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وکار مبتنبی ربر اینتر بت اشبیا  ربر اكباس ريبار یر  مهمترین هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل کسب 

در مؤكسه ملبی توكبعه تحقیقبال علبو   Falconها  عصبی مصنوعی و كیستم اكتنتاج فاز  شبيه

 یران و تبوان سسبت ی تصبمیم، اكت. در واقع مسبائ  ایبن پبژوهش را می(NIMAD)پزشيی ایران 

هبا  متتلبط طراحبی رر اثر ترکیب  روش در مؤكسه ملی توكعه تحقیقال علو  پزشيی ایرانپزشيان 

-Tوکار مبتنی رر اینتر ت اشیا  در حوزه پزشيی ازراه دور و  یز  یاز ره اكبتااده از كیسبتم مدل کس 

MEDICINE+IOT.F-ANFIS یر ، و همچنین مسبلله در افزایش اعتماد و اطمینان در تصمیم 

ها  متتلط ربرا  حب  کاررردن همزمان دا ش چند  ار سبره حوزه یاز ره تتصص چند ا ه از طریق ره

وکار مبتنی رر اینتر ت اشیا  در حوزه پزشيی ازراه دور، ریان  مود. در پژوهش مسلله طراحی مدل کس 

از محبی  رر امبه  Falconفاز  -ها  عصبیور طراحی كیستم هوشمند مبتنی رر شبيهحاضر، ره منظ

-Tهببا  كیسببتم اكببتااده شببد. در  هایببت، رببا اكببتااده از سرو ی Matlab R2017b ویسببی 
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MEDICINE+IOT.F-ANFIS وکار مبتنی رر اینتر ت اشیا  طراحی مدل کس "توان وضعیت می

هایی چون اكتااده از اینتر ت اشیا  در پزشبيی ازراه دور  كاس متغیررا رر ا "در حوزه پزشيی ازراه دور

ها  اینتر بت اشبیا   امنیبت اینتر بت اشبیا   میبزان ها و اشیا   موقعیت شبيهقارلیت مدیریت دكت اه

آشنایی را تحلی  کاررردها  اینتر ت اشیا   مورد تحلی  قرار داد. در واقع، استلباف  هبایی ربین تحلیب  

و میبا  ین  ظبرال پزشبيان از راه دور و  T-MEDICINE+IOT.F-ANFISا  كیستم هسرو ی

 اكت. 565/5دار  بوده و ررارر را معنی اینتر ت اشیا وکار مبتنی رر متتصصان مدل کس 

وکار  پزشبيی ازراه دور   اینتر بت اشبیا   كیسبتم هوشبمند مبتنبی ربر مبدل کسب  واژگان كليدي:

 وكعه تحقیقال علو  پزشيی ایران.  مؤكسه ملی تFalconفاز  -ها  عصبیشبيه

 مقدمه -7

ها  هوشبمند را ربا اكبتااده از ا واع متتلط كنسبورها و دكبت اه (IoT)اینتر ت اشیا  

در زمینبه  اینتر ت اشیا پذیرش فناور   کند.ها متص  میاینتر ت ررا   مع آور  داده

  ربوده و  ظبارل و تشبتیص ها  پزشيی ررا  پزشيان و ریماران رسبیار مناكبمراقبت

ها  پزشبيی و را تو ه ره ارزش رالا  داده ریمار ، ره صورل مؤثرتر  ا جا  سواهد شد.

كبلامت، حابم محرما به ربودن اطلاعبال از اهمیبت  اینتر ت اشیا سصوصیت راز رودن 

. پیشبرفت (5597، 5و د گ وهمياران 5595، 9وهمياران )وایتمورحیاتی ررسوردار اكت 

و ربا  5555ها  ا جا  شده تا كال تا آ جایی سواهد رود که طبق پیش رینی ر این فناو

 ها  رزرگ و فعال اتوماكیون صنعتی ره این زمینه، ارزش رازار ایبن فنباور ورود شرکت

 ذار  ركد، که رقم قار  تو هی اكبت و ارزش كبرمایهمیلیارد دلار می 391ره ریش از 

. در واقببع، رببا تو ببه رببه (5592، 3ژ ببگ وهميببارانو  5597)د ببگ وهميبباران، را دارد

، Scopus ،ScienceDirect ،Springerها  اطلاعباتی ها  ا جا  شده در پای اهتحلی 

ها  تهبران ها  مو ود در دا ش اهایران داك، پای اه اكتناد   هان اكلا  و  یز پژوهش

ند مبتنی ربر و ترریت مدرس، تاکنون پژوهش مشارهی  هت طراحی یك كیستم هوشم

وکار مبتنبی ربر اینتر بت منظور طراحی مدل کسب ره Falconفاز  -ها  عصبیشبيه
                                                           
1 Whitmore, et al 
2 Deng, et al 
3 Zheng, et al 
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اشیا  در حوزه پزشيی ازراه دور در مؤكسه ملی توكعه تحقیقبال علبو  پزشبيی ایبران 

(NIMADدر محی  رر امه  ویسی متل  ا جا   شده اكت.  نبه ،) ها   دیبد ربودن و

کلیه مراکبز درمبا ی  ،مؤكسه ملی توكعه تحقیقال علو  حاضر ررا    وآور  در پژوهش

ها  دارا  تجهیببزال پیشببرفته  ریماركببتان فببوم تتصصببی میلبباد  دا شببجویان رشببته

 ها و مؤكسال آموزشی، عبارل هستند از: مهندكی پزشيی در دا ش اه

هبا  مراکبز و مؤكسبال پزشبيی پیشبرفته مطالعه مورد  مسبتندال و پژوهش

ها  مؤثر ربر اینتر بت اشبیا  پزشبيی ازراه كیستمی  هت تحلی  مؤلاهتهران در قالبی 

اینتر بت هبا   یر  و مطالعه مورد  مسبتندال و پژوهشكاز  فضا  تصمیممدل دور

وکار مبتنبی ربر ها  مؤثر رر ارائه مدل کس مند  هت تحلی  مؤلاهدر قالبی  ظا اشیا  

در حبوزه پزشبيی ازراه اینتر بت اشبیا  ها  كاز  مؤلاهتنظیم ارزار رومی اینتر ت اشیا 

-To( ربه وضبعیت مطلبوا كبازمان )As-Isدور )ارزار ا تقال از وضعیت  ار  كازمان )

Beوکار مبتنی رر اینتر ت اشیا  در حوزه پزشيی ازراه دور منظور طراحی مدل کس ( ره

 .مؤكسه ملی توكعه تحقیقال علو در 

 مبانی نظري -0

وکار توك  محققان متعدد  مورد مطالعبه ط ماهو  مدل کس را آ يه طی كالیان متتل

وکار یك تعریط اكتا دارد و ود  بدارد. ربا   باهی ربه قرار  رفته اكت، ررا  مدل کس 

وکار میبینیم که  قطه شروع هر یك از تعاریط ارائه شبده، اشباره ربه تعاریط مدل کس 

 .از این دكبت داشبته اكبت مااهیمی  ظیر: منطق، درك، كیستم، ال و، شرح و موارد 

وکار را ربه صبورل یبك ماهبو ، ا  از محققان را یك دید اه ماهومی، مبدل کسب عده

كاز  یا یك داكتان در  ظر  رفته ا د. تعباریط منطق، درك، رازتاا، كازه واكطه، شااف

راشد  ره صورتی که یبك رعضی از محققان  یز ره یك دید اه ال و  كیستمی  زدیك می

وکار را ره مثاره یك ال و، رر امه،  سته، ارزار ماهومی، مسبیر، طراحبی، روش،  مدل کس

پیيررند ، ا جا  وظیاه، مجموعه، كیستم، سلاصبه، چبارچوا، زمینبه و هسبته تعریبط 
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تبر از آن وکار ، کس  مناعت اكبت ولبی پیش موده ا د. را اینيه هدف  هایی هر کس 

  دی ر و ود داشبته راشبد تبا توكب  آن شبرکت رایست ارزشی قار  ارائه ره  هادهامی

ربا  .(5595، 5و دیجمن وهميباران 9،5595)دار وهميارانرتوا د ره  ذا مناعت رپردازد 

 یبرد و هبا  شبرکت شبي  میتصمیم شرکت ررا  سلق ارزش اكت کبه تمبا  فعالیت

وکار پذیرد. هیچ موضوع دی ر  در یبك مبدل کسب هميار  را دی ر  هادها صورل می

دون اشاره ره ارزش پیشنهاد  قار  احساس  یست. تقد  ارزش پیشنهاد   اشی از این ر

وکار از ایبن ماهبو  پیبرو   مبوده و واقعیت اكت که تما  ا زا  دی ر یك مدل کسب 

ردون آن، و ود  تواهند داشت یا دكت کم دلیلی ربرا  و بود  تواهنبد داشبت. ارزش 

وکار شده و از  اكاز ار  درو بی ا  مدل کس پیشنهاد ، راعث وحدل كایر ارعاد و ا ز

وکار  یز را تو ه ره ایبن کند. از این رو، دی ر ارعاد و ا زا  اصلی کس آ ها  لو یر  می

  (.5592، 2و  لووا وهمياران 3،5595)كيولوكيا یر دمهم شي  می

ا  داشبته ها  قارب  ملاحظبهها  اسیر اینتر ت اشیا  پیشرفتاز طرفی، در كال

ها  متتلای ما ند: صنعت، کشاورز ، ورزش و پزشبيی مبورد اكبتااده كت و در زمینها

ها  حس ر رد ی از  مله تجهیزال مبتنی رر اینتر ت اشیا  اكت قرار  رفته اكت. شبيه

که کمك شایان تو هی ره این تينولوژ  داشته اكت. این كنسبورها پبا از قرار یبر  

هبا را ربه واحبد پبردازش اركبال   کبرده و ایبن دادهآوردر ردن ریمار، اطلاعال را  مع

دیجمببن (کنببد کنببد و از ایببن طریببق  ظببارل رببر ریمببار از راه دور را فببراهم میمی

و در شبرای   ( 9316وغلا   یبا وهميباران، 9316وتقی زاده وپوراکارلو، 5595وهمياران،

هبد. طببق دحساس و رحرا ی اقبدامال لباز  ربرا  کنتبرل كبلامتی ریمبار را ا جبا  می

راشبند. ها  كلامت در ارایبه امنیبت توا منبد  میها  صورل  رفته تما  كیستمتحلی 

ها  ریشبتر در ها  كلامت رسیار ارزشمند روده و  یازمند تحلی رحث امنیت در كیستم

                                                           
1 Dar, et al 
2 Dijkman, et al 
3 Sekolovska  
4 Glova, et al 
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تبوان هبر ، میاینتر بت اشبیا  ربا توكبعه (. 9316)غلا   یا وهمياران،راشداین حوزه می

رهم متص  کرد، و تقریبا هر كرویسی را در هر زمان، ارائه  مود. ایبن  چیز  را، از هر ا،

تبوان آن را در طیبط در همبه  با حباکم اكبت و می اینتر بت اشبیا مزایا  اكتااده از 

ها  هوشبمند سبودرو و ها و شهرها  هوشمند، شبيها  از کاررردها ما ند سا ه سترده

 اینتر ت اشبیا ها  رزرگ توك  اد. فرصت ظارل رر محی  هوشمند مورد اكتااده قرار د

)د گ شببودفببراهم می  (EHR)ربرا  ا قلبباا در كیسببتم اكببناد رهداشببت اليترو یيببی

سلاقیببت رببه عنببوان هسببته اصببلی در  (.5592 ،5و ژ ببگ وهميبباران 5597، 9وهميبباران

ها  فیزیيی و دیجیتالی  هبت ایجباد محصبولال اینتر ت اشیا ، از طریق ترکی  مولاه

رود پیشبرفت فنباور   بوین ها  تجار   وین شناسته می شود. ا تظار میمدل دید و 

ا  ررا  ز جیره تبامین غبذا و كبلامت سا وارهبا داشبته ها  رالقوهح اینتر ت اشیا ، راه

 (.3،5595)رو گ وهميارانراشد که كهم چشم یر  در كلامت و رهداشت ا سان دارد 

ااده از متباررال و فنباور  اطلاعبال و از طرفی دی ر، پزشبيی ازراه دور ربه اكبت

ها  ارتباطی ررا  فراهم آوردن مراقبت كلامت و سدمال و حمایبت از ریمبار یبا فناور 

ا  رین دو  روه پزشيی و  یر ده سدمال پزشيی و بود امدادشو ده در زما ی که فاصله

ازراه دور: . از  مله اهداف پزشيی (5596، 2)آ تو ا وهميارانشودداشته راشد  اته می

رهبود مراقبت از ریمار، رهبود دكتركی و مراقبت پزشيی ررا   واحی روكتایی و محرو ، 

دكتركی رهتر ره پزشيان  هت مشاوره، در دكترس قرار دادن اميا بال ربرا  پزشبيان 

هبا  پزشبيی، ایجباد سبدمال ها  مراقبت هت هدایت معاینال سودکار، کاهش هزینه

غرافیایی و  معیتی وكیع( و کاهش  ق  و ا تقبال ریمباران مراقبت پزشيی )در كطح  

راشد. پزشيی ازراه دور شام  مشاوره از راه دور، آموزش اليترو یيبی ره مراکز درما ی می

پببایش از راه دور،  راحببی از راه دور، درمببان امببراا پوكببتی از راه دور، تصببویررردار  

                                                           
1 Deng, et al 
2 Zheng, et al 
3 Rong, et al 
4 Antunes, et al 
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رمببان استلالببال شببناستی از راه دور شناكببی از راه دور و دفراصببوتی از راه دور، آكی 

. امروزه پزشبيی ازراه دور تبا حبد  پیشبرفت (5،5595و  ومز 9،5595)دومین وراشدمی

تقببی زاده (اكببت اكببت کببه اميببان ا جببا   راحببی از راه دور  یببز رببه و ببود آمدهکرده

ا  دورتببر از ریمببار در یببك کشببور رببا . یعنببی یببك  ببراح در منطقببه(9316وپوراکببارلو،

ها  فنبی دقیبق، ایبن اميبان را یر  از ارتباطال اینتر تی رسیار قو  و زیركاست رهره

ها، عمب   راحبی ا جبا  یارد که در یك اتام  راحی درکشور دی ر ، ره وكیله ررالمی

دهببد. پیببدایش اینتر ببت و  سببترش آن تغییببرال زیبباد  را در علببم و صببنعت ایجبباد 

اكت و اینتر ت علاوه ربر تبيثیراتی ثنی  بودهاكت، علم پزشيی  یز از این قاعده مستکرده

اكت در توكعه و رهبود ارائه سدمال پزشيی  یز تبيثیرال که در پیشرفت سود آن داشته

.  بدول يیب  ربه مقایسبه (2،5595و ومز 3،5596)آ تو ا وهمياراناكترسزایی داشته

 :پردازدها  مو ود در ادریال  ظر  میترین پژوهشپژوهش حاضر را مرتب 

 ها  مو ود در ادریال  ظر ترین پژوهش. مقایسه پژوهش حاضر را مرتب 9 دول 

ط
ردی
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وکار مبتنی طراحی مدل کس 

رببر اینتر ببت اشببیا  در حببوزه 

پزشبببيی ازراه دور )مطالعبببه 

 (NIMADمورد : 

امیبببدوار و 

هميببباران، 

9317 

)پببببژوهش 

* * * * * * * * * * 

                                                           
1 Domingo 
2 Gomes 
3 Antunes, et al 
4 Gomes 
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 حاضر(

5 

وکار مبتنی ربر ها  کس مدل

اینتر ت اشیا  مطالعه مبورد : 

ر ها  ا رایببی دتحلیبب  مببدل

 وکارها   ببببروهکسبببب 

Megabyte 

پاركبببببی، 

کیا ی  یيبو 

و 

محمببدیان، 

9315 

* - * - - - - - * * 

3 

هبا  تحلی  تهدیدال و چالش

امنیتی در حوزه اینتر ت اشیا  

 و ارائه یك مدل

كبببببلما ی 

 9312 ژاد، 
* * * - - - - - * - 

2 

وکار رببه کمببك رهبببود کسبب 

ها  اینتر بت یيپارچ ی مبدل

 ار اشیا  و هوش تج

سبببببدایی، 

قیصبببر  و 

تببباج فبببر، 

9313 

* * - - - - - - * * 

5 

كببنجش تببيثیرال کارآفرینا ببه 

 وین اینتر ت اشیا  ربر  فناور 

تجارل هوشمند ربا تيکیبد ربر 

 رایا ش ارر 

قیصببببر ، 

حسبببینی و 

وحبببببدل، 

9315 

* * * - - - - - * * 

6 

كببلامت اليترو یببك ودرمببان 

شببناستی رفتببار  افسببرد ی 

 ینتر ت اشیا اكاكی مبتنی ررا

یعقبببببوری 

كببببورکی، 

9319 

* * - * - - - - * * 

7 

وکار ا تتببباا مبببدل کسببب 

هبببا  مناكببب  ربببرا  رن اه

اقتصببباد  فعبببال در حبببوزه 

اینتر ببت همببراه در ایببران رببا 

اكببتااده از رویيببرد تجزیببه و 

 تحلی  كلسله مراتبی

 یرومنببد، و 

هميببباران. 

9315 

* - * - - - * - * * 

8 

A Telemedicine 

Application Using 

WebRTC 

Antunes

, Silva 

& 

* * - * - - - - * * 



 

 7931 دومي ، نيمهبيستمي ، شمارهدهمي مدیریت اجرایی،سال پژوهشنامه .....................02

 
 

Barranc

a. 2016 

1 
Business models for 
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Dar, et 

al. 2015 
* * * - - - - - * * 

99
 

Futures business 

models of an Internet 

of Things (IoT) 
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sector 

Gomes, 

2015 
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95
 

Network-centric 

business models for 

health, social care and 

wellbeing solutions in 

the internet of things 
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The Internet of Things 

as an accelerator of 

advancement of 

broadband networks: 

A case of Thailand 

Sudtasa

n & 

Mitomo. 

2018 

* - - * - - - - * * 

که واقعیت طراحی  در اینجا، منظور از چارچوا ماهومی پژوهش، چارچوری اكت

را  ANFISوکار مبتنی رر اینتر ت اشیا  در حوزه پزشيی ازراه دور را رویيرد مدل کس 

ها  معین از د یا  واقعی در حوزه رهداشت و كلامت را که در ارتباط  شان داده و  نبه

کشبد، و روارب  مهبم و ربا دهد و ره تصبویر میراشد، شرح میرا مسائ  تحت تحلی  می

وکار تحقیبق ها  متتلط متغیرها  مؤثر رر رهبود طراحی مدل کسب رین  نبه اهمیت

  تحلی  تبيثیر "وضعیت امنیت اینتر ت اشیا "كازد: تحلی  تيثیر فاکتورها  را آشيار می
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X} ) | x )(~ x
A

A'={(x,  

ها  موقعیبت شببيه"  تحلی  تيثیر "میزان آشنایی را تحلی  کاررردها  اینتر ت اشیا "

و تحلیب  تبيثیر  "ها و اشبیا قارلیبت مبدیریت دكبت اه"  تحلیب  تبيثیر "اینتر ت اشیا 

وکار مبتنی رر اینتر ت اشبیا  مراکبز رر مدل کس  "اینتر ت اشیا  در پزشيی ازراه دور "

 و مؤكسال پزشيی پیشرفته تهران. 

 روش شناسی پژوهش -9

ها  عصبی مصنوعی و كیستم اكتنتاج فباز  ترین دلای  اكتااده از شبيهیيی از مهم

Falcon طور معمبول كباستار این اكت که مسبائ  د یبا  واقعبی ربه در این پژوهش

هبا دهنده و ود ارها  و عبد  قطعیبت در تعریبط و درك آنا  دار د، که  شانپیچیده

اكت. از زما ی که ا سان توا ست فير کنبد، در مسبائ  متتلبط ا تمباعی، تينیيبی و 

. (9316و دیوكبالار، 9312وهميباران،)الهی اقتصاد ، همواره را ارها  موا ه روده اكت

ا سان،  ملال را را در ظر  رفتن عوام   و ا ون و رر پایه تاير اكتنتا ی، تعریط  مغز

هبا  ریاضبی ا بر غیبر ها ربه زربان و فرمول ماید، که ال ورند  آن ذار  میو ارزش

هبا  شهبا  زربا ی، رراكباس ارزممين  باشد، کار  رسیار پیچیده سواهد رود. متغیر

شو د و زرا ی ) اتار (، که در مجموعه عبارل )کلمال/اصطلاحال( قرار دار د، ریان می

هبا  در اینجا متغیر . (9،5596)چنها  زرا ی هستندعبارال زرا ی، صااتی ررا  متغیر

هبا ربه  با  اعبداد، شو د که مقادیر مورد قبول ررا  آنهایی  اته میزرا ی ره متغیر

ها  ا سا ی و ماشینی هستند. یك عبدد فباز ، مجموعبه فباز  زران کلمال و  ملالِ

پبذیرد را می Rعضو مجموعه  مقادیر حقیقی xراشد که در آن، ساصی ره شي  زیر می

~)(صببورل و تببارع عضببویت آن ره x
A

و لببین و  9316)مبینا ی وهميبباران،راشببدمی

 : (5،9116لی

  (  9فرمول )

                                                           
1 Chen 
2 Lin & lee 
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رند  زیر  حوه ارتباط رین منطق فاز  و شبيه عصبی را ربا تو به ربه در واقع، تقسیم

   . مایداین دید اه ریان می

منطق فاز  ررا  رهبود کارایی شببيه و یبا افبزایش تبوان : شبيه عصبی فاز  

ها افزودن قوا ین فاز   یرد. در این شبيهیاد یر  شبيه عصبی مورد اكتااده قرار می

و یا تغییر ورود / سرو ی شبيه از حالت غیرفاز  ربه فباز   ررا  تغییر  رخ یاد یر 

 .   GFNN  و  FNN،FHSNNازهایی از این دكته عبارتند اكت.  مو ه

شبيه عصبی و كیستم اكبتنتاج فباز  ربر رو   :فاز  متقارن-ها  عصبیمدل

  کنند اما تيثیر  رر رو  یيدی ر  دار د. هیچيدا  ربرایك کار واحد را یيدی ر کار می

رو د. معمولاً در این مدل، شبيه عصببی ربرا  پبیش تعیین پارامتر دی ر  ره کار  می

 .رود پردازش ورود  و یا سرو ی كیستم اكتنتاج فاز  ره کار می

ها  كیسبتم شبيه عصبی ررا  تعیین پارامتر :فاز  مشارکتی-ها  عصبیمدل

فباز ، وزن قبوا ین و  رود. ایبن پارامترهبا شبام  قبوا یناكتنتاج فباز  ربه کبار مبی

  .(5596، 9و میشرا وکا و  و رارادا 9116)لین و لی،ها  فاز  اكتمجموعه

ها را  بز  ها  اكتدلال فاز  مبتنی رر شبيه عصبی: ررسی این كیستمكیستم

ها ررا   سترش قوا ین فاز  مورد اكتااده قبرار دا ند. این مدلها  مشارکتی میمدل

 . یر دمی

فاز  ترکیبی: شبيه عصبی و كیستم اكتنتاج فباز  در یبك -ها  عصبیمدل

تبوان شببيه عصببی ربا میرا  شو د. ایبن مبدلكاستار هماهنگ را یيدی ر ترکی  می

، ANFISپارامتر فاز  و یا یك كیستم اكتنتاج فاز  را یاد یر  توزیع شبده دا سبت 

                                                           
1 Mishra& Kanungo Barada 
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ANNBFIS ،NEFClass و FLEXNFIS لین و ندراشبهایی از این مبدل می مو ه(

 :(9116لی،

 

و  9116)لبین و لبی، Falconها  عصببی مصبنوعی ا  شببيه. كاستار مدل پنج لایه9 مودار 

 (5596میشرا وکا و  و رارادا، 

منظور طراحی مبدل ره Falconفاز  -در پژوهش حاضر، كیستم اكتنتاج عصبی

تبدلوژ  ربا م مؤكسه ملی توكبعه تحقیقبال علبو  پزشبيی ایبراندر وکار تحقیق کس 

-T، تحبت عنبوان Falconها  عصبی مصنوعی و كیستم اكتنتاج فباز  ترکیبی شبيه

MEDICINE+IOT.F-ANFIS  ررا  اولین رار در حوزه پژوهشی مبرتب  ربا موضبوع

فباز  طراحبی  Falconفباز  - ردد. را تو ه ره کارررد كیستم اكتنتاج عصبیارائه می

و مبینبا ی  9312)الهی وهميباران،ها  پژوهش ، در پایان را الها  ازشده در این پژوهش

ا  ربرا  مراح  پبنج  ا به(5596و میشرا وکا و  و، 9116و لین ولی ، 9316وهمياران،

 كاز  این مدل پیشنهاد  در  ظر  رفته شد که عبارتند از:طراحی و پیاده
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 پژوهش Falconفاز  -كاستار كیستم اكتنتاج عصبی. 5 مودار 

-Tورد اكببتااده رببرا  اعتباركببنجی مببدل پیشببنهاد   ببدول يیبب ، ارببزار مبب

MEDICINE+IOT.F-ANFIS را  شبان  ها  كیستم پبژوهشمنظور ارزیاری پاكخره

 دهد:می

 T-MEDICINE+IOT.F-ANFIS . ارزار اعتباركنجی كیستم5 دول 

 T-MEDICINE+IOT.F-ANFISمتغیرها  ورود  كیستم  شماره
-Tمتغیبببببر سرو بببببی 

MEDICINE+I

OT.F-ANFIS 

فازي:  -ر استنتاج عصبیموتو
Sugeno 

ا جا  پروكه تصمیم  یر  را اكتااده از 

قواعد مو ود در پای اه دا ش وارسته ره 

ها  تی  ُر  و اس  وع اكتلزا ،  وع عمل ر

  ُر 

 واك  کاررر

ميا یز  ررقرار  ارتباط رین کاررر و كایر 

 ها  كیستم و  رفتن سرو ی از كیستممولاه

 ی بر قاعدهپایگاه دانش مبتن

قواعد فاز   مع آور  شده رر اكاس وزن 

 ها  اصلی كیستمهر کدا  از متغیر

هاي ورودي

 سيستم

هاي خروجی

 سيستم

 فازي سازي

ها  تبدی  متغیر

ورود  ره عناصر 

زران شناستی فاز  

رر اكاس توارع 

 عضویت فاز  شان

را اكتااده از اعداد 

 مثلثی و يوز قه ا 

 وافازي گري

مجموعه  تبدی 

فاز  ره عدد قطعی 

ررا  ركیدن ره 

عمليرد  هایی را 

اكتااده از روش 

wtaver 
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 قاعده

ت اشببیا  در 
ت اكببتااده از اینتر بب

وضببعی

ی ازراه دور
پزشي

 

ت دكببت اه
ت مببدیری

ت قارلیبب
وضببعی

ها و 

اشیا 
 

ت شبببيه
ت موقعیبب

وضببعی
ت 
  اینتر بب

ها

اشیا 
 

ت اشیا 
ت اینتر 

ت امنی
وضعی

 

  
ی رببا تحلیبب

ت میببزان آشببنای
وضببعی

ت اشیا 
  اینتر 

کاررردها
وکار مبتنبی ربر مدل کس  

اینتر بببت اشبببیا  در 

پزشببيی ازراه  حببوزه

 دور

.       

 ها و طراحی سيستمتحليل داده -1

، كیسبتمی اكبت کبه T-MEDICINE+IOT.F-ANFISدر پژوهش حاضر، كیسبتم 

، یعنی اطلاعال ورود  یك كیستم راشند 9توا د ره صورل  ادقیقاطلاعال ورود  آن می

دی بر  ها  فباز  یبا اعبداد فباز  هسبتند. از كبو اكتنتاج فاز  ره صبورل مجموعبه

توا د ره صورل  بادقیق ا جبا  شبود. یيبی از ها  یك كیستم اكتنتاج فاز  میپردازش

ها  فاز  اكبتااده از پای باه ها   ادقیق در كیستمترین پردازشترین و کارررد معروف

تعریبط  "آ  باه -ا بر "هبر قبا ون ربا كباستار قوا ین فاز  اكت. در پای اه قوا ین فاز  

 Falconفباز  -ا  ربرا  طراحبی كیسبتم اكبتنتاج عصببیشود. مراح  پبنج  ا بهمی

وکار مبتنی رر اینتر ت اشیا  در حوزه پزشيی ازراه دور در  ظر  رفته طراحی مدل کس 

 شده که عبارتند از: 

رعبد از  هبایی شبدن ها  ورود  و سرو ی كیستم: شناكایی متغیر -مرحله اول

ها  ورود  و سرو ی كیستم شد. ، اقدا  ره تعریط متغیرمدل ماهومی كیستم پژوهش

متغیرها  ورود  كیستم عبارتند از: وضعیت اكتااده از اینتر ت اشبیا  در پزشبيی ازراه 

ها  اینتر بت ها و اشیا   وضبعیت موقعیبت شببيهدور  وضعیت قارلیت مدیریت دكت اه

ت امنیت اینتر ت اشبیا  و وضبعیت میبزان آشبنایی ربا تحلیب  کاررردهبا  اشیا   وضعی

طراحبی "، T-MEDICINE+IOT.F-ANFISاینتر ت اشیا . متغیر سرو ی كیسبتم 

                                                           
1 Fuzzy 
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می راشبد. ربا تو به  "وکار مبتنی رر اینتر ت اشیا  در حوزه پزشيی ازراه دورمدل کس 

توان ، میور ارزیاری آن مدلو  یز اعمال  ظرال سبر ان ره منظ ره مدل ماهومی پژوهش

را وارد كیسبتم  Falconفباز  -متغیرها  ورود  و سرو ی كیسبتم اكبتنتاج عصببی

  مود.

ها  زرا ی و تتصیص اعداد ها  کیای را اكتااده از قیدمرحله دو : تعریط متغیر

هبا  زربا ی، مقبادیر ها  فاز  و توارع عضویت ره آ ها.  بدول و شبي  متغیرو مجموعه

مرتب  را متغیرها  ورود  و سرو بی  ا و  یز توارع عضویت اعداد مثلثی و يوز قه فاز 

رببه  مببایش  3تببایی، در  ببدول تایی و پنجهببا  كببهرا درون طیط كیسببتم پببژوهش

  ذار د:می

وکار مبتنی رر طراحی مدل کس "ها  زرا ی مرتب  را متغیرها  ورود  ماژول . متغیر3 دول 

 "زه پزشيی ازراه دوراینتر ت اشیا  در حو

 توارع عضویت اعداد مثلثی معادل ا  لیسی متغیر زرا ی

 Low (5 95/5 3/5) کم

 Medium (3/5 5/5 7/5) متوك  )معمولی(

 High (7/5 85/5 9) زیاد

 

 ANFISكیستم  9ها  آموزشداده

0,0,0,0,0,0 

0-0.05,0-0.05,0-0.05,0-0.05,0-0.05,0.1 

                                                           
1 Training Data 
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0.05-0.15,0.05-0.15,0.05-0.15,0.05-0.15,0.05-0.15,0.2 

0.15-0.30,0.15-0.30,0.15-0.30,0.15-0.30,0.15-0.30,0.3 

0.3-0.4,0.3-0.4,0.3-0.4,0.3-0.4,0.3-0.4,0.4 

0.4-0.5,0.4-0.5,0.4-0.5,0.4-0.5,0.4-0.5,0.5 

0.5-0.6,0.5-0.6,0.5-0.6,0.5-0.6,0.5-0.6,0.6 

0.6-0.7,0.6-0.7,0.6-0.7,0.6-0.7,0.6-0.7,0.7 

0.7-0.8,0.7-0.8,0.7-0.8,0.7-0.8,0.7-0.8,0.8 

0.8-0.9,0.8-0.9,0.8-0.9,0.8-0.9,0.8-0.9,0.9 

0.9-0.95,0.9-0.95,0.9-0.95,0.9-0.95,0.9-0.95,0.95 

0.95-1,0.95-1,0.95-1,0.95-1,0.95-1,0.99 

1,1,1,1,1,1 

 

زرا ی ها  مقادیر فاز  مرتب  را متغیر -  فاز-رند  متغیر ورود  كیستم عصبی. افراز9شي  

 )توارع عضویت اعداد مثلثی(
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ایبن مرحلبه شبام   -فباز  -مرحله كو : طراحی پای اه دا بش كیسبتم عصببی

 راشد.اكتتراج قواعد سبر ی و ارزیاری آ ها توك  سبر ان و ایجاد پای اه قواعد فاز  می

-Tاكببت کبه قلبب  كیسببتم  " بباهآ  -ا بر"ا  از قواعببد پای باه قواعببد فباز  مجموعببه

MEDICINE+IOT.F-ANFIS شود، زیرا كبایر ا بزا كیسبتم اكبتنتاج محسوا می

شو د. در اینجا احتمبال كاز  این قواعد ره شي  مؤثر و کارا اكتااده میفاز  ررا  پیاده

فاز  یيسان در  ظر  رفته -ها  اصلی كیستم عصبیها  متتلط رین متغیروقوع حالت

، ربه   شروع كاست یك پای اه دا ش در یبك كیسبتم اكبتنتاج فباز طهشده اكت.  ق

ا  از قواعد ا ر آ  اه فاز  از دا ش افراد سبره یا دا ش حوزه مورد دكت آوردن مجموعه

  ، ترکی  این قواعد در یك كیستم واحبد اكبت.  حبوه  رعد ، مرحلهراشدتحلی  می

ربه  T-MEDICINE+IOT.F-ANFISتم تولید قواعد پای اه دا ش ماژول اصلی كیسب

 راشد:شرح يی  می
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 فاز  ره صورل سودکار توك   عبه اربزار-. تولید قواعد پای اه دا ش این كیستم عصبی5شي  

ANFIS 

را اكتااده از محاكبال منطق فاز  و شبيه عصبی مصنوعی، تمامی قواعد پای باه 

 بر  افبزار  ANFISارزار  فاز  ره صورل سودکار توك   عبه-دا ش این كیستم عصبی

وکار مبتنی رر طراحی مدل کس "متل  تولید شد د. در  هایت تعداد قواعد فاز  ماژول 

 T-MEDICINE+IOT.F-ANFISكیستم  "اینتر ت اشیا  در حوزه پزشيی ازراه دور

اكبت )تعبداد  523حالبت دار بد، رراربر ربا  3متغیر اصلی که هر کدا   5ره دلی  و ود 

= تعداد توارع عضویت متغیرها  ورود  ره توان تعبداد متغیرهبا  ورود (. قوا ین فاز  

 T-MEDICINE+IOT.F-ANFISها  قواعد فاز  مباژول كیسبتم پای اه 5در شي  

  شان داده شده اكت.

-T-MEDICINE+IOT.Fمرحلببه چهببار : طراحببی موتببور اكببتنتاج كیسببتم 

ANFIS -  در این مرحله روش wtavar  ربه منظبور تببدی  اعبداد و ررا  فاز  زدایی

ها  فاز  ره مقدار قطعی ره منظور تحلی  واقعی عمليرد كیستم ا تتاا شبده مجموعه

را رببه  T-MEDICINE+IOT.F-ANFIS، موتببور اكببتنتاج كیسببتم 3اكببت. شببي  

  ذارد: مایش می
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 T-MEDICINE+IOT.F-ANFIS . موتور اكتنتاج كیستم3شي  

توان ره اكتنتاج مبتنی رر قواعد مو ود در پای باه میرا اكتااده از  ر  افزار متل  

تبرین دلیب  پرداست. در واقبع مهم T-MEDICINE+IOT.F-ANFISدا ش كیستم 

( این اكبت کبه در موتبور اكبتنتاج 5)ره  ا  ممدا ی 9اكتااده از موتور اكتنتاج كو نو

ردآور  ممدا ی قسمت ا تتاا  وع اكتلزا  و كبك تجمیع قواعبد فباز  )ربه منظبور  ب

 یر ( غیر فعال شده اكت. ررا  ا تتاا  وع اكبتلزا  قواعد فاز  ررا  اكتنتاج و  تیجه

مجموعه فاز  سرو بی را  Min شود زیرا عمل راكتااده می Prod در  ر  افزار متل  از
                                                           
1 Sugeno 
2 Mamdani 
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-T-MEDICINE+IOT.F ماید. غیرفاز  كباز مو بود در كیسبتم کوتاه و  اقص می

ANFISكاز  ر  کند. در قسمت غیرفاز ی  ره یك عدد قطعی می، سرو ی فاز  را تبد

كاز ربه کباهش پیچیبد ی فاز شود زیرا این غیرافزار متل  از روش مرکز  اكتااده می

. در اینجبا ربه دلیب  متصب  شبدن  مایبدمسلله و  یز کاهش زمان محاكباتی کمك می

متل  كبك تجمیبع قواعبد  افزار، در  ر "And"قواعد فاز  كیستم را اكتااده از عمل ر 

تبر هبر مجموعبه سرو بی صورل مجموع دقیقاینکنیم. دررا ا تتاا می "Sum"فاز  

 بر   ANFISها. کدها  سرو ی  عبه ارزار شو د  ه حداکثر آنقواعد در  ظر  رفته می

 توان در رتش پیوكت پژوهش مورد تحلی  قرار داد.افزار متل  ، را می

فباز  طراحبی شبده و -ی اكتااده از كیسبتم عصببیمرحله پنجم: شرح چ و  

طراحبی مبدل "ره منظور تحلی  رفتار متغیر سرو ی كیستم  -ها  آن تحلی  سرو ی

تبوان ربه تحلیب  می "وکار مبتنی ربر اینتر بت اشبیا  در حبوزه پزشبيی ازراه دورکس 

ره صبورل عبدد  )دقیبق( و  T-MEDICINE+IOT.F-ANFISها  كیستم سرو ی

كیسبتم  ، ره تحلی  رفتار متغیرهبا  ورود  و سرو بی مباژول2پرداست. شي  ، زرا ی

 پرداز د: می
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وکار مبتنی رر اینتر ت اشیا  طراحی مدل کس ". تحلی  رفتار متغیر سرو ی در ماژول 2شي  

 ره صورل عدد  و زرا ی"ازراه دور در حوزه پزشيی

هبا  كیسبتم  وااهبا و فاز  پبژوهش، سرو ی-رعد از طراحی كیستم عصبی

 ار از سبر بان  98فاز  این پژوهش در یك ارزار ا دازه  یر   دا ا ه را  ظرال -عصبی

ارزشبی متغیبر  5مذکور مقایسه شد د. . از آ جایی که  ظرال سبر ان ربر اكباس طیبط 

منظور آزمودن فبرا صبحت سرو یهبا  كیسبتم ا د لذا ره( ریان شده5تا  9سرو ی )
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فاز  این پژوهش را میبا  ین -ها  كیستم عصبیتلاف رین سرو یتوان از درصد اسمی

 اكتااده  مود:  2 ظرال سبر ان ره شرح  دول 

-T-MEDICINE+IOT.Fكیسبتم "هبا  . اطلاعال مرربوط ربه مقایسبه سرو ی2 دول 

ANFIS" را میا  ین  ظرال سبر ان 

قواعببببد كیسببببتم 

 فاز -عصبی

ها  كیستم سرو ی

 فاز -عصبی

ها  كبخمیا  ین پا

 سبر ان
 تااول  هایی  سبت استلاف

Rule. 3 9 55/9 55/5  /2  =555/5 

56275/5 

Rule. 45 3 75/5 58/5  /2  =5675/5 

Rule. 79 3 78/5 55/5  /2  =555/5 

Rule. 86 5 67/9 55/5  /2  =5855/5 

Rule. 103 5 67/9 55/5  /2  =5855/5 

Rule. 140 3 78/5 55/5  /2  =555/5 

Rule. 157 3 3 5  /2  =5 

Rule. 219 5 12/5 56/5  /2  =595/5 

Rule. 224 5 31/5 69/5  /2  =9555/5 

Rule. 235 5 67/5 33/5  /2  =5855/5 

ها  كیستم و میبا  ین شود استلاف  هایی رین سرو یهما طور که مشاهده می 

اكت. ازآ جایی که دلی  کبافی ربرا   56275/5دار  بوده و ررارر را  ظرال سبر ان معنی

شبود یعنبی ربین میبا  ین پذیرش فرا صار و ود  دارد، لذا فرا مقار  پذیرفتبه می

 تااول معنادار  و ود  دارد.  "تمكیس"ها   ظرال سبر ان و سرو ی
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 گيرينتيجه -1

 حاضبر عببارل اكبت از اینيبه، در اینجبا، ربا اكبتااده از ترین  تایج پژوهشیيی از مهم

وکار مبتنی ربر اینتر بت اشبیا  توان وضعیت طراحی مدل کس ها  كیستم میسرو ی

میبزان "، "امنیت اینتر ت اشیا "هایی چون در حوزه پزشيی ازراه دور را رر اكاس متغیر

، "ها  اینتر بت اشبیا موقعیبت شببيه"، "آشنایی را تحلی  کاررردها  اینتر بت اشبیا 

 "اكتااده از اینتر ت اشبیا  در پزشبيی ازراه دور"و  "شیا ها و اقارلیت مدیریت دكت اه"

اكتااده از اینتر ت اشیا  در پزشبيی  "مورد تحلی  قرار داد، ره عنوان مثال ا ر وضعیت 

در وضعیت  رمال راشبد و  "ها و اشیا قارلیت مدیریت دكت اه "ضعیط راشد و  "ازراه دور

سبوا راشبد  "امنیت اینتر ت اشیا   "و سوا راشد  "ها  اینتر ت اشیا موقعیت شبيه"

وضبعیت  ، رمبال راشبد  آ  باه "میزان آشنایی را تحلی  کاررردها  اینتر بت اشبیا   "و 

مؤكسبه وکار مبتنی رر اینتر ت اشیا  در حبوزه پزشبيی ازراه دور در طراحی مدل کس 

متوكب   "در كبومین كبطح سبود یعنبی ملی توكبعه تحقیقبال علبو  پزشبيی ایبران

ها و پیشبنهادال ربرا  ترین توصبیهقرار دارد. را تو ه ره مطال  مذکور، مهم "لی()معمو

 توان این چنین ریان  مود:ها  رعد  را میپژوهش

كاز   امع )كاستن آ تولوژ  فاز ( تمامی روار  در رین معیارها  مؤثر رر مدل

راه دور ربه وکار مبتنی ربر اینتر بت اشبیا  در حبوزه پزشبيی ازمدل طراحی مدل کس 

 ،منظور تحلی  دقیقتر پژوهش، را اكتااده از منطق فاز 

ره منظور رتببه رنبد  شببيه ا    یر  چندمعیارهها  تصمیمتينیك اكتااده از

وکار مبتنی رر اینتر ت اشیا  در حبوزه پزشبيی ازراه روار  رین مدل طراحی مدل کس 

 ،دور

تبرین و ه ال ویتم ژ تیك و مهمویژها  هوش مصنوعی، رهاكتااده از كایر تينیك

منظور افبزایش غنبا  ها  مو بود در حبوزه هبوش مصبنوعی، ربهترین ال وریتممرتب 
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مؤكسه ملبی توكبعه محتوایی كیستم مذکور و  یز رهبود فرآیند اكتنتاج فاز  آن ررا  

 .تحقیقال علو  پزشيی ایران
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