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 چكیده

 باعث، عت، حمل و نقل، پزشكی و ...کشاورزی، آموزش، صن هایاینترنت اشیا و بكارگیری آن در حوزه های جدید مانندظهور فناوری

گستردگی  با توجه بهد. نخود دار نیاز به تغییر در ساختارمندی از آن، برای بهره هاسازمان وشود تر میارائه خدمات کارآمدتر و سریع

برای حرکت از ها، سازمانین غییرات به سادگی امكان پذیر نیست، بنابرا، وجود ذینفعان مختلف، نیاز به منابع مالی و ... این تهابخش

بدون  تماد برای آن کاربرد، استفاده کنند، زیرابه وضعیت مورد نظر باید از یک معماری سازمانی مناسب و قابل اعخود وضعیت فعلی 

 وجود یک معماری سازمانی دقیق ممكن است که سازمان متحمل اتالف هزینه و زمان شود.

و  در بیمارسرتان  بیمرار عالئرم حیراتی   آن بررای نظرارت   های استفاده از اینترنت اشیا، به مزیت این مقاله ضمن معرفی معماری       

مطرابق   بیمارسرتان بخرش توسرعه سرازمانی    در روش پیشرنهادی  ضمن بیان این مزایا،  پردازد ومی تحوالتی که ایجاد خواهد شد،

هرایی داده شرده   برای هر بخش پیشرنهاد  وشده  بررسی، ه شودکه از اینترنت اشیا استفاد برای حالتیمعماری سازمانی ملی ایران، 

هرای  معرفی شده است. این نمونه آزمایشرگاهی داده برای نظارت پارامترهای حیاتی بیمار ی آزمایشگاهی یک نمونه. در نهایت است

ی سر  یرک برنامره   ضعیت بیمار تودریافتی از بیمار را در بستر اینترنت به یک فضای ابری ارسال کرده و پزشک را قادر به بررسی و

 کند.کاربردی می
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 مقدمه -1
 یرانا یمل یسازمان یکه در معمار یفیمطابق تعر توانیرا م یسازمان یمعمار

است  یکردیرو یسازمان یمعمار"کرد:  تعریف ینگونهشده است، ا یانب
 یسازمان را با نگاه مهندس یکها و عناصر مختلف و جامع که جنبه یکپارچه

استانداردها و  ها،و شامل مجموعه مستندات، مدل نمایدیم یلو تحل یکتفک

 یتمطلوب با محور یتموجود به وضع یتتحول از وضع یبرا ییاقدامات اجرا
اجرا شده و به صورت  یررخه تکرارپذچ یکاطالعات است که در قالب  یفناور

همانطور که از تعریف مشخص . ]1["شودیم یروزرسانمداوم توسعه و به
است، هر سازمانی برای تغییر معماری فعلی خود به وضعیت مطلوبی که در 

معماری سازمانی انواع  نظر دارد، نیازمند استفاده از معماری سازمانی است.
اشاره کنیم.  FEAFبه معماری زکمن، توگف، توانیم مختلفی دارد که می
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معماری زکمن مرجعی است که شامل شش عنصر اطالعات، فرآیند، مکان، 
های دیگر از جمله افراد، زمان و اهداف است. این معماری در ایجاد معماری

، یک معماری بنام 1996در سال  .]2[معماری فدرال نقش مهمی داشته است
FEAF ،های دولت فدرال باید برای ی بخشانون همهبا این ق معرفی شد

کردند. هدف این معماری، بهتر کردن سازمانشان، معماری سازمانی تهیه می
توگف . ]3[های مختلف دولت آمریکا بوده است. تعامل و ارتباط بین بخش

در سال  Group Open یک چارچوب معماری سازمانی است که توسط
ای کمک به پذیرش، تولید، استفاده و . توگف ابزاری برارائه شد 1995

. توگف بر پایه یک مدل فرآیندی استهای معماری سازمانی نگهداری طرح
ای از اجزای ، که توسط بهترین راهکارهای عملی و مجموعهاستتکرار پذیر 

این معماری اولین نسخه  شود.می معماری با قابلیت استفاده مجدد، پشتیبانی
اع ایالت متحده ر اساس معماری فنی وزارت دفبرای مدیریت اطالعات ب

 .]4[آمریکا ارائه شد
ها برای ارائه خددمات بهتدر مزم   با پیشرفت تکنولوژی بعضی از سازمان       

شان را تغییر دهند. یک فناوری جدیدی که امروزه زیداد ندام   است که معماری
 یدک است که به مفهوم  یک یااش ینترنتاست. 1شنویم، اینترنت اشیاآن را می
 یاو شدبکه  یسدر هر زمان، مکان، سرو یاها و اشمتصل از انسان یمجموعه
کسب و کارها اثر بگذارد  یهمه یبر رو تواندیم یتکنولوژ ین. اکندیاشاره م

هوشمند را برقدرار کدرده و    یهاو دستگاه یاموجود ارتباط اش ینترنتو با بستر ا
مختلدف از   یهادر حوزه یااش . اینترنت]5[وردرا به ارمغان آ یفراوان هاییتمز

 یکدی و ... کاربرد دارد.  یآموزش، صنعت، حمل و نقل، پزشک ی،جمله کشاورز
 یحدوزه  دهدد، یوفدق مد   یااشد  ینترندت که با سرعت خودش را با ا یاز موارد

 یهدا با دستگاه یااش ینترنتا هاییژگیو یسازیکپارچهسالمت است و هدف، 
 یدن سدالمت اسدت. ا   هاییسسرو یبرا یفیتو ک ییکاراجهت بهبود  یپزشک

کده بده نظدارت     یمزمن، افراد مسن و کسان یمارانبه ب یبهبودها کمک بزرگ
بدر   یسالمت مبتن هاییسکه سرو رودیانتظار م .]6[کندیدارند، م یازن یدائم
و بهتر شدن تجربه یزندگ یفیتک یشها، افزاینهباعث کاهش هز یااش ینترنتا
 .       ]5[ر شودکارب ی

ی ی مهمی که وجود دارد این است که بددون وجدود یدک برنامده    نکته       
ی سالمت بده عندوان ملدال    توان از وضعیت فعلی حوزهدقیق و مشخص نمی

هدا بصدورت مراجعده حضدوری انجدام      ی فعالیتها که در آن عمدهبیمارستان
یمارسدتان بدا حضدور    شود و یا بررسی وضعیت عمومی بیماران بستری در بمی

شود، به وضعیتی که در آن کدادر درمدانی   فیزیکی پرستار یا پزشک، انجام می
نیازی به حضور فیزیکی بامی سر بیمار ندارد و وضعیت عالئم حیاتی بیماران 

های ویژه بزرگسدامن یدا ندوزادان    های مختلف مانند مراقبتبستری در بخش
نصب شده بر روی تلفن همراه پزشک ی کاربردی براحتی از طریق یک برنامه

قابل پیگیری و نظارت است، دست یافدت. بندابراین بایدد بده سدراا معمداری       
سازمانی رفت تا این تغییرات را بتوان بطور مناسبی اعمال کرد تا مانع اتدالف  

 هزینه، زمان، دوباره کاری و ... شد.
های استفاده از آن این مقاله ضمن معرفی معماری اینترنت اشیا، به مزیت      

پردازد. با بکارگیری اینترنت در بیمارستان و تحومتی که ایجاد خواهد شد، می
ها، تحومتی در معماری سازمانی بیمارسدتان بخصدود در   اشیا در بیمارستان

بخددش فندداوری اطالعددات آن ایجدداد خواهددد شددد کدده در روش پیشددنهادی، 
ا اسدتفاده از اینترندت اشدیا بدرای     تواندد بد  اندازهایی را که بیمارستان میچشم
ی ی بیمارسددتان تصددور کنددد بیددان شددده اسددت. در آخددر یددک نموندده آینددده

آزمایشگاهی برای نظارت عالئم حیاتی بیمار با استفاده از اینترنت اشدیا آورده  
 شده است. 

های مقاله به این ترتیب است، بخش دوم معماری اینترندت اشدیا   بخش       
عنوان روش پیشنهادی، یک معماری سازمانی مناسب و  است. بخش سوم، به

نقش آن در تغییر وضعیت فعلی بیمارستان برای استفاده از اینترنت اشیا است. 
ی آزمایشدگاهی کداربرد اینترندت اشدیا در     بخش چهارم، به معرفی یک نمونه

گیری بیان شده پردازد. در آخر هم نتیجهی نظارت عالئم حیاتی بیمار میحوزه
  ست.ا

 معماری اینترنت اشیا -2

برای  2توسط کوین اشتون 1999برای اولین بار، اصطالح اینترنت اشیا در سال 
توانند توسط توصیف یک سیستم که در آن اشیا در جهان فیزیکی می

سنسورها به اینترنت متصل شوند و هر اشیایی هویت دیجیتال داشته باشد، 
 .]5[استفاده شد

های مختلفی پیشنهاد شده است اما در این بین یک معماریبرای اینترنت اشیا 
های اینترنت برای شبکه TCP/IPی پروتکلی ای که با پشتهمیه 5معماری 

این معماری در مقایسه با  1تر است. در جدول انطباق بیشتری دارد، رایج
 آورده شده است. TCP/IPمعماری 
 ]7[و اینترنت LLNهای مقایسه پشته پروتكلی شبكه( :  1جدول )

 پشته پروتکلی اینترنت IP هایمیه
TCP/IP 

پشته پروتکلی اشیای 

 هوشمند
 ,HTTP, SMTP میه کاربرد

FTP, … 

CoAP, … 

 TCP, UDP UDP میه انتقال

 IPv4, IPv6 6LoWPAN میه شبکه

 ,Wi-Fi, WiMAX میه پیوند

… 
ZigBee 

 
مختلف و زیادی در شبکه حضور های 3ستگاهچون د در اینترنت اشیا،       

باشد و برای هر دیستگاهی داشته  4پذیریدارند، پس شبکه باید توانایی مقیاس
ها از طریق در اینترنت اشیا، دستگاه ها بطور مناسبی معرفی شوند.باید تگ

کنند. در واقع در شبکه، اینترنت بهم متصل هستند و اطالعات را منتقل می
کنند آوری میوشمند وجود دارند که اطالعات را جمعسنسورهای همه جاییِ ه

ها حتی ی دستگاهباید بتوان همه دهند. همچنین،و به نود مشخصی انتقال می
هایی که انرژی کمی دارند را ردیابی کرد و در نهایت یک راه حلی که از آن

   هایی که توسط    سرویس باید تر است را ارائه داد.نظر مصرف انرژی بهینه
 .]6[شوند را جهت نگهداری اتصال شبکه حفظ کردها فراهم میدستگاه
های زیادی مزم به ذکر است که در توسعه اینترنت اشیا موانع و چالش       

، توافق بر روی IPv6توان به استقرار ها میترین آنوجود دارد که از مهم
اشاره  8و سیّار بودن 7، ناهمگنی6، حریم خصوصی5استانداردها، قابلیت اعتماد

 .]8[کرد
های مختلفی کاربرد دارد که یکدی  همانطور که گفته شد اینترنت اشیا در حوزه

هدا  با بکارگیری اینترنت اشدیا در بیمارسدتان  از این موارد حوزه سالمت است. 
، تعداد 9گیری عالئم حیاتی بیمار از جمله دمانیازی به حضور پرستار برای اندازه
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و ... نیسدت،   12، سدیگنال هدای قلبدی   11اکسیژن موجود در خون، میزان 10نبض
هایی که به بلکه این پارامترهای حیاتی بیمار در بستر اینترنت از طریق دستگاه

شود و به این ترتیدب از  ارسال می 13شود، به یک فضای ابریبیمار متصل می
رار ای بیمار تحت نظارت مرکز درمدانی قد  ای از جهان و در هر لحظههر نقطه

های توانند تختهای مراقبت ویژه میگیرد. با عملیاتی شدن این طرح اتاقمی
هدا عدالوه بدر نمدایش     هوشمندی داشته باشند که مانیتورهای کنار این تخت

عالئم حیاتی بیمار آن را به فضای ابری ارسال کنندد، یدا حتدی بیمدارانی کده      
دشوار است ولی همچندان  ها ی آنها در بیمارستان برای خانوادهنگهداری آن

هدا تحدت   ها است بدا اسدتفاده از ایدن دسدتگاه    نیاز به کنترل عالئم حیاتی آن
های درمدان و صدرفه جدویی در    نظارت کادر درمانی قرار گیرند. کاهش هزینه

گیری پارامترهای حیداتی  وقت برای هربار مراجعه بیمار، افزایش دقت در اندازه
رستار خسته است و یدا زمدان کدافی بدرای     هایی که پبیمار بخصود در زمان

 ی بیماران را ندارد، از دیگر مزایای این طرح است.چک کردن همه
 یکده دارا  یمدارانی بخصدود ب  یمدار ب یداتی عالئم ح یتبر وضع نظارت       
 یبسدتر  ندوزادان ، یژهو یهابخش مراقبت یمارانهستند مانند ب یخاص یطشرا

 یابت،مانند د یخاص یماریکه از ب یافراد نوزادان، یژهو یهادر بخش مراقبت
و پزشکان و  یپرستار تیم یبرا یگر،و موارد د برندیفشار خون بام و ... رنج م

از  ینظدارت در هدر سداعت    یدن و اگر ا است یتحائز اهم یارها بسآن یخانواده
هر  یرا برا یخوب یاربس هاییتوجود داشته باشد مز یشبانه روز و در هر مکان

کاهش خطدا   یمار،ب یتوضع یاز نظر بررس یو کادر درمان یمارب یعنیرف دو ط
و ...  یمارب یاتیعالئم ح یتدر وضع ییربه هنگام تغ ریعاقدام س یری،گدر اندازه
تدر و میدزان   هدای جددی  آورد و به این ترتیب احتمال وقوع بیمارییفراهم م

 مرگ و میر کاهش خواهد یافت.

ری اینترنت اشیا روش پیشنهادی برای بكارگی -3

 در بیمارستان با استفاده از معماری سازمانی
 

بیماران خدود اسدتفاده    نظارتبرای اینکه یک بیمارستان از اینترنت اشیا برای 
کند مزم است که در ساختار سازمانش تغییراتی ایجاد شود، شاید مهدم تدرین   

این تکنولدوژی  های فعلی است، زیرا با بکارگیری اتفاق در ایجاد و تغییر شغل
دیگر نیاز نیست و یا کمتر نیاز است که پرستار برای اندازه گیری عالئم حیاتی 
بیمار در بامی سر او حاضر شود، بنابراین نیاز به تعداد پرسدتاران تدا حددودی    

های دیگری مانند برنامه نویس، مدیر پایگداه  یابد و در عوض شغلکاهش می
 شود. و ... ایجاد می داده، مهندس شبکه، آنالیزگر داده

مطابق معماری سازمانی ملی ایران، بخش توسعه سازمانی از سه قسمت اصلی 
ین مدل تشکیل شده است. ا "سازیپیاده"و  "تدوین معماری"، "سازیآماده"

ایم کده  در این قسمت حالتی را در نظر گرفته ،]1[برگرفته از مدل توگف است
بکار ببریم و بخواهیم معماری فعلی آن را  این مدل را برای سازمان بیمارستان

برای حالتی که از اینترنت اشیا استفاده کنیم، تصور کنیم و به این ترتیب برای 
 هایی داده شده است.هر بخش پیشنهاد

 
 ]1[( : روش توسعه معماری1شكل)

 

 مرحله آماده سازی -1-3
زی مزم انجام ساسازی و فرهنگسنجی، آمادهبطور کلی در این قسمت امکان

سدنجی  شود. یک بیمارستان برای اینکه هوشمند شود در ابتدا بایدد امکدان  می
مزم را از نظر هزینه، نیروی انسانی و زمان انجام دهد. بدرای ایدن کدار بایدد     
منابع مالی و مقدار آن بطور دقیق مشخص شود. زمان مزم برای ایدن تغییدر،   

ها انتخاب شود. همچندین  زیرساختنیروی انسانی متخصص برای راه اندازی 
مزم است که نیروهای فعلدی یعندی کارکندان بیمارسدتان از جملده، نگهبدان،       
پرستار، پزشکان و ... با اینترنت اشیا و تغییراتی که در بیمارستان و در واقع در 

ها پیش خواهد آمد، آموزش داده شوند. برای این کدار بیمارسدتان   روند کار آن
 های آموزشی مرتبط با هر نیرو را برگزار نماید. تواند دورهمی

ی اینترندت  ها بواسطهرسد که با هوشمند شدن بیمارستانالبته بنظر می       
اشیا، تعداد نیروهای انسانی مزم در بیمارستان در هر بخش کاهش یابد، برای 

ک همین بیمارستان باید به فکر این نیروها باشد که بعد از آن چده بکنندد، ید   
 های جدید است. ها در پستپیشنهاد آموزش نیروهای فعلی و قرار دادن آن

 مرحله تدوین -2-3
ترین بخشِ این قسمت چشم اندازی است که بیمارستان شاید بتوان گفت مهم

گیرد زیرا با توجه بده  با وجود اینترنت اشیا در ساختارش برای آینده در نظر می
م برای رسیدن به آن طی شود، در واقدع طدرح   های مزانداز باید قدماین چشم

گذار که برای عبور از وضعیت فعلی و رسیدن به وضدعیت مطلدوب اسدت بدر     
شدود و  شود، طی میانداز طراحی میهایی که برای رسیدن به چشماساس گام

به همین تناسب بقیه موارد مانند معماری کسب و کدار، فنداوری اطالعدات از    
فزار و نرم افزارهای مزم که باید تهیه شود، مشخص نظر نوع و تعداد سخت ا

 می شود.
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 :اندتوان در نظر گرفت، ذکر شدهاندازهایی که میدر ادامه برخی از چشم
رساندن تعداد مرگ و میرهای ناشی از افزایش فشارخون، ضدربان   -1

قلب بام و ... به حداقل مقدار ممکن، بدلیل نظدارت شدبانه روزی   
 های مبتنی بر اینترنت اشیابا دستگاه عالئم حیاتی بیمار

ی کارکنان بیمارستان از برنامه کاربردی مخصود خود که با همه -2
ای که بر عهده دارندد، جهدت برقدراری ارتبداط بدا      توجه به وظیفه

کنند. با این امکدان  ها استفاده میی آنیکدیگر، بیماران و خانواده
هایی که تی در زمانپرستار و پزشک امکان نظارت بیمار خود را ح

 در بیمارستان حضور ندارند، خواهد داشت.

های بیمارستان هوشمند است و عالئم حیداتی بیمدار را   تمام تخت -3
هایی که به بیمار متصل است بدرای پرسدتار یدا    به کمک دستگاه

کند و بیمارانی که هوشیار هسدتندممنظور  پزشک مربوط ارسال می
ویدژه و ...  بده کمدک برنامده     بیماران غیر از بخش مراقبت های 

توانند عالئم حیاتی خود را هم ببینند و در صورت نیاز کاربردی می
 از طریق برنامه کاربردی با پرستار ارتباط برقرار کنند.

 هوشمندسازی کامل محیط فیزیکی بیمارستان  -4

البته چشم انداز چهارم، یکی دیگر از کاربردهای اینترندت اشدیا را          
تواندد بده عندوان یدک     کند که بیمارستان مدی ارستان بیان میبرای بیم
انداز داشته باشد. در واقع با هوشمند سازی کامل محدیط فیزیکدی   چشم

بیمارستان، در مصرف انواع انرژی ازجمله برق، حرارت و ... صرفه جویی 
 زیادی خواهد شد و احتمال وقوع حوادث ناگهانی کاهش خواهد یافت.

عالئدم حیداتی بیمدار، بدرای یدک       نظارتتوان عالوه بر البته می       
بیمارستان هوشمند، چشم اندازهای دیگری که عمدتا بده بحدث دولدت    

هدا  گردد، در نظر گرفت که در این جا به بعضدی از آن الکترونیک بر می
 کنیم.اشاره می

ی ی بیمداران مراجعدده کنندده بدده بیمارسدتان دارای پرونددده   همده  -5
کدده در آن سددوابق بیمددار و مراجعددات او بدده الکترونیکددی باشددند 

های دیگر با توجده بده قدوانینی کده     بیمارستان و حتی بیمارستان
 تعیین شده است، قابل دسترس باشد. 

قبل از مراجعده بیمدار بده بیمارسدتان بدرای هدر کداری از جملده          -6
آزمایشددگاه، بسددتری شدددن در بیمارسددتان، عمددل جراحددی و ...   

وجود داشته باشد کده بدا ایدن امدر      دهی دقیقیهای نوبتسیستم
 ساعت دقیق مراجعه بیمار مشخص شود و به او اعالم گردد.

در بخش معماری فناوری اطالعات که یدک مرحلده مهدم در هوشدمند            
سازی بیمارستان را به عهده دارد باید سخت افزارها و ندرم افزارهدای مزم از   

هدای اینترنتدی مزم،   زیرسداخت  هدای داده، سدوئی ،  جمله سرور، روتر، پایگداه 
های کاربردی و ... از نظر تعداد، قیمت و ... مشخص شود. البته در ایدن  برنامه

ها و ... را هم در هایی از جمله میزان بودجه، بحث تحریممورد باید محدودیت
نظر گرفت. همچنین مشخص کردن تعدداد و تخصدص نیدروی انسدانی مزم     

هدای اطالعداتی،   خت و بعد از آن مدیریت سیسدتم برای راه اندازی این زیرسا
 ها مهم است که باید بطور دقیق مشخص شود.سازی آنپشتیبانی، بهینه

 

 مرحله پیاده سازی -3-3
هدای گدذار   توان طرحشود، میبا توجه به مواردی که در فاز قبل مشخص می

دن های کوچکتر تقسیم کرد و به عملیاتی کدر مشخص شده را در قالب پروژه

هایی از نظر بودجده،  ها پرداخت. البته ممکن است که در عمل با محدودیتآن
زمان، نیروی کار و ... که در مرحله قبل مشخص کرده بودیم برخورد کنیم که 
ها نیاز به اصالح چشم اندازها، معماری فناوری اطالعات و ... باشد که باید آن

 کرد.ها را تعیین را تصحیح نمود و دوباره پروؤه

معرفی یک نمونه آزمایشگاهی برای نظارت  -4

 پارامترهای حیاتی بیمار از راه دور
بده عندوان    14لدر یکروکنترمانندد م  یسخت افزار یزاتقطعات و تجه به کمک 

 ینترندت، با ا لریکروکنترارتباط م یجهت برقرار یماژول ارتباط ی،واحد پردازش
ی ابری و ... موفق بده  های آنالین به عنوان فضا، سرویسنوع سنسور ینچند
هدای  گیری چند پارامتر حیاتی بیمار شدیم. در ادامه بده معرفدی قسدمت   اندازه

 سخت افزاری و نرم افزاری این نمونه آزمایشگاهی پرداخته شده است. 
 

 ( : قطعات و تجهیزات سخت افزاری2جدول )

 کاربرد نام قطعه 

 گیری دمااندازه Max30205سنسور  
گیری نبض و میزان اکسیژن اندازه Max30100سنسور  

 خون
 پردازنده Esp32 ریزپردازنده  
 ماژول برقرارکننده ارتباط با اینترنت Esp8266ماژول  
 BreadBoard برای اتصال قطعات 
 Pullupبرای ایجاد حالت  مقاومت  

 تامین ولتاژ USBکابل  

   

      
قسدمت اجدزا و    ه ذکر شده اند. درقطعات و وسایل بکار رفت 2در جدول        

 به عندوان سنسدور   Max30205یعنی مورد نظر  یسنسورها یزیکیقطعات ف
 یصندبض و تشدخ   به عنوان سنسور انددازه گیدر   Max30100و سنسور  دما

 یهدا و داده ه اسدت متصل شدد  لرکنتریکرودر خون به م یژناکس یزاندهنده م
کدرده و بده    یجمدع آور  ریمدا از بی زمدانی مشخصدی   در فاصدله مورد نظر را 

ملل  یسیبرنامه نو یطمح یکتوسط  لریکروکنتر، مکندمیارسال  لریکروکنترم
sketch شبه  یسیبا زبان برنامه نوC و برنامده از   ه اسدت شدد  یسدی برنامه نو

هدا از  داده یدن د، سدپس ا وشد میمنتقل  یبه واحد پردازش USBکابل  یقطر
 ینترندت بدا ا  لریکروکنترباط مارت یکه جهت برقرار ESP8266ماژول  یقطر

حسداب   یدک  ایجداد . بدا  شدود میارسال  thingspeak یابر یاست، به فضا
مدورد نظدر را ارسدال کدرد و بدا       یهدا داده توانیم thingspeakدر  یکاربر

ها پرداخت با داشتن ندام  آن یزموجود به پردازش و آنال یهایساستفاده از سرو
اطالعدات   ییجده و نت یافدت فضدا دسدت    ینتوان به ایو رمز عبور م یکاربر
 .کردوب مشاهده  یقشده را از طر یلتحل
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 لراتصال بین سنسورها با میكروکنتر ( :2شكل )

کنید. برای لر را مشاهده میتصامت بین سنسورها با میکروکنترا 2در شکل 
گیری این سه پارامتر حیاتی، باید بیمار انگشت خود را بر روی سنسورها اندازه

 این وضعیت نشان داده شده است. 3رار دهد. در شکل ق
 

 
  گیری عالئم حیاتی بیمار( : نمونه آزمایشگاهی در حال اندازه3شكل )

اطالعدات را از   یدن ا یدعامل اندرو یستمتحت س یکاربرد یبرنامه یک       
یجا م ینکه در ا ییبه کاربر نهابصورت نمودار خواند و آن را یم یابر یفضا
یمد  یشو ... باشدد نمدا   یمارب یاز جمله دکتر، پرستار، خانواده یاند هر کستو

ر را یمدا ب یتوضدع  ینترندت ا یدق تواند از طریم ییکاربر نها یبترت یندهد. به ا
در صفحه  نظارت کند و بصورت راه دور نسبت به آن اقدام مزم را انجام دهد.

ست، مشخصات بیمدار  اول این برنامه کاربردی که برای پزشک طراحی شده ا
جمله نام بیمار، سن، تاریخ بستری و تصویر بیمار قرار دارد. در همین صفحه  از

دو دکمه که یکی شماره تلفن بیمار و دیگری شماره تلفن مرکز درمانی است، 

ها تماس تواند بطور مستقیم با آنقرار داده شده است که دکتر با لمس آن می
 ندارد.  بگیرد و نیازی به شماره گیری

 
 

 عالئم حیاتی بیمار نظارت( : برنامه کاربردی 4شكل ) 

سه پارامتر حیاتی بیمار، هر کدام در یک صفحه و به شکل نمودار        
پارامتر حیاتی  yنشان دهنده زمان و محور  xنمایش داده شده است که محور 

را دهد. همچنین در صورتی که پزشک مایل باشد زمان دقیق را نشان می
تواند روی هر کدام از نقاط نمودار را لمس نماید تا مقدار مشاهده نماید می

دقیق پارامتر و زمان دریافت آن نشان داده شود. برای نمونه نمودار دما را در 
 کنید.زیر مشاهده می

 
 ( : نمودار دمای بدن بیمار5شكل )
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 Herculesترمینال توان با استفاده از همچنین، نتایج دریافت داده را هم می
 مشاهده کرد.

 
 های دریافتیدرحال نمایش داده Herculesمحی  ترمینال  ( : 6شكل )

 گیرینتیجه -5
هدا بده حالدت    استفاده از معماری سازمانی برای تغییر وضعیت فعلدی سدازمان  

جدیدی که مد نظر است، مانع اتالف هزینده، زمدان، اندرژی و دوبداره کداری      
های جدید، ا پیشرفت تکنولوژی و مطرح شدن فناوریها شده است و بسازمان

شود که بدا کمدک   های مختلف ارائه میهایی برای سازمانخدمات و سرویس
هدا، اینترندت   تر از قبل عمل کنندد، یکدی از ایدن فنداوری    توانند کارآمدآن می

هدای  اشیاست. اینترنت اشیا با رشد گسترده و مزایای فراوانی که دارد در حوزه
ف از جملدده سددالمت نفددوذ کددرده اسددت و یددک ایددده ایددن اسددت کدده  مختلدد

های کشور را به کمدک اینترندت اشدیا هوشدمند کندیم تدا نظدارت        بیمارستان
تر شود و از محدودیت وضعیت عمومی بیمار و در کل پزشکی از راه دور راحت

زمانی و مکانی بخصود در مناطق محروم رها شویم. در ایدن مقالده ضدمن    
ها در نتیجه استفاده از اینترنت اشیا، یک تغییر معماری بیمارستانبیان مزایای 

سه پارامتر نبض، دما و میزان اکسدیژن خدون    نظارتنمونه آزمایشگاهی برای 
 بیمار معرفی شد.
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