یحوزه در اشیا اینترنت هایپتانسیل مورد در شیوع از

 اطالعات فناوری در انقالبی عنوانبه( IOT ) اشیا اینترنت. است فرارسیده عمل زمان اکنون اما اند،داده توسعه را فنّاوری عمومی

 بیماری. کندمی فراهم هاشرکت و هاحوزه از بسیاری برای را هاییفرصت آن پذیرش و است شدهشناخته( ICT) ارتباطات و

 ویر پیشرفته هایفناوری به کار این برای و کنند دنبال دور از را کار روند تا کرد وادار را هاسازمان از بسیاری 11 کووید گیرهمه

 .اندآورده

 وظایفی انجام برای ندتوانمی اشیا این. کرد نظارت و کنترل پذیر، آدرس شناسایی، را ءشی هر توانمی اشیا اینترنت فناوری در 

 مانند دهوشمن اشیای دهدمی اجازه اشیا اینترنت. کنند همکاری و کرده برقرار ارتباط دیگران با است، نهایی کاربران نفع به که

 در اشیا اینترنت. باشند داشته بشری جامعه در توجهیقابل تأثیر و شده متصل اینترنت به هادستگاه سایر و هامحرک ،گرهاحس

 هایشبکه و ونقلحمل بهداشتی، هایمراقبت پسماند، مدیریت هوشمند، شهر کشاورزی، صنعت، ازجمله مختلفی یهاحوزه

  IOT.  رودمی پیش رشد مسیر در روزروزبه درمان و بهداشت در اشیا اینترنت از استفاده. دارد کاربرد برق مدیریت و هوشمند

 با ه،یکپارچ بهداشتی مراقبت سیستم یک ایجاد آن هدف که دهدمی ارائه را گوناگون باقابلیت و نوآورانه ابزارهای مداوم طوربه

 گرهایحس که است فناوری نوعی اشیا اینترنت طریق از درمان. است هاهزینه کاهش و بیماران از بهتر مراقبت تضمین اندازچشم

 متصل مه به را تجهیزات و بیمارستان کادر و بیماران و مجهز اینترنت به را هاآن ،کندمی تعبیه پزشکی تجهیزات در را سیمبی

 ارائه بیشتر بازدهی و دقت با پزشکی و درمانی هایسیستم سازییکپارچه برای را ابزارهایی پیوسته طوربه اشیا، اینترنت. کندمی

 دتوانمی اشیا اینترنت[. 1]یابدمی بهبود درمان نتایج و کاهش ایمالحظهقابل طوربه درمانی یهاهزینه ترتیباینبه ؛دهدمی

 هایبرنامه سالمندان، از مراقبت و مزمن هایبیماری بیماران، دور راه از مراقبت سیستم ازجمله پزشکی مختلف های درزمینه

 دستگاه زیادی تعداد از اشیا اینترنت. گیرد قرار مورداستفاده اورژانسی موارد هشداردهنده سیستم و اندامتناسب و رژیم

 شداره را بیماری نوع هر. کندمی استفاده مناسب سالمت مدیریت سیستم جهت هوشمند شبکه یک ایجاد برای پیوستههمبه

 ضبط انیانس تعامل گونههیچ بدون و دیجیتالی صورتبه را بیمار اطالعات. بخشد بهبود را بیمار ایمنی تا کندمی ردیابی و داده

 .است جامعه و انسان سالمت در مهم عامل یک جدید بیماری یک ظهور. کندمی

 هم هنوز اما ،شودمی کنترل چین در تدریجبه ،دهدمی رخ 2111 دسامبر اواخر در که( 11-کووید) 2111ویروس کرونا بیماری 

 و توسعه مورد در بینیپیش تحقیقات انجام[. 3] است گسترش حال در سرعتبه جهان مختلف مناطق و کشورها از بسیاری در

 بیماری با مقابله برای کارآمد و ایمن روشی عنوانبه IOT فناوری زمینه، این در. است ضروری ،گیرهمه بیماری این شیوع

 در. نندک تسریع را تشخیص روند بیماران، از اطالعات گرفتن با ندتوانمی اشیا اینترنت تجهیزات. باشدمی 11-کووید گیرهمه

 مسئله میندو واکسن، تولید از نگرانی از بعد که است، بیماران به مؤثر دسترسی عدم از ناشی مشکالت بیشتر کنونی، شرایط

 کندمی مکک هاآن به درنهایت که ،کندمی مفید بسیار را بیماران به دسترسی قابلیت اشیا، اینترنت از استفاده. است توجهقابل

 قرنطینه ویروس، به آلوده افراد همه دهدمی اطمینان IOT .شوند فارغ بیماری این از بتوانند تا داشته توجهیقابل مراقبت که

 به کمک و 11-کووید گیرهمه بیماری شیوع کاهش در اشیا اینترنت تأثیرگذار کاربردهای بررسی مطالعه، این از هدف. هستند

 . باشدمی بیماری انتقال زنجیره قطع
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 ندتوانمی( IoHT) Internet of Health Things کمک به بیمارستان  مسئوالن که دندهمی نشان گرفتهانجام های پژوهش

 زشکپ درنتیجه. کنند مصرف موقعبه را داروها که کندمی یادآوری همچنین و باشند داشته نظارت بیماران روی بر مداوم طوربه

 دنتوامی گیرهمه بیماری زمان در دیجیتال فناوری ادغام. باشد داشته خود بیماران روی مستقیمی دید طریق این از دتوانمی

 را پایین ومیرمرگ نرخ و کرده مسطح را خود 11-کووید بروز هایمنحنی که باشد کشورهایی مشخص ویژگی چندین از یکی

 .  اندکرده حفظ

 کارگران اینکه بر عالوه. اندداده انجام کرونا ویروس انتشار سرعت کاهش برای را اقداماتی صنعتی هایسازمان اخیر، هایماه در

. اندکرده تنظیم را کاری های شیفت و داده افزایش را ها اتوماسیون ،کنندمی متری 4 فاصله رعایت و زدن ماسک به ملزم را

 ذیرپامکان را صنعتی تجهیزات به دور راه از دسترسی و کرده اعمال را اجتماعی فاصله اقدامات دتوانمی اشیا اینترنت فناوری

 [.3]کند کمک کارگران امنیت حفظ در صنعتی یهاشرکت به و سازد

 الح در که صنعتی مراکز از زیادی تعداد. نمایند تسهیل را دور راه از کار ندتوانمی نیز مجازی واقعیت و افزوده واقعیت فناوری

( VR) مجازی واقعیت و( AR) افزوده واقعیت مانند جدید هایفناوری سایر و اشیاء اینترنت ی درزمینه هستند، افزایش

 [.4]باشند داشته بیشتری بازدهی حالدرعین خود، کارگران از محافظت بر عالوه تا کنندمی گذاریسرمایه

 استفاده اسبمن سالمت مدیریت سیستم جهت هوشمند شبکه یک ایجاد برای پیوسته هم به دستگاه زیادی تعداد از اشیا اینترنت

 و دیجیتالی صورت به را بیمار اطالعات بخشد بهبود را بیمار ایمنی تا کندمی ردیابی و داده هشدار را بیماری نوع هر کندمی

 .]2[کندمی ضبط انسانی تعامل گونه هیچ بدون

 قابل مسئله ندومی واکسن تولید از نگرانی از بعد که است بیماران به موثر دسترسی عدم از ناشی مشکالت بیشتر کنونی شرایط

 که کند یم کمک آنها به نهایت در که کند می مفید بسیار را بیماران به دسترسی قابلیت اشیا اینترنت از استفاده است توجه

 ویروس به آلوده افراد همهکه  دهد میرا  اطمیناناین  IOT .شوند فارغ بیماری این از بتوانند تا داشته توجهی قابل مراقبت

 است مفید 11 کوئید عفونت به مبتال بیماران شناسایی برای اشیا اینترنت طی مطالعات مشخص شده است که هستند قرنطینه

 .]2[است مفید بیمارستان مدیریتی سیستم و جراح ،پزشک ،بیمار برای امر این دهد می ارائه را بهتری درمان سرعت و

 مفهوم اینترنت اشیاء -2

 از روزانه هک مختلفی هایدستگاه کرد؛ تعریف چنین توانمی  که است کنونی عصر در نوین هایفناوری از یکی اشیاء ا اینترنت

 ینترنتا همان درواقع تعامل این باشند، داشته تعامل یکدیگر با و انسان با اینترنت طریق از توانندمی کنیممی استفاده آن

 کندمی هیلتس را ایرایانه ارتباطی هایشبکه و فیزیکی دنیای بین ارتباط و ادغام واقعیت در اشیا اینترنت باشد،می( IOT)اشیاء

 می تفادهاس آن از  روزمره که فیزیکی وسایل جمله از واقعی دنیای به اینترنت آن در که است ای آینده نمایانگر اشیاء اینترنت

 ما برای را رعناص این دور راه از کنترل و آسان استفاده بلکه نیست، فیزیکی عناصر حذف معنی به این. یابد می گسترش کنیم،

 آن از استفاده که رودمی انتظار بردارد در را اطالعات از زیادی حجم اینترنت، به متصل هایدستگاه زیاد حجم .کند می فراهم

 هایداده و اینترنت به متصل هایدستگاه از ایگسترده حجم باوجود. یابد می افزایش تصاعدی صورتبه آینده هایسال طی

 آیدمی وجود به امنیت مورد در هایینگرانی آن، با مرتبط عظیم
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 اشیا به فیزیکی ارتقا اشیا جهت ، فراگیر محاسبات همچنین ، و کند می استفاده حسگر و ارتباطی های فناوری از اشیا اینترنت

. ودش می آنها زندگی بهبود کیفیت برای ، کاربران به هوشمند خدمات تحویل موجب دهد که می قرار استفاده مورد را هوشمند

 .کاربرد و ای شبکه ، فیزیکی: اند شده تشکیل الیه سه از عمدتا اشیا اینترنت معماری

این سنسورها دارای محاسبات محدود  .فیزیکی مجهز به سنسورهای جمع آوری داده های ناهمگن هستند در الیه اشیااینترنت 

. که در می توان تصمیمات مفیدی گرفتباشد   بیشتر  شده هرچه اطالعات بیشتری جمع آوری  .  و یک عمر محدود هستند

 قدرت محاسباتی محدود این حسگرها برای کنار آمدن با استفاده کرد. می شود چشمگیر پیچیدگی پردازش داده ها این صورت 

 و استفاده کرد IEEE41201204   ،RFIDبلوتوث ،  ، 6LoWPAN  از فناوری های ارتباطی متفاوتی از جمله:

تسهیل  و تحلیل و بررسی برایبلکه فقط برای بارگذاری داده های جمع آوری شده استفاده نمی شود ،  در این فناوری الیه شبکه

 شف دستگاهابه عنوان ک یه شبکهبا انجام این کار ، ال نیز مورد استفاده قرار می گیرد ارتباط ناهمگن بین اشیا، در الیه فیزیکی

امنیت  ین بایدهمچن. کندمی در این فناوری پشتیبانی، مقیاس پذیری را  دستگاه ها، با افزایش تعداد قابل اتصال به اینترنت اشیا

کمک برای  را از دستگاه های اینترنت اشیا داده های بارگذاری شده را فراهم کنید و حریم خصوصی دستگاه های اینترنت اشیا

وریتم برای این منظور از الگ کرد که می توانبه طور عمیق تجزیه و تحلیل  یادگیری ماشین و یادگیری عمیق ،به تصمیم گیری

 استفاده می شود  (ML / DL) های

و شبکه  طیف گسترده ای از برنامه ها از جمله مراقبت های بهداشتی ، شهرهای هوشمند ، ساختمان های هوشمند ، کشاورزی ،

در مراقبت های بهداشتی ، اینترنت اشیا را   استفاده نمایند.اینترنت اشیا  ازثر ود به طور منمی توان د کهنوجود دار و... های برق

مانند پزشکی از راه دور یا بهداشت از راه دور تا  ،ICT روشهای مبتنی بر د.می نامن (IoMT)پزشکی اشیاگاهی اوقات اینترنت 

 کرده اند.  منسوخی را سنتروش های حد زیادی 

به عنوان مثال ، در حالی که روش های سنتی می توانند  برشمردویژگی های پیشرفته تر از این روش های سنتی را  می تواند

تعامالت ماشین و ماشین پشتیبانی می کند مانند تشخیص مبتنی بر ربات ها و از  IoMT ،بیماران را با پزشکی ارتباط دهند

 .هوش مصنوعی

تعادل بین حریم خصوصی داده ها / امنیت و ایمنی بیمار است. نمونه هایی از تهدیدات  IoMTمسئله مهم در طراحی  یک

سایبری که چالش اینگونه طرحها است، شنود کانالهای ارتباطی )برای فروش داده های جمع آوری شده( اختالل در خدمات 

برخی  می توان  از ، باشدبا این حال ، در مواردی که زندگی بیمار در معرض خطر . دهی یا حتی عدم ارائه آن خدمات می باشد

می توان از  در این مورد ایجاد تعادلبرای که  برای نجات جان بیمار صرف نظر کرد.  IoMT اقدامات امنیتی برای دسترسی به

 استفاده کرد ML / DL روش های

 پزشکی و اشیا اینترنت -3

 یااش است. اینترنت الکترونیک( سالمت )یا درمان و بهداشت برد می بهره اشیا اینترنت از که کاربردی های حوزه از یکی 

 تجهیزات ادغام و هوشمند سنسورهای تا گرفته دور راه از نظارت از دارد: بهداشتی و پزشکی مراقبتهای در زیادی کاربردهای

 تجهیزات بدن، سنسورهای طریق از بیماران حیاتی عالئم بر نظارت برای الکترونیک سالمت در IOT هایسیستم .پزشکی
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 تیبهداش مراکز و انهمراه ،بیماران ،پزشکان به ها. این سیستمشوند می استفاده ارتباطات و اطالعات فناوری و الکترونیکی

 مدیریت و آوری جمع آنها توسط توانمی را بهداشتی هایمراقبت به مربوط اطالعات و کرده کمک دور راه از مراقبت در درمانی

 و رماند کیفیت بهبود :جمله از متعددی مزایای به توان می الکترونیکی بهداشت های سیستم از استفاده در ،این بر عالوه .کرد

 .کرد اشاره بیماران حیاتی عالئم بر نظارت و گیری تصمیم در پشتیبانی ،تشخیص

 جرمن جامعه در سالمت افزایش به تواندمی که دارد بیماران توسط استفاده در رشدی به روروند  حسگرها و سنسورها اکنون هم

 عدمست و عادی افراد های فعالیت بر مداوم نظارت امکان ها بیماری از پیشگیری و سالمتی بهبود های زمینه در همچنین شود.

 ضطراریا پزشکی خدمات به آسان دسترسی و امنیت و سالمت ارتقاء زندگی، کیفیت بهبود بر عالوه که آورد:می فراهم را بیماری،

 آورد.می ارمغان به را

 نظارت و بیماری تشخیص بهبود برای جدیدی هایروش به باید محققان و است ضروری امری زمان همه گیر، بیماری یک در 

 سیستم های چالش و 11-کووید در بهداشتی های توصیه و اجتماعی های محدودیت شرایط بیاندیشند. در بیماری پیشرفت بر

 ندهوشم های تلفن و دور راه از پزشکی مانند: جایگزین اطالعاتی های تکنولوژی بیمار، به خدمات ارائه در سالمت مراقبت های

 اند شده کلیدی نقش دارای

 11-کوئید مارانبی بر صحیح نظارت برای ،پیوسته هم به شبکه یک کارگیری به با اشیا اینترنت بهداشتی مراقبت های سیستم

 اجرای دهد می را کاهش بیمارستان در مجدد بستری میزان و کندمی کمک بیمار رضایت افزایش به فناوری این .است مفید

 فناوری یااش اینترنت .گذارد می تاثیر آلوده بیمار درمان نتیجه بهبود و بهداشتی هایمراقبت هایهزینه کاهش بر اشیا اینترنت

 بوده فیدم بسیار نیز قرنطینه دوران در کندمی تامین ویروس این دوره تمام در را مبتال فرد ماندن طینهقرن در که است ابتکاری

 لوکزگ سطح و قلب ضربان خون فشار :مانند بیومتریک سنجش جهت آوریفن این .است مناسببیمار  دور راه از کنترل  برای و

 دهدمی نمایش را 11 کوئید برای اشیا اینترنت محاسن 1 شکل .است مفید

 

 

 

 

 

 

 

 معماری پیشنهادی اینترنت اشیاء -4

 اینترنت اشیا

 11-کووید

درمان 

 بهتر

کاهش 

 خطا

نظارت 

 موثر

تسهیل 

 تشخیص

کاهش 

 هزینه
 11-دیکوو یبرا ایاش نترنتیا محاسن :1شکل
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 ورودی ابزار . حسگرهااستبه صورت آنی ، موثر و آسان برای حل همه مشکالت  هزینهاینترنت اشیا یک برنامه خاص ، کم 

ا به   محرک ه می کنند و بعد از آناز طریق یک شبکه منتقل  داده ها را  کههستند  از دنیای فیزیکی دریافت کننده داده ها

  دریافت شده از حسگرها عمل کنند یا واکنش نشان دهند. های مطابق ورودی که داده می شوداجازه 

پیشنهادی  معماری 2شکلدر همچنین  لیستی از حسگرهای اینترنت اشیا و مناطق کاربرد آنها نشان داده شده است. 1در جدول

 .شده استنشان داده  11-ش کوویدوگیری از گستربرای جل اینترنت اشیا

 کاربرد ها حسگر/دستگاه ها ردیف

 /تصویربرداری حرارتی اندازه گیری دمای بدن دماسنج مادون قرمز 9

2 
 مادون قرمزسنسور 

 ها ، عملکرد آسانسور ، عملکرد سوئیچ برقکنترل: عملکرد درب و پنجره 

 تأمین آب در سرویس بهداشتی

 قلب ضربان تشخیص هوشمند ساعت 3

 بیمار چهره از روی تشخیصمعاینه و  نوری دوربین 4

 مجازی خبر/  نشست/  کنفرانس پخش برای دوربین تحت شبکه 5

 

 آنها کاربرد و : حسگرها1جدول
 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
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 11-کووید از یریجلوگ یبرا ایاش نترنتیا ی پیشنهادی معمار :2شکل

 

 انبار . درمی شوند منتقل ابر دروازه بهبرقرار خواهد که که در پایان  ای دروازه دستگاه یا چند یک طریق از ایداده اتارتباط اکثر

می  یافته ساخت های داده کامل، انجام می گیرد، که شامل های استخراج داده منظور به ، ها کردن داده فیلتر ، بزرگ های داده

 ، استفادهدریافتی های داده و نیازها اساس های تصمیم گیرنده بر برای سیستم مدل به منظور ایجاد ماشینی نیز یادگیری از شود.

 می مزقرمادون سنسورهای .استفاده شود عملکرد و مقایسه نتایج پیش بینی برای تواند می ها داده تحلیل و شود. تجزیه می

 مادون های دماسنج از توان شود. می استفاده آب و کنترل درب ها خودکارسازی برای عمومی هایبهداشتیسرویس توانند. در

 نوری یناز دورب استفاده با چهره شناسایی و جمعیت بین در آلوده افراد شناسایی کرد. برای استفاده بدن دمای بررسی برای قرمز

می توان این روند را تسریع و  غیره و خرید مراکز اتوبوس، آهن، جایگاه راه های ایستگاه ها، فرودگاه ورودی نقاط تعبیه شده در

 ماید بر نظارت توان برای ، می است شده پیشنهاد معماری در که همانطور حسگرها ، در عملکرد مشابه طور به تسهیل بخشید.

 آنالین برای کنفرانس های سرویس های بهداشتی و و عمومی اماکن در آب تأمین سازی درب ها، کنترل خودکار عملکرد ، بدن

 به توانند مینیز  عمیق یادگیری و مصنوعی هوش ها استفاده نمود. انسان تعامل و فیزیکی دنیای با مستقیم تماس از جلوگیری

از برنامه های موبایل هم  .کنند کمک نتایج بینی پیش و ریسکدارای  ارتباطات سازی مدل ، بهداشتی های مراقبت روند درک

 می توان برای کنترل آسانتر برنامه های کاربردی در اینترنت اشیا استفاده کرد
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 پزشکی چارچوب پیشنهادی اینترنت اشیا -2

که می تواند برای نظارت و شناسایی )یا یم می کن در مورد آن بحثاین بخش چارچوب مبتنی بر اینترنت اشیا را توصیف و در 

 پتانسیل ویروس های کرونا ویروس مورد استفاده قرار گیرد پیش بینی(

موارد و همچنین COVID-11 ماهیت بیماری و می تواند برای پیش بینی پاسخ درمانیکه  مهم استاندازه ای این چارچوب به 

پیشنهادی ما را  چارچوب معماری اینترنت اشیا 2شکل  و همچنین برای درک بهتر تأیید شده استفاده شود ، به عنوان مثال

  .نشان می دهد

 

 

 

 

 

 11-دیکوو روسیو هیاول شیپا و ییشناسا یبرا ایاش نترنتیا بر یمبتن یکل یچارچوب: 3شکل

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
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 اصلی است:  مولفهپنج  این چارچوب شامل

  عالئم اطالعات و بارگذاریجمع آوری 

  یک مرکز قرنطینه 

  یک مرکز تجزیه و تحلیل داده ها 

 و سالمت با پزشکان بهداشت ارتباط  

 زیر ساخت ابری 

که در ادامه به بررسی هر مورد  ی که در این فناوری تعبیه شده است انجام می گیردزیرساخت ابر از طریقاین مولفه ها همه که 

 می پردازیم:

 

 بارگذاری عالئمجمع آوری اطالعات و  -1 -2

 بصورت آنی و بروز ،جمع آوری داده های عالئم از طریق مجموعه ای از حسگرهای پوشیدنی بر روی بدن کاربر مولفههدف این 

چندین حسگر زیستی که می توان از .سرفه ، خستگی ، گلودرد و تنگی نفس این عالئم مشخص شده عبارتند از: تب ،. است

فاده برای کنترل تب است می توان از سنسورهای مبتنی بر دما استفاده کرد :برای مثال. استفاده کردبرای تشخیص این عالئم 

 (کیصوتی و آیرودینامی)با استفاده از سنسورهای مبتنی بر صدا  را می توانسرفه و طبقه بندی آن برای سنین مختلف کرد. 

ودرد را گل. مبتنی بر حرکت و ضربان قلب استفاده کردبرای تشخیص خستگی می توان از حسگرهای . تشخیص داده می شود

سرانجام ، می توان از سنسورهای مبتنی بر اکسیژن برای . می توان با استفاده از طبقه بندی مبتنی بر تصویر تشخیص داد

 .تنفس استفاده کرد تشخیص کوتاه بودن

می توان از طریق تلفن همراه به صورت موقت  راه هفته گذشت 4-3مانند سفر و سابقه تماس در طی  ،سایر داده های مرتبط

 .جمع آوری کرد

 مرکز قرنطینه -2-2

. ندمی کآوری جمع را  تحت نظر بوده اندکاربرانی که قرنطینه یا در یک مرکز مراقبت های بهداشتی ی سوابق داده مولفه این 

که در ، هر رکورد شامل داده های سری زمانی  فنیداده های برای  .داده های بهداشتی )فنی( و غیر فنیکه این سوابق شامل 

بیماری ؛ هفته گذشته 4-3در طول  ی داده های غیر فنی ، هر رکورددر حالی که برامی باشد.   است مرحله قبل جمع آوری شده

 شامل درماندر نهایت و سابقه بیماری ، مزمن ، سفر و سابقه تماس، سن ، جنسیت و سایر اطالعات مرتبط مانند خانواده یها

 پاسخ مشاوره برای هر مورد را شامل می شودو

 مرکز تجزیه و تحلیل داده ها -2-3

مع ج ی که در مرحله قبلعالئمو  موارد مستند. یادگیری ماشین است مناسب برای مرکز داده میزبان تجزیه و تحلیل داده ها و

 می شوندبسیاری از این عالئم مترادف ارزیابی چونکه  این حال،با عالمت می شود.  41گاهاً منجر به لیستی از حدود  ه آوری شد
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جمع آوری شده و بارگذاری شده از  بروزداده های  که بر اساس این عالئم و .دادکاهش عالمت  21تعداد عالئم به می توان 

العات اط ،ته از این داده هابا گذشت زمان مدل های توسعه یافکرد. همچنین  پاسخ درمانی بیمار را پیش بینی می توان کاربران

 خواهند داد.ارائه  مفیدی در مورد ماهیت بیماری

 پزشکان بهداشت -2-4

نشانگر عفونت  هاداده و در صورتی که  کنترل خواهند کرد کرده اند،بارگذاری  را آنها کاربرانپزشکان موارد مشکوکی را که 

ارد مشکوک به این مو می توانندبا پیگیری سریع بر طبق اطالعاتی که قبال در ماشین ثبت شده است باشند پزشگان احتمالی 

 موارد مشکوک را خواهند داشتهرگونه تحقیقات بالینی بیشتری برای تأیید دهند که پزشکان سالمت اجازه پاسخ 

 

 

 زیرساخت ابر -2-2

ها در هر زمانی توسط کاربر بارگذاری اجازه می دهد تا داده  -1ر متصل شده است و به یکدیگزیرساخت ابر از طریق اینترنت 

در میان با فرد توصیه های پزشک را  -4. نتایج پیش بینی را ابالغ می کند -3سوابق بهداشتی فرد را ذخیره می کند.  -2 گردد.

 .اطالعات را ذخیره سازی میکند -2و  می گذارد

 

 نتیجه گیری -6

 

 حوزه در فناوری این .میشود عملکرد کارایی و بهبود باعث ها حوزه تمامی در تقریبا خود، بسیار کاربردهای با اشیا اینترنت

 هزینه کاهش مکان، و زمان هر در بیماران نظارت و کنترل دور، راه از مراقبت خدمات ارائه با و بوده مفید بسیار درمان و بهداشت

 را خود موثر نقش میتواند دیگر متنوع و سودمند خدمات ارائه نیز و بستری به مربوط های هزینه کاهش همچنین و جاری های

 .کند ایفا حوزه این در

 بدون کنترل و بهتر درمان پویا، پیگیری و نظارت سریع، تشخیص برای امیدبخش فناوری یک شناختی پزشکی اشیای اینترنت

 استرس و شده سازی پیاده کمتر هزینه با تواند می اضطراری های استراتژی این، بر عالوه .باشد می دیگران به ویروس انتشار

 بیماری فعالیت بینی پیش و مدلسازی برای را سیستماتیک اطالعاتی بانک یک و دهد کاهش را پزشکی تجهیزات کمبود از ناشی

 .نماید نگهداری آنالین مشاوره و آمادگی بهتر، گیری تصمیم برای

 روشی میتواند نوظهور فناوری این از استفاده است، داده قرار خود تهدید مورد را جهان تمام کرونا ویروس که کنونی شرایط در

 میتوان اشیا اینترنت تجهیزات و سنسورها از استفاده با زیرا .رود شمار به ویروس انتقال میزان کاهش و مقابله برای قدرتمند

 قرار تر دقیق نظارتی تحت را هستند خطر معرض در بیشتر که افرادی و نموده کنترل و مشاهده سهولت به را فرد ظاهری عالئم

 بیماران تفکیک با و نموده شناسایی بالفاصله را ویروس ناقل افراد و بیماران میتوان مربوطه سنسورهای از استفاده با همچنین .داد
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 متصل مراقبتی تجهیزات از استفاده با این بر عالوه .نمود جلوگیری عمومی مراکز در سالم فرد به بیماری انتقال از سالم افراد و

 ارتباط از را پزشکی کادر و نموده تامین را آنها نیاز مورد پزشکی خدمات دور راه از میتوان قرنطینه، در یا شده بستری بیمار به

 انتقال زنجیره کرونا، ویروس به ابتال آمار کاهش بر عالوه طریق این به داشت؛ برحذر ضروری بسیار موارد در جز بیمار با مستقیم

 بیماری، کاهش یا رشد نرخ تخمین با بیماران از آمده دست به های داده پردازش و آوری جمع با همچنین .شد خواهد قطع نیز

 .آورد عمل به اپیدمی این کنترل برای را الزم ایمنی اقدامات میتوان
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