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 مقاله پژوهشی  

نظیر  یافتههای هوشمند و ابزارهای توسعهامانهسها ای بیماران و کنترل شرایط اورژانسی آنامروزه، به منظور پایش لحظه مقدمه:

 یسامانه پتوی هوشمند پوشیدن طراحی برای الزم هاینیازمندیمقاله، تعیین  این هدف .اندرشد چشمگیری داشته های پوشیدنیسیستم
 باشد.م حیانی بیماران در آمبوالنس میئبرای پایش عال

 آوری اطالعات، توصیفهای مناسب جمعبا روش تطبیقی، ایههای پوشیدنی با انجام مطالعاز بررسی مشخصات کلی سامانه پس روش:

های پوشیدنی الزامات توسعه سامانهدر گام اول مطالعاتی جهت شناسایی  .پیشنهادی انجام شد برای طراحی سامانه الزم هاینیازمندی
های دقیق ها، نیازمندیمستخرج از مطالعات میان متخصصان توزیع شد و براساس تحلیل پاسخ انجام پذیرفت و در گام دوم، پرسشنامه

 احصاء شد. م حیاتیئبرای طراحی سامانه پتوی پوشیدنی برای پایش عال

، پردازش م حیاتی، قابلیت ارتباط با محیط اطرافئخاصی نظیر پایش عالکارکردی ای هویژگی سامانه پتوی هوشمند پوشیدنی :نتایج

را  های حیاتی فردسازی تمام سیگنالم حیاتی از حدود آستانه، قابلیت ذخیرهئهای حیاتی، قابلیت هشدار در صورت تجاوز عالآنی سیگنال
ت و خطا، مصرف انرژی کم، دقّ پذیریحملتپذیری، تعاملآسان،  نظیر نصب و عملکردمهمی  کارکردیخصوصیات غیر خواهد بود.دارا 

 .داشته باشند م، ارزیابی و تحلیل دادهئصحت ثبت عال

ای شده های تفسیرم حیاتی موردنیاز برای کنترل افراد را به صورت یکپارچه ثبت کرده و دادهئپیشنهادی تمام عال سامانه گيري:نتيجه

یار پزشک ذخیره اطالعات درمانی، تشخیصی، پایشی فرد در سیستم کمک .دهدر آمبوالنس ارائه میدرمان حاضر د گروهرا برای 
 صورت زودهنگام تشخیص اولیه را اتخاذ بنماید. ه سازد تا بشوند و این قابلیت را برای پزشک آمبوالنس محیّا میمی
 

 های پتوی هوشمند پوشیدنی، حسگرها و الیاف هوشمندهای پوشیدنی، نیازمندیم حیاتی، سامانهئپایش عال ها:كليد واژه

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             1 / 11

mailto:aa.safaei@modares.ac
http://jhbmi.ir/article-1-332-fa.html


 و همکاران ییرضا  یدنيسامانه پوش کی یالزامات طراح 

 

 100-90 ):2(6; 2019 Informatics Biomedical and Health of Journal 91 

 

 مقدمه 
ها آن طیو کنترل شرا مارانیب یالحظه شیامروزه، در جهت پا

 یریرشدد چشدمگ افتهی توسعه یهوشمند و ابزارها یهاسامانه
و  رهیدذخ ندهیهوشدمند در زم یهاسامانه نیا ییاند. تواناداشته

مختلدف بهداشدت و درمدان  از  یهاانتقال اطالعات در شداخه
 ریاخ هاییآورفن زا یکی است؛ تی( حائز اهمیجمله دوراپزشک

 [.1] است یدنیپوش هاییآورحوزه، فن نیدر ا
 تیوضدع عالئدم و شیپدا یعموماً برا یدنیپوش یهاسامانه   
درمدان، درمدان از راه دور،  یریگیپ یو عالوه بر آن برا مارانیب

و  یجراح یهاو کادر درمان، ربات یپرستار ینظارت یهاسامانه
از  یکدی ،[2] شوندیبه کار گرفته م گرید یهااز سامانه یاریبس
است که همواره و مسدتمر  آن هاسامانه نیا زیمتما هاییژگیو

لدذا پزشدک تمدام  ؛( همراه استماریمعموالً ببا فرد مورد نشر  
داشدته و  یخدود دسترسد مارانی( بتیبه  وضع ایوقت به گونه

 افدتیدر ریداطالعات مربوط به آنان را در همه جا به طدور فراگ
 [.3] کندیم
را تحت نظارت داشته و در مقابل  ماریاست که ب یعمل شیپا   
و  میوخ یهایماریب مار،یکننده جان ب دیو تهد یجد یهادادیرو
در  شیمعمدوالً از واژه پدا .[4] دهددیهشددار م گدریموارد د ای

چدرا  شدود،یاستفاده م شتریب یاورژانس مراکز درمان یهابخش
و  مئبوده و رصد عال داریاپااورژانس معموالً ن مارانیب طیکه شرا
و درمدان بده پزشدک کمدک  صیدر تشدخ یمداریب یهانشانه

کنندده را بده  دیتهد یدادهاینه تنها رو ارمیب شیخواهد کرد. پا
 نیدداز ا یاریبلکدده بسدد کنددد،یکنندددگان مراقبددت اعددالم مارائه
 میکنترل مستق یرا برا یکیولوژیزیف یورود یهاها، دادهسامانه
 [.4]  هنددیمورد استفاده قرار م ماریب یزندگ یبانیپشت یابزارها
افدراد  داریدو ناپا یاورژانسد طیها با توجه به شراآمبوالنس در  
وجدود  یمداریب یهاو نشانه مئمستمر و رصد عال شیبه پا ازین

 طیدر شددرا یاگدر فددرد نیبنددابرا؛ دارد تیداهم اریداشدته و بسدد
موجدب  شدده تیریموقع و مددمداخلده بده ردیقرار گ یاورژانس

خواهدد شدد  یو مدر  ناگهدان یماریاز ب یکاهش عوارض ناش
 ازمنددین یاضدطرار طیدر شدرا مدارانیو مراقبت از ب شیپا .[5]

حفد  شدود بده  ماریب یاست تا زندگ حیو صح عیسر ماتیتصم
 شیها مراقبت و پادر آمبوالنس یمراقبت میت فهیوظ لیدل نیهم
از اهدداف  یکدیلذا  ؛[6] باشدیم یاورژانس طیدر شرا مارانیاز ب
در آمبدوالنس  یاورژانسد طیدر شرا ماریب ینیو نظارت بال شیپا

اسدت، بده  مداریکننده جدان ب دیتهد یدادهایاز رو یراطالع فو
بددن  یاندداختن اعادا از کار ایصدمه  جادیکه قبل از ا یطور
 [.6] درمان شوند ماریب

 نیدا شپدای در عمل با توجه به آنچه ذکر شد زمان و سرعتِ 
 اربسی هادرون آمبوالنس یاورژانس طیو در شرا مارانیدسته از ب

مختلف در  یهاوصل کردن دستگاه ،یاز طرف .[6] است یاتیح
 یتوجهقابدلزمدان  ازمنددیبدن فرد ن یبر روآمبوالنس  یفاا

! طالسدتزمدان بده واقدع همچدون  ط،یشدرا نیداست که در ا
آمبدوالنس اسدتفاده از  یکوچک بدودن فادا لیبه دل نیچنهم

 طیتمددام محدد مئددمتعدددد جهددت ثبددت عال شیپددا یهادسدتگاه
 شیپدا یهاسدامانه نیداز ا یرخد. بکنندیآمبوالنس را اشغال م

هستند؛ ثبت اطالعدات  یمحدود یریگدقّت اندازه یدارا یکنون
کده  باشددیم شیپدا یاساس یاز پارامترها یکی حیو صح قیدق
 ؛شدوندیهدا ممواقع دچار خطا در ثبت داده یها برخسامانه نیا

 یآمبوالنس مشکالت طیها در محسامانه نیاستفاده از ا نیبنابرا
زمدان  ،یمصدرف اندرژ ندان،یاطم تیدنصدب، قابل یسخت رینظ

بدا توجده  تیدارد. در نها یرا در پ یاتیح یهانصب، انتقال داده
 مئدعال شیپدا یبدرا ییابزارها یشکپز یهایورآبه توسعه فن

هوشمند  ی. ابزارهاضروری استدر آمبوالنس  یاورژانس یاتیح
اشدند. بده برخوردار ب یخاص یهایژگیاز و یستیهمراه با یشیپا

 یدنیهوشمند پوش یپتو آل و مناسب سامانهدهیا یمنظور طراح
 یسدتیآمبدوالنس با طیدر مح مارانیب یاتیح مئعال شیپا یبرا
 یهدایژگیو در کندار آن تمدام و ردیانجام بپذ یقیدق یازسنجین
 .استخراج گردد زیآن ن یاساس یهاتیقابل ،یدیکل
و ارتباطدات،  وتریمپعلدم کدا شدرفتیبا توجده بده پ نیبنابرا   

 یاتیدح یپارامترهدا شیپا یبرا یدنیپوش یاستفاده از حسگرها
مرتبط با سالمت در افدراد مدورد توجده قدرار گرفتده  کیولوژیب

 فیتدلل یدنیپوشد سهادر حوزه سامانه یمتعدد اتمطالعاست. 
همدراه در  یدنیپوشد میسدیب یهاشبکه نیاز ا یاند که برخشده

عاو در  انی دانشجو و همکاران Anliker .اندادامه آورده شده
 یو هشدددارده شیسددامانه پددا 2003سددال  (IEEE سسددهؤم

 A Wearable  یدنیپوشددد یچندددد پدددارامتر یپزشدددک

Multiparameter Medical Monitoring and 

Alert System )و  یتنفسد مدارانیب یبرا یبه طور اختصاص
و  یابیدرزشده عملکدرد ا یاند. سامانه طراحکرده یرا معرف یقلب
 مااف بر دهد،یگوناگون را انجام م یاتیح مئمستمر عال شیپا
 [.7] کنددیم ییشناسا زیچندگانه را ن یاورژانس یپارامترها نیا

Eom  و Arai بده اسدم یدنیهوشدمند پوشد یسداختار پتدو 

Smart blanket یپتددو نیددکردنددد. ا یژاپددن معرفدد ررا د 
بده صدورت  یبددن یحسدگر یاز واحدها یامجموعه یدنیپوش
 یبدن پارامترهدا یرو که فقط با قرار گرفتن بر باشدیم میسیب
 ومیکنسرسد .[8] دهددیافراد را ثبدت کدرده و انتقدال م یاتیح
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BASU ک،یددرا از علددم الکترون یو صددنعت یخبرگددان علمدد 
شدده  عیبه منظور توسعه سامانه توز یپزشک یمهندس ت،ارتباطا

 شیپدا یسدامانه بدرا نیدبدن را گرد هم آورد؛ ا یرو بر میسیب
شدد.  یها طراحدو خانده یمزمن در مراکز درمان مارانیمستمر ب
انسدداد  یمداریب یجهان شرفتیپ لیبه دل  BASUMA پروژه
 شدد یمبدتال طراحد مدارانیدرمان ب شرفتیپ یاساساً برا یویر
[9.] 
 هدایتیامکاندات و قابل لیدو تحل یهدف مقاله حاضر بررس   

و  مدارانیب شیپا یبرا یدنیوشمند پوشه یارائه شده توسط پتو
 کیمناسب  یالزم برای طراح هایازمندییالزامات و ن شنهادیپ
هدای مختلدف در گروه یجهدت کداربر کپارچهی یشیپا ستمیس
 . باشدیم سالمته حوز

  

 روش
 یهاتیمشخصات و قابل یپس از مطالعه و بررس تحقیق نیدر ا

 شیپدا ود در حدوزهموجد یدنیپوش یهاستمیارائه شده توسط س
بدده  هاسددتمیس نیددا یبندافددراد و دسددته یسددالمت تیوضددع
و  یقدیمطالعده تطب کیدبر اسداس  افیبر ال یمبتن یهاستمیس
 رایالزم بدد هایازمنددییالزامدات و ن شدنهادیبده پ ای،سدهیمقا
به منظور بدرآوردن  یدنیهوشمند پوش یپتو سامانه کی یطراح
مت و کداربران آن حوزه سدال هایازمندییاز اهداف و ن ارییبس

 . پرداخته شد
و  یکدارکرد یهایازمنددین نیدیمطالعه به منظدور تع نیا در   
. در طالعدده و پرسشددنامه اسددتفاده شددداز روش م یرکددارکردیغ

اطالعدات، مشدخص کدردن  آوریمطالعه هدف از جمدع مرحله
 یاسدت. بدرا یدنیهوشمند پوش یمورد انتظار از پتو یهاتیقابل

 یهادواژهیکلبا  یکیمقاله و کتب الکترون 15 هاتیقابلاستخراج 
، «یدنیپوشد یهاسدتمیس یطراح یهایازمندین» رینظجستجو 

در پایگاه هدای اطالعداتی  «یدنیپوش یهاستمیس یهاتیقابل»
 Pubmed, Springer, IEEE, Web ofهمچددون 

Science  قدرار گرفتندد.  در مرحلده دوم ابدزار  مطالعدهمورد
کده  باشددیمحقدق سداخته م اینامهطالعات پرسشا یگردآور
 مطالعه مراحل از آمده دست به ایو عناصر داده هاتیقابل یدارا
 یپنج سطح اسیبا مق کرتیصورت له مذکور ب پرسشنامه. است
محدور  3اسدتخراج شدده در  هاییازمندین تیاهم یابیارز یبرا
 یهدایژگیافزار سدامانه، ونرم یکارکرد یهایژگیو رینظ یاصل

 مددار،یهوشددمند و واحددد قابددل حمددل ب یبسددتر پتددو یسدداختار
 یو طراحد میافدزار سدامانه تنظدنرم یرکارکردیغ یهایازمندین

 شد. 

 یریگشددده بددا اسددتفاده از روش نموندده یطراحددپرسشددنامه  
 کید( توسط Convenience samplingآسان   یراحتمالیغ

پزشکان و  یعنی یشنهادیپ شیسامانه پا یدسته از کاربران اصل
 هیدگو 60 یشده دارا یطراح پرسشنامه. شد لیتکم هانیتکنس

مخدالفم،  کدامالً-1(5تا  1ل( از ؤا س هی. هر گوباشدیمناسب م
مدوافقم(  کدامالً -5مدوافقم  -4نددارم  ینظدر -3مخالفم  -2
نفدر پدر  20شده توسط  نیتدوپرسشنامه است.  شده یازدهیامت

کده  ییهاهیداسدت؛ گو 100مدوع ال در مجؤهر سد ازیشد و امت
قرار  ازیالزامات موردن تیدر اولو باشندیم 80باالتر از  ازشانیامت
 عیدتوز پرسشدنامه ییایدپا یبررسد منظور. در ادامه به رندیگیم

پدژوهش  نیدکه در ا دیکرونباخ محاسبه گرد یشده، مقدار آلفا
. ددست آمه ب 82/0برابر  شده یطراحپرسشنامه  یمقدار برا نیا

 یدیروا یبررسد یمحتوا بدرا ییپژوهش از روا نیدر ا نیهمچن
 پرسشدنامه منظدور  نید. به ااستفاده شد شده یطراحپرسشنامه 
عادو  کیداز خبرگان متشدکل از دو پزشدک و  یتوسط گروه

قدرار گرفدت و  یمدورد بررسد یپزشک کیانفورمات یعلم ئتیه
 شد. دییلت آن ییروا
 افدزارنرم از اسدتفاده بداامه پرسشن لیحاصل از تکم اطالعات   

SPSS  نیقدرار گرفدت. بدد لیدو تحل ی، مورد بررس16نسخه 
هر  یمطلق برا یفراوان ریمقاد ،یفیمنظور با استفاده از آمار توص

 یهدااز گروه کیدهدر  دگاهیداز دپرسشدنامه از سدؤاالت  کی
 محاسبه شد. دهندگانپاسخ دگاهیاز د یطور کلدهنده و بهپاسخ

 

 نتایج 
 هایازمندییافزاری به دو دسته ننرم ستمیس کی هایازمندیین

کدده  ییهاازمندددیی. نشدددند میتقسدد رکددارکردییکددارکردی و غ
را فدراهم آورد، بده  یچده خددمات دیبا ستمیس کنندیمشخص م
چگونده  ژهیدو طیهای خاص چگونه پاسخ دهد و در شراورودی

[ 10] شددوندیم گفتددهکددارکردی  هایازمندددییعمددل کنددد، ن
هستند که بر روی  ییهاتیمحدود رکارکردی،یهای غازمندیین

هدا عمدل تحدت آن سدتمیس ای شوندیاعمال م ستمیخدمات س
 .[10] کندیم
 یهوشمند بدرا یدنیپوش یسامانه پتو یسازمدل هیفاز اول در   
 یمناسددب الزامدد یویسددنار فیددآمبددوالنس تعر مددارانیب شیپددا
 یهایازمندین نهیدر زم یکیمنظور، کتب الکترون نی. بدباشدیم

در حوزه سالمت مدورد مطالعده قدرار گرفتندد.  یدنیسامانه پوش
 یدنیپوشد یهاسدامانه یسدازادهیو پ یطراح یاصل یفاکتورها

آورده  1سالمت با استفاده از مقاالت استخراج شده و در جدول 
 اند.شده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             3 / 11

http://jhbmi.ir/article-1-332-fa.html


 و همکاران ییرضا  یدنيسامانه پوش کی یالزامات طراح 

 

 100-90 ):2(6; 2019 Informatics Biomedical and Health of Journal 93 

 

 
 وزه سالمتهاي پوشيدنی در ح: فاكتورهاي اصلی براي توسعه سامانه1جدول 

 توصيف نيازمندي/ مشخصه نيازمندي/ مشخصه
 [.11]سامانه بایستی وزن کم و سایز کوچکی دارا باشد  قابلیت پوشیدن

سامانه بایستی به نحوی طراحی شود تا بتوان براحتی و بدون دردسر استفاده کدرد و کاربرپسدند طراحدی گدردد.  قابلیت استفاده آسان
[12] 

نواحی آناتومی  یرو برا جاگذاری مناسب حسگره
 بدن

 [.13] نواحی مختلف قرار گیرند و مانع حرکت و فعالیت روزانه فرد نشوند یرو بر یراحتبهحسگرها بایستی 

رمزگذاری شده صورت پذیرد و الزامات تشخیص هویت برای حف   صورتبههای پزشکی بایستی انتقال سیگنال هاامنیت و کدگذاری داده
 [.13]لحاظ گردد  حریم خصوصی فرد

 [.12] سامانه بایستی قابلیت هشدار و اخطار را برای کاربر دارا باشد قابلیت هشداردهی
شوند تا بتوان به آنان اطمینان داشت و نتدایج مطمدئن  ثبتهای پزشکی بایستی با صحت و دقّت کافی سیگنال قابلیت اطمینان/ عاملیت

 [.11] حاصل گردد
 [.11] پایش را انجام داد. مدتیطوالنطراحی گردد تا بتوان به وسیله آن  یاگونهبهی بایستی ی پایشسامانه پایایی

 [.14] طراحی گردد تا بتوان آن را تمیز و ضدعفونی کرد یاگونهبهسامانه بایستی  قابلیت تمیز کردن/ضدعفونی سازی
 [.13] سب دارا باشد و فرد احساس نارضایتی نکندای طراحی گردد تا ظاهر متناسامانه بایستی به گونه ظاهر متناسب

م حیاتی ئهای ارتباطی استاندارد انجام پذیرد و حافظه کافی برای ذخیره عالپروتکل لهیوسبهانتقال دادها بایستی  هاداده یسازرهیذخانتقال/ 
 [.13]در نظر گرفته شود 

 [.14] نظر گرفته شود سازی بودجه کافی دربه منظور طراحی و مدل صرفهبهمقرون
 [.11] سامانه بایستی تحت هر شرایطی از قبیل حرکت بیمار نتایج مطمئن تولید کند (یریپذتحملتلرانس خطا  

 [.12] برای سیستم توسعه یافته یافزارنرمهای قابلیت ارتقای سامانه، بهبود مؤلفه یریپذاسیمق
 [.12] یاز هوشمند طراحی گردد تا بتوان برای کاربر کارآیی کافی را دارا باشدن حد تاسامانه بایستی  قابلیت حمایت از تصمیم
های پوشدیدنی در حدوزه سدالمت دارا هسدتند، ایدن حسگرهای زیست پزشکی نقش مهمی برای طراحی سامانه هاقابلیت دریافت سیگنال

بیندی جدامع از شدرایط بیمدار پیش م حیاتی را دارا باشند و همچنین ارزیدابی وئحسگرها بایستی توانایی ثبت عال
 [.15] انجام دهند

سامانه بایستی در صورت مواجه با شرایط سخت توانایی کارکرد صحیح را در همان لحظه دارا باشدد. بده عندوان  سودمندی
 [.12] مثال تماس ناکافی با پوست، ارتباط ضعیف، باتری ضعیف نباید موجب ایجاد آرتیفکت برای سامانه گردد

 [.12] های دریافتی از بدن بیمارتوانایی انتقال و پردازش داده زش آنیپردا

 

 ریددز یدارا یدنیهوشددمند پوشدد یسددامانه پتددو یسدداختار کلدد
 است: ریز یهابخش

 ينصب شدده بدر رو ي( بستر پتو به همراه حسگرهاالف

 آن: 

 و  الیدباکتر یهوشدمند متشدکل از مدواد آنتد یبستر پتدو
 مدنیمددت و ایده طوالناسدتفا نیجهدت تادم یضدآلرژ

 .باشدیم
 تدا  باشدیرسانا م یهانخ قیحسگرها از طر انیاتصاالت م

بر تن فرد پوشانده شدود؛ پتدو در  یراحته ب یدنیپوش یپتو
مردان و زندان کداربرد  یتا هم برا باشدیاستاندارد م زیسا

ساخته  یستیبا یکوچک زیکودکان سا یداشته باشد  اما برا
 .شود

 :ماريابل حمل ب( سامانه قب

 یهداو انتقال داده رهیپردازش، ذخ افت،یدر یکه برا یدستگاه 
. تمام حسدگرها و ودریکار مه شده توسط حسگرها ب یآورجمع

از  اید میسدیبه صورت ب ماریبدن فرد ب یبر رونصب شده  افیال
 شدوند؛یمتصدل م ماریب حملقابلرسانا به واحد  یهانخ قیطر
کرده  افتیرا در یاتیح مئات مربوط به عالواحد تمام اطالع نیا

. واحد قابل حمدل دهدیها انجام مآن یرا بر رو ییهاو پردازش
هدا را بده آن یافتیداطالعدات در یپس از پدردازش نسدب ماریب

 قیداز طر تواندیواحد مذکور م کند؛یپزشک مخابره م اریکمک
 افزار سامانه ارسال دارد.بلوتوث اطالعات را به نرم

 رسدانا  یهانخ قیاز طر هوشمند یدستگاه به پتو نیا
از حسگرها اطالعات را به شکل  یمتصل است و برخ

 .دهندیانتقال م میسیب
 حسدگرها/الکترودها  قیدستگاه اطالعات را از طر نیا

 .کندیم افتیدر
 یحسدددگرها قیددددسدددتگاه ولتددداژ را از طر نیدددا 

 .کندیم یریگاندازه کیزوالکتریپ
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 دسددتگاه نیددا  Electrocardiogram) ECG، 
 photoplethysmogram) PPG  یتنفس تمیر

 راتییتا ضربان قلب، فشارخون، تغ کندیرا پردازش م
 .ندیدست آه ب یتنفس یهاگنالیضربان قلب، س

 افزار كامل: ( نرمج

افزار جامع و کامدل اسدت نرم یپزشک دارا ستمیس ای اریکمک 
طح بدداال توسددط پددردازش سدد سدده،یمقا ز،یآنددال تیددکدده قابل
. تمام اطالعات مربدوط بده باشدیرا دارا م دهیچیپ یهاتمیالگور
به  ماریاز واحد قابل حمل ب یپزشک یهاگنالیو س یاتیح مئعال
پزشدک  اریدکمک نی. همچندشدوندیپزشک ارسال م اریکمک
هدر  یبدرا یاتیح سکیرا در زمان رخداد ر ازیموردن یهشدارها

صدورت ه بد یپزشدک یهاگنالیسدو تمدام  داردیفرد اعالم مد
 فی. وظداشدوندیداده م شیپزشک نما یبرا یو عدد یکیگراف
 است: ریبه شرح ز یدنیافزار سامانه پوشنرم یکل

 از  یشده در زمان آند یآورجمع یهاداده یمصوّرساز
 افزارنرم قیطر

 هاداده انیجر نیها در حضبط داده 

 کده  یعاتپزشک  اطال اریکمک یبر روها دانلود داده
 یآورو جمدع رهیدذخ مداریب حمدلقابل ستمیتوسط س
 .اند(شده

 و  یضبط شده به شکل عدد یهاداده لیو تحل زیآنال
 یکیگراف

 سددتمیبدده س میسددیصددورت به انتقددال اطالعددات بدد 
 مارستانیب

 دهیچیپ یهاگنالیپردازش س یهاتمیالگور  
اورژانس و حاضر  طیفرد در شرا یسالمت تیوضع شیپا یبرا   
 مئدو عال یکیولدوژیزیف یهاشاخص یآمبوالنس کنترل برخ در
ثبدت  یافراد نیچن یبرا نیبنابرا ؛شوندیم یتلق یضرور یاتیح

 ژن،یاشباع اکسد زانیبدن، م ی، فشارخون، دماوگرامیالکتروکارد
پدس از  تیدنها ر. دباشددیم یالزامد یتنفس تمیضربان قلب، ر

ه شده توسط پزشکان سؤاالت پاسخ داد لیانجام مطالعات و تحل
  میبدن که در باال متدذکر شدد یاتیح مئتا پنج عال میبر آن شد

 .میثبت کن یدنیهوشمند پوش یبا استفاده از پتو
 یاتیح مئثبت عال یمناسب برا یحسگرها نییتع
 بدن یدما  -
از  تددوانیاورژانددس م طیفددرد در شددرا یثبددت دمددا یبددرا   

اسدتفاده  ریپذشدکل یکیاالسدت طیدرون محد ینیترموستورپالت
در واقدع  طیحسگر به همراه مح یشنهادیسامانه پ نینمود. در ا

بغل  ریفرد نصب خواهد شد؛ ز بغل ریز هیپوست ناح یبر رو آن
 بدن دارا است.  یمرکز یرا به دما یپوست یدما نیترکینزد
 یتنفس تمیر -
 تدوانیفرد حاضر در آمبوالنس م یتنفس تمیمنظور ثبت ر به   
 Electroactive polymeric  ویدالکترواکت یمدریپل بریاز ف

fiberکپارچدهیدرون بسدتر پتدو  یراحتده ( استفاده کرد که بد 
اورژاندس ثابدت  طیفدرد در شدرا کده نید. با توجه به اشوندیم

 هددنخوا یتنفس تمیبر ر لیحرکت دخ فکتیآرت نیبنابرا ؛هست
ا از حسدگره یریدحرکات و مکان قرارگ تیاهم لیدله ا بام ؛بود
کده  شداستفاده  ،حسگر که متصل به پتو هستند یدارا یبندها
به صورت محکم بسدته  یستیاز پشت با یکیاالست یبندها نیا

ثبدت  یدرسدته را بد یتنفس تمیر یهاگنالیشوند تا حسگرها س
 کنند.  
 یقلب یهاگنالیس -
 یدنیهوشمند پوشد یپتو لهیوسه ب یقلب یهاگنالیثبت س یبرا
روکش نقره استفاده کرد به سدبب  یمریفوم پل افیلاز ا توانیم
 ییاز جملده رسدانا یمهمد اریبس یهاتیخاص افیال نیکه ا آن

 زیهستند. به منظور کاهش ندو الیباکتریو آنت یریپذباال، شکل
 ییلترهدایف تمیاز الگور یستیثبت شده با یهاگنالیموجود در س

 ECGدر ثبت استفاده شود.  یتکانه وفق یهمبستگ لتریف رینظ
 گنالیاوالً سد یستیبا میکن ییشناسا میرا بخواه R یهااگر قلّه

 هاگنالیس یسوار شده بر رو یزهایدوماً تمام نو ،استاندارد گردد
از  تدوانیم یوفقد لتدریسبب عالوه بدر ف نیبروند به هم نیاز ب
طور کده گفتده شدد . اگدر همداننمدودگذر استفاده  نییپا لتریف
 یهایتمیتمام آر توانیشوند م ییشناسا یرستده ب R یهاقلّه
 R_R یهاکدرد و بدا اسدتفاده از فواصدل قلّده یابیرا ارز یقلب

 دست آورد.ه ب زیضربان قلب را ن
 خون ژنیمقدار اکس -
نازک که  مانندد  ینور یاز حسگرها توانیپژوهش م نیا در   

خدون را  ژنیانگشت بچسدبند، سدطح اکسد یرو چسب زخم بر
آن را اعدالم کنندد،  ژنیاکسد زانیدر صورت کاهش منظارت و 

ندور سدبز و  یهداLEDاز  توانیحالت م نیاستفاده شود. در ا
 کیسدتقطعده پال یرو اند و برساخته شده یقرمز که از مواد آل

 یحسدگرها دارا نیدا ؛نموداستفاده  شوند،یم کپارچهی یارتجاع
وب پدر نیدانگشدت اسدت. ا یرو بدر چاندنیجهت پ ییهالفاف
کده مقددار ندور عبدور  باشدیم تکتوریفوتود یدارا زین یدنیپوش

یافته توسط آن  آشکارساز نوری( دریافت و تبدیل بده سدیگنال 
 شود.  الکتریکی می

 فشارخون  نییتع -

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             5 / 11

http://jhbmi.ir/article-1-332-fa.html


 و همکاران ییرضا  یدنيسامانه پوش کی یالزامات طراح 

 

 100-90 ):2(6; 2019 Informatics Biomedical and Health of Journal 95 

 

از ابزارهدا و  تدوانیم وستهیصورت په ثبت فشارخون ب یبرا   
آن بده منظدور حدذف کداف و  نیتخمد یبدرا گرید یپارامترها

 گنالیدو سد لهیوسده فشارخون بد نی. تخمنمودهاجم استفاده ت
ECG  وPPG زمان گدذر باشدیسامانه مورد کاربرد م نیدر ا .
برآورد فشدارخون بددون کداف  ی( پارمتر بالقوه براPPTپالس  
 - PPTاز حدداکثر  یسدتولیفشدارخون س نیتخمد یاست. برا
 نیاالترتدا قلّده  بد وگرامیالکتروکدارد R کیداز پ یفاصله زمان
 نیتخمدد یو بددرا -( PPG  سددموگرامیفتوپلت گنالینقطدده( سدد

 کیداز پ یفاصدله زمدان -PPTاز حدداقل  یاستولیفشارخون د
 گنالینقطده( سد نیترنییپداتدا درّه   وگرامیالکتروکارد Rموج 
 .شودیاستفاده م -(PPG  سموگرامیفتوپلت
 یسدامانه پتددو یهایازمنددیبده شدرح ن 2ادامده در جددول  در

و  یکددارکرد یهایازمندددیبدده عنددوان ن یدنیند پوشددهوشددم
از  پرسشدنامهمطلق سدؤاالت  یبه همراه به فراوان یرکارکردیغ
 .دهندگان پرداخته شدهمه پاسخ دگاهید

 

 (WSBS: Wearable Smart Blanket System)  پتوی هوشمند پوشیدنی های سامانه: نیازمندی۲جدول 

 (پزشک اریكمک) سامانه افزارنرم یستميس يهايازمندين مجموعه 

 سامانه يكاركرد يازمندين يازمندين فيتوص فراوانی مطلق هر گویه

 سامانه افزارنرم از خروج و ورود ،نامثبت تیقابل  .دهد انجام را خروج و ورود ،(عبور رمز و یکاربر نام لهیوسبه  نامثبت تراکنش بتواند آمبوالنس پزشک 97
 با سبب نیهم به کند بازگو نتواند را خود یمل کد است ممکن اورژانس طیشرا در فرد کهنیا به توجه با 83

 داده شینما پزشک مشاهده یبرا یو یاخچهیتار ،یدرمان اطالعات تمام ماریب انگشت اثر از استفاده
 .شودیم

 

 و سامانه افزارنرم انیم ارتباط یبرقرار امکان
 حرازا منظوربه سالمت کیالکترون پرونده
 اثر قیطر از کیومتریب صورتبه ماریب تیهو

  ماریب انگشت

 ریغ و نرمال یهاافتهی تا کند وارد سامانه افزارنرم در را ماریب جنس و سن یستیبا آمبوالنس پزشک 90
 . شوند ارائه و شده پردازش قیدق طور به( ماریب جنس و سن اساس بر قلب ضربان مثال عنوان به  نرمال

 سامانه افزارنرم در جنس و سن بتث تیقابل
  پزشک توسط

 نصورتیرایغ در. کند نییتع آستانه حدود یاتیح عالئم تمام یبرا( ازین مورد موارد در  بتواند پزشک 90
  .شودیم اعمال سامانه فرضشیپ ماتیتنظ

 مئعال تمام یبرا آستانه حدود  میتنظ تیقابل
 سامانه افزارنرم در پزشک توسط یاتیح

 صورتبه ماریب حملقابل واحد یعنی یمرکز گره  از را یاتیح عالئم تمام یستیبا سامانه افزارنرم ستمیس 81
  .کند افتیدر میسیب

 حسگرها مجموعه از اطالعات افتیدر تیقابل
  سامانه افزارنرم توسط( ماریب حملقابل واحد 

 تیوضع و دهد شینما یعدد و یکیگراف ورتصبه را یاتیح عالئم یستیبا سامانه افزارنرم ستمیس 93
 . دهد گزارش را فرد یسالمت

 یهاگنالیس و یاتیح عالئم شینما تیقابل
  سامانه افزارنرم توسط ماریب تیوضع و یپزشک

 سامانه افزارنرم یعبارت به شود دیتول ییهشدارها نرمال آستانه حدود از یاتیح عالئم تجاوز صورت در 96
  .باشد دارا را پزشک یبرا یآن بازخورد اعمال امکان  یستیبا

 

 سامانه افزارنرم توسط هشدار دیتول تیقابل 
 پزشکان به یاورژانس طیشرا اعالم یبرا
 (هشدار ماژول 

 ،یافتراق یهاصیتشخ ثبت تیقابل - 95
 توسط یدرمان اقدامات و یینها یهاصیتشخ
 پزشک

 پزشک تا دهد شینما یکیگراف و یعدد شکل به را یاتیح یهاادهد و هاگنالیس یستیبا سامانه افزارنرم 97
  .دینما اتخاذ را خود صیتشخ بتواند یراحتبه

 به شدهضبط یهاداده لیتحل و زیآنال تیقابل
 سامانه افزارنرم توسط یکیگراف و یعدد شکل

 به نترنتیا خترسایز قیطر از ماریب ینیبال اطالعات تمام یدرمان مشاوره به ازین صورت در 90
  .شوند منتقل مارستانیب

 انیم سامانه افزارنرم ارتباط یبرقرار تیقابل
 یدرمان مرکز پزشکان و آمبوالنس پزشک

  .شود رهیذخ یو پرونده یدرمان مرکز به ماریب رساندن از پس سامانه افزارنرم در 96
 

 پرونده لیتشک و مئعال یسازرهیذخ تیقابل
  سامانه زارافنرم در ماریب یبرا

 زیآنال یبرا یهوشمند قبولقابل سطح یدارا - 92
 خام یهاداده از دیمف اطالعات و دانش استخراج -
 قلب، تمیر نوسانات ،QRS دوره قلب،  تمیر استخراج لیقب از یاتیح یهایژگیو استخراج -
 PPG یهاگنالیس حداکثر و حداقل نقاط ییشناسا ،یقلب امواج ییشناسا

 ،یژگیو استخراج ،یلترسازیف تیقابل
 افزارنرم توسط باال سطح پردازش ،یسازنهیبه

 کیهر ثبت یبرا حسگرها تعداد قیدق انتخاب - 82
 ئم                   عال از

 و افیال جنس افیال و حسگرها نبودن زایآلرژ .شوند التهاب و یآلرژ موجب دینبا حسگرها مدتیطوالن نصب 82
 (حسگرها

 یبرا حسگرها نصب قیدق مکان قیدق انتخاب حسگرها و الکترودها حیصح یگذارجا 85
 ی  اتیح مئعال ثبت

 .باشدیم تیحائز اهم یپزشک یهاگنالیثبت س یبرا یو یهااندام شنیحالت فرد و پوز 86
 هم ارتفاع با بدنش است. یو یهادستو  دهیفرد در حالت خواب

 ثبت زمان در فرد حالت به مربوط مالحظات
          مئعال

                           اریبس تماس  حیصح یهاداده افتیدر یبرا حسگرها و ماریب بدن نیب آل دهیا و ثابت تماس 87
 .(حرکت گونهچیه بدون متداوم،  و کینزد

 حسگرها نیب آل دهیا و ثابت تماس از نانیاطم
      ماریب بدن و
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  )ادامه(  (WSBS: Wearable Smart Blanket System) پتوی هوشمند پوشیدنی ههای سامان: نیازمندی۲جدول 
 واحد و( حسگرها/افيال) یدنيپوش هوشمند يپتو سامانه يهايازمندين مجموعه 

 ماريب حملقابل

 

 در. شود یطراح متفاوت یهاتیجنس و نیسن یبرا استاندارد صورتبه یستیبا مذبور یدنیپوش ستمیس 80
 صورتبه هوشمند یپتو یطراح یبرا زن و مرد بدن یکیآناتوم شکل و بدن زیسا یستیبا نهیزم نیا

 سن جنس، به مربوط یهاتفاوت ییشناسا و بدن یکیزیف اتیخصوص یریگاندازه. شود لحاظ استاندارد
 .است یمهم اریبس امر

 پتو آل دهیا اندازه

 ادیز وزن. شود استفاده یسبک یهادستگاه و افیلا کروکنترلرها،یم حسگرها، از یستیبا یطراح یبرا 83
 .خواهد ماریب یناراحت موجب

 پتو مناسب وزن

 نیهم به. شد خواهد استفاده خاص طیشرا در مارانیب یبرا یدنیپوش شیپا ستمیس نکهیا به توجه با 83
 از عمل نیا. کرد یضدعفون را متفاوت یحسگرها بتوان و باشد داشته شستشو تیقابل یستیبا منظور
 را یبرگشت رقابلیغ بیتخر دینبا یضدعفون و شستشو اما. کندیم یریجلوگ ریواگ یهایماریب انتقال

 .آورد بار به ستمیس یبرا

 یدنیپوش یپتو یضدعفون و شستشو تیقابل

 یستیبا نهیس قفسه یباال عرض ،بدن طول ،هاشانه عرض هوشمند یپتو زیسا یطراح در 81
  .گردد یطراح نیبالغ یبرا استاندارد

 

 استاندارد زیسا یطراح یبرا ازیموردن یهااندازه
 پتو

 هاشانه عرض 

 بدن طول 
 نهیس قفسه یباال عرض

 محل در را حسگرها بتوان تا باشد سبک ،ریپذانعطاف ،بافکش ممکن حد تا یستیبا پتو جنس 80
 فراهم را حسگرها/کترودهاال نیب تماس پتو یکیاالست تیخاص و داد قرار عالئم ثبت جهت موردنظر

 .دسازیم

 نرم، کتان چون یمنسوجات جنس از پتو
 کشباف یکرا یال ،استریپل

 منظور به موارد یبرخ در. باشند دارا ینسب ییرسانا که شود استفاده ییحسگرها از یستیبا 82
 .شودیم واقع دیمف یاپارچه یالکترودها یسازمرطوب ع،یسر صورت به هاگنالیس افتیدر

 ینسب ییرسانا با ییحسگرها و افیال انتخاب

 بدن یدما یادوره رهیذخ و ثبت تیقابل قهیدق 15 هر در ثبت: بدن یدما ثبت 95

 .است دارا بدن یمرکز یدما به را دما نیترکینزد بغل ریز 82
 توپ از یاهیناح در ثابت صورت به حسگر نیا. ردیگیم قرار پوست با کامل تماس در ترموستور 
 .کندیم ثبت را بدن یدما و شده محکم یراحتبه که شودیم واقع

 هیناح کی ترموستور نصب قیدق مکان
 .باشدیم بغل ریز یکیآناتوم

 یتنفس تمیر متداوم رهیذخ و ثبت تیقابل متداوم ثبت:یتنفس تمیر ثبت 83

 :یکیآناتوم هیناح چند حسگرها نصب قیدق مکان .شودیم حاصل فرد یستنف یهاگنالیس و کنندیم ثبت را شکم و نهیس قفسه حرکات حسگرها نیا 90

 انیم نهیس قفسه در الکترود 

  ECG یالکترودها

 یالکترودها انیم شکم در الکترود  

ECG 
 ECG یهاگنالیس متداوم رهیذخ و ثبت تیقابل متداوم ثبت: وگرامیالکتروکارد ثبت 90

95 RA :بازو امتداد در راست قسمت 

LA :بازو امتداد در چپ سمتق 

LL :پا ساق امتداد چپ قسمت 

RL :پا ساق امتداد راست قسمت 

1V :جناغ کینزد نهیس قفسه راست طرف 4 یادنده نیب یفاا در 

 میبخواه اگر ECG یالکترودها نصب قیدق مکان

   :میباش داشته ترتیفیباک یهاگنالیس

1RA,LA,LL,RL,V 

 ژنیاکس اشباع متداوم رهیذخ و ثبت تیقابل ممتداو ثبت :ژنیاکس اشباع ثبت 90

 یهاگنالیس و ژنیاکس اشباع ثبت یبرا نیبنابرا هستند ینازک پوست یدارا افراد انگشت کهنیا لیدل به 90

PPG دارند یخط یهمبستگ الیراد انیشر و انگشت نوک در ژنیاکس اشباع و خون حجم راتییتغ است؛. 

 PPG، Spo2 ثبت حسگر نصب قیدق مکان

 فرد اشاره انگشت

 فشارخون متداوم رهیذخ و ثبت تیقابل مداوم ثبت: فشارخون ثبت 96

 .شودیم استفاده یدنیپوش متریاکس از  PPG یهاگنالیس ثبت یبرا 81

 وستهیپ فشارخون بیترت نیبد. میکنیم استفاده یافیال یالکترودها از ECG یهاگنالیس ثبت منظور به

 .دیآیم دست به مذکور یهاگنالیس در یمحاسبات قیطر از

 

 PPG یهاگنالیس فشارخون یریگاندازه منظور به

 :شوندیم ثبت ECG و

 طول قرمز مادون نور با ینور حسگر 

 ثبت یبرا نانومتر 900 موج

  PPG یهاگنالیس

ECG هوشمند یالکترودها توسط فرد 

 قلب ضربان متداوم رهیذخ و ثبت تیقابل متداوم ثبت: قلب ضربان ثبت 90

 ضربان نوسانات همراه به ماریب قلب ضربان و کرده ییراشناسا  R امواج فاصله پزشک اری کمک هوشمند ستمیس 82

 .شوندیم یبررس قلب

 وگرامیالکتروکارد از توانیم پزشک اریکمک ستمیس یهوشمندساز تیقابل و یانرژ مصرف تیمحدود به توجه با

 ازین کهآن بدون میکن ییشناسا را قلب ضربان نوسانات قلب، ضربان چون ییهااخصش میبتوان تا کرد استفاده ماریب

 .میباش داشته یاجداگانه ثبت حسگر نصب به

  شدهنهیبه و شدهپردازش وگرامیالکتروکارد از استفاده

 قلب ضربان شیپا منظوربه
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ارائده شدده توسدط  یهاپاسدخ لیدبا توجه بده مطالعدات و تحل
شددده تمددام  یطراحدد پزشددکان و متخصصددان بدده پرسشددنامه

، بدده عنددوان اندددبوده 80 یبدداال ازیددامت یکدده دارا ییهاهیددگو
انتخداب  یدنیهوشمند پوشد یپتو سامانه یطراح یهایازمندین

 ،یردکددارک یهایازمندددین دسددته 3الزامددات بدده  نیددد. اانشددده
اند کده بده به صورت مجزا آورده شدده یکیزیو ف یرکارکردیغ

محاسدبه شدده در  ازهدای امت هاهیدهدر کددام از گو ازیهمراه امت
 . ذکر شد( پرسشنامه

 

 يريگجهينتو  بحث
 ازمنددین هداییو ناتوانا هدایماریاز ب یاریآنجا که امروزه بسد از
به منظور  مارانیب شیمستمر هستند، استمرار مراقبت و پا شیپا

موضوع به  نی. اشودیم یتلق یضرور ازین کیمداخله به موقع، 
 داریناپا تیوضع یاورژانس که دارا طیدر شرا مارانیب یبرا ژهیو

 شیپدا نهیخواهد کرد. امروزه در زم دایپ ایژهیو تیاهم ،هستند
هوشدمند و  یهاها، سامانهآن طیاو کنترل شر مارانیب یالحظه
 نیبنددابرا ؛اندداشددته یریرشددد چشددمگ شددرفتهیپ یابزارهددا
در  مدارانیب یسدالمت تیوضع شیپا یبرا یدنیپوش یهاسامانه

. بده طدور رنددیمورد استفاده قدرار گ توانندیآمبوالنس م طیمح
حاضدر در  مدارانیب شیزمدان و سدرعت پدا یسدازنهیآشکار به
 یقدتل یضرور اریدو فاکتور بس یاورژانس طیاها در شرآمبوالنس

هوشمند  یپتو ریابزار هوشمند نظ کی یطراح نیبنابرا ؛شودیم
 است. ازیموردن یاتیح مئثبت و انتقال عال ش،یپا یبرا یدنیپوش
 یهاسدتمیقبدل گفتده شدد، س یهداتوجه به آنچده در بخش با

در اسدددتفاده  یراحتددد دن،یپوشددد تیدددمشدددابه قابل یدنیپوشددد
 یدارا هاسدتمیس نیدا نی( را دارا هسدتند. همچندیریدپذ کاربر
 حیصدح ینواح یرو بر یجاگذار تیهستند که قابل ییحسگرها
بدا صدحت و  یپزشدک یهاگنالیرا به همرا دارند. س یکیآناتوم
ثبدت  یهداتا کاربران بتوانندد بده داده شوندیثبت م یکاف تدقّ

 یهاتمسدیس نیدداشته باشند. ماداف بدر ا یکاف نانیشده اطم
 ییتا افراد بتوانندد هشددارها شوندیم یطراح یامشابه به گونه

هدا کنند. انتقدال داده افتیدر یکیولوژیزیخطر ف طیبر شرا یمبن
است که  یطراح الزاماتاز  یکی یارتباط یهاپروتکل لهیوسه ب

. ردیپدذیصدورت اسدتاندارد انجدام مه مشابه بد یهاستمیدر س
 یدنیپوشد یهاستمیبستر س یررونصب شده ب افیحسگرها و ال

 نیدا یرو بدر ییهارا دارا هستند و پردازش مئضبط عال تیقابل

  )ادامه(  (WSBS: Wearable Smart Blanket System) پتوی هوشمند پوشیدنی های سامانه: نیازمندی۲جدول 

  یدنيهوشمند پوش يپتو سامانه يركاركرديغ يهايازمندينمجموعه  

 از شده مستخرج یمقاربت و یروان یهایماریب ،یاتیح عالئم جنس، سن، به مربوط اطالعات تمام 90

 .شوند رمز ،یرمزگذار یهاکیتکن از استفاده با یستیبا سپاس پرونده

 یبرا یرمزگذار مانند ییهاکیتکن از استفاده

 یدرمان مرکز به هاداده منیا مخابره

 منیا یکیالکترون ارتباط امکان یدرمان مرکز پزشک و آمبوالنس پزشک نیب اطالعات منیا ارسال مانند 83

 اریکمک سامانه به یعمل چه انجام یبرا و یزمان چه در ،یکس چه نکهیا کردن مشخص منظور به 83

 .است شده انجام سامانه در یزمان چه در او موردنظر اتیعمل و است افتهی یدسترس

 از استفاده و یترسسد یبرا یزیمم یهاتیقابل ارائه

 امانهس

 تیهو ییشناسا پزشکان، یبرا عبور رمز و یکاربر نام از استفاده مانند ییهاروش قیطر از 85

 بدحال فرد اگر  کند بازگو را خود یمل کد بتواند فرد که یطیشرا در یمل کد کردن وارد مارانیب

 سپاس سامانه با توانیم فرد انگشت اثر از استفاده با کند بازگو را خود یمل کد نتواند و باشد

 تیهو احراز و دیآ دسته ب یو ینیبال اطالعات و شود استخراج یو یمل کد و کرد برقرار ارتباط

 .(گردد

 و آمبوالنس زشکانپ و مارانیب  هاتیموجود تیهو احراز

 (یدرمان مرکز پزشکان

 توسط فرد هر اطالعات به یدسترس کردن حذف امکان .ردیپذ انجام یستیبا ریمد توسط سامانه به یدسترس تیوضع رییتغ 82

 سامانه ریمد

 فرد هر یبرا فردمنحصربه رعبو رمز صیتخص .شود گرفته نظر در یکارکتر 10 حداقل عبور رمز و فردمنحصربه یکاربر نام پزشک هر یبرا 87

 ییپاسخگو زمان  زمان واحد در انجام قابل کار زانیم 88

  اتیعمل انجام سرعت  .باشد حداقل یستیبا( پردازش ،یسازرهیذخ انتقال، م،ئعال ثبت  مختلف اتیعمل انجام زمان 92

 یابیباز و میترم زمان .باشد مقدار حداقل یستیبا بودن حساس به توجه با یابیباز و میترم زمان 83

 یریپذدسترس هفته روزه 7 در ساعته 24 صورتبه سامانه بودن دسترس در امکان 94

 یریپذتعامل (بودن کدباز  داد ارتقا بتوان خاص طیشرا در را افزارنرم و هاتمیالگور 96

 .است تیاهم مورد کاربران و کارکنان یبرا سامانه کارکرد صحت و دقت 86

 

 یدرمان کارکنان که شوند ثبت ینوع به یستیبا اهداده

 کنند نانیاطم هاآن صحت بتوانند

 صینقا و وبیع شدت و تکرار .دهد رخ تکرار نیکمتر با صینقا که باشد ینحو به سامانه یستیبا 87

 حیصح و بوده دسترس در سامانه از استفاده آموزش لیفا .باشدیم یضرور حسگرها نصب و سامانه کاربرد یبرا یآموزش مستندات وجود 88

 .باشد واضح و
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بدا  سدهی. در مقاردیپدذیانجام م هاستمیافزار ستوسط نرم مئعال
 یشدنهادیپ یدنیهوشمند پوشد یپتو مانهمشابه سا یهاستمیس
منطبق بر آنچه مطالعه شدد، داراسدت.  ییهایازمندین یدارا زین

بخدش بسدتر  یدارا یشدنهادیپ یدنیهوشمند پوش یپتو انهسام
 اریدکمک کیدافزار جامع به همدراه پتو به همراه حسگرها، نرم

. حسددگرها و باشدددیم مدداریقابددل حمددل ب پزشددک و سددامانه
 یسدتیهوشدمند با یبسدتر پتدو ینصب شده بررو یدهاالکترو
آل هدیاندازه ا ،یپزشک یهاگنالیس افتیدر رینظ ییهایازمندین

پتو، وزن مناسب، تعدداد و ندوع حسدگرها و الکترودهدا، تمداس 
 مئدعال رهیدثبدت و ذخ تیدجدنس پتدو، قابل مار،یبا بدن ب یکاف
 یدنیهوشددمند پوشدد یاسددتفاده از پتددو را داراسددت. بددا یاتیددح
 ینیپالت یستورهایبدن فرد توسط ترم یدما توانیم یشنهادیپ

فدرد توسدط  یتنفسد تمیدر ر،یپذشدکل یکیاالست طیدرون مح
 کیتوسدط السدت یقلبد یهاگنالیس ،یکیزوالکتریپ یحسگرها

 یدارا ییخون فرد توسدط حسدگرها ژنیاکس زانیم ،یکونیلیس
متصل به گدوش  یمجزا یلفافه و گلوکز خون توسط حسگرها

 یقلبد یهاگنالیس لیتحل لهیوسه ب وستهیدر انتها فشارخون پ و
 یافددزار سددامانه پتددو. نرمردیپددذیانجددام م یسددموگرافیو فوتوپل

 یکدارکرد یهدایژگیمشابه و یهاستمیس یبرخ ریهوشمند نظ
ارتبداط بدا  تیدقابل ،یاتیدح مئو ثبت عال شیهمچوم پا یخاص
 یپزشدک یهاگنالیضبط س ،یاتیح مئعال ریاطراف، تفس طیمح
نصددب و  ریددنظ یرکددارکردیغ اتیرا داراسددت. خصوصدد رهیددو غ

شارژ،  تیقابل نه،یبه یتلرانس خطا، مصرف انرژ ع،یعملکرد سر
را  رهیدو غ یافدزارنرم یارتقا تیقابل م،ئدقت و صحت ثبت عال

 داشته باشد. 
ذکدر  یدنیپوشد یهاسدامانه ریبا سا سهیمذبور در مقا سامانه   

کنتدرل  یبدرا ازیموردن یاتیح مئشده در بخش مقدمه تمام عال
 یارشددهیتفس یهاثبت کرده و داده کپارچهیافراد را به صورت 

. دهدددیدرمددان حاضددر در آمبددوالنس ارائدده م گددروه یرا بددرا
فدرد در  یشدیپا ،یصدیتشخ ،یتمام اطالعات درمان بیترتنیبد
 یرا بدرا تیدقابل نیو ا شوندیم رهیپزشک ذخ اریکمک ستمیس

صورت زودهنگام و بدون ه تا ب سازدیم ایمحپزشک آمبوالنس 
 سدتمی. سدیدرا اتخداذ بنما هیداول صیوقت تشدخ از دست دادن

سدطح  یهداپردازش مداریقابل حمدل ب ستمیپزشک و س اریکم
 نیدا . عالوه برسازندیفرد اعمال م یاتیح یهاداده یرو ییباال

هرکددام  یبدرا یاشده سطوح آستانه فیتعر یهاتمیطبق الگور
 یهشددارها ازیشده است تا در صورت ن فیتعر یاتیح مئاز عال
 طیاز عود شرا یسازنظور آگاهپزشکان اورژانس به م یخطر برا

هوشدمند  سدتمیس نیداسدتفاده از ا نیبندابرا ؛فرد ارسدال شدود
 مئدو تمدام عال ردیانجام پدذ ترعیدرمان فرد سر ندیفرآ تواندیم
حاضر در آمبوالنس  گروه یبرا یالحظهو  یصورت آنه ب یاتیح

 ارسال گردد. 
هوشدمند  یسدامانه پتدو کید فیپدژوهش بده توصد نیا در   
تمدام  ج،ینتدا لیپرداخته شد. بر اساس مطالعات و تحل یدنیشپو

در قالددب سددند  یسددازو مدل یمشخصددات و الزامددات طراحدد
 Software Requirements  اسددددددددددتاندارد

Specification) SRS یسدازمدل نیشد. همچند فیتوص 
 نیبندابرا؛ رفتیانجدام پدذ یشدنهادیپ یدنیسامانه پوش یمعمار
کده  شدودیسامانه موجدب م نیا یطراح رفتگ جهینت توانیم
 تیدفیکین با بهتر ریپذسکیر طیدر شرا مارانیو کنترل ب شیپا

ضدبط و ارسدال  کپارچدهیصورت ه ب یاتیح مئانجام شود و عال
گدردد کده یموجب م یکیولوژیب یهاداده زیو آنال لیشوند. تحل
ها و مدداخالت زودهنگدام را اتخداذ صیتشخ یراحته پزشکان ب

 .ندینما
 

 یو قدردان رتشک
ارشدد بدا عندوان ارائده  یکارشناس نامهانیاز پا یمقاله بخش نیا

 مارانیب شی پا یدنیهوشمند پوش یپتو یسازمشخصات و مدل
 بددا کددد اخددالق یپزشددک کیدددر آمبددوالنس( در رشددته انفورمات
IR.TMU.REC.1396.641 دانشدکده  تیداست که با حما

 است. دهیسمدرس به انجام ر تیدانشگاه ترب یعلوم پزشک
 

 تعارض منافع

 ندارد. یتااد منافع چگونهیمطالعه ه نیا
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Introduction: Nowadays, smart systems and advanced tools such as wearable systems have grown 

significantly in order to monitor patients and keep their condition under control. The aim of this 

study was to determine the requirements for designing a wearable smart blanket system (WSBS) to 

monitor patients in ambulance instantaneously. 

Method: After reviewing the characteristics of wearable systems by conducting a comparative 

study, the requirements for designing the proposed system were determined using appropriate data 

collection methods. In the first step, studies were conducted to identify the requirements for the 

development of wearable systems, and in the second step, a questionnaire obtained from the studies 

was distributed among specialists, and based on the results obtained from the questionnaire, the 

requirements for designing the system were determined. 

Results: Wearable Smart Blanket System (WSBS) has special functional features such as 

monitoring of vital signs, ability to communicate with the environment, instantaneous processing of 

vital signs, the ability to alert when vital signs exceed the threshold, and the ability to record all the 

patients' vital signs. The main non-functional features of WSBS include easy installation and 

operation, interoperability, error tolerance, low power consumption, accuracy of signs recording, 

data evaluation and analysis.  

Conclusion: The WSBS records all the vital signs needed for the control of patients seamlessly and 

provides interpreted data for the ambulatory treatment team. All patients' medical, diagnostic, and 

monitored health information are stored in the physician assistants' system, and therefore, allows 

them to provide early diagnosis. 

Keywords: Monitoring vital signs, Wearable systems, Wearable smart blanket requirements, Smart 

sensors and fibers 
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