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 چکیده

یم چنانکه تعدد در دنیای امروزی هر روز با اتفاقات، حوادث، اختراعات و تکنولوزی های بسیاری روبرو هست

ر این عرصه و انتظارات مردم عادی میباشد. دو تنوع این پیشرفت ها در تمامی زمینه ها بسیار فراتر از 

اثیر گذار تپیشرفت های روزافزون بسیاری از تکنولوزی ها به صورت چشمگیری در زندگی روزمره انسانها 

ا در صورت یو موثرمیباشند که حتی دوری چند ساعته از این تکنولوژی ها برای افراد مقدور نمیباشد و 

یمی مخابرات  تحمیل مینماید. یکی از مهمترین این موارد استفاده ی دا مقدور بودن هزینه های گزافی را

رد، چه از در جوامع امروزی میباشد به طوری که در کشورهای پیشرفته به هیچ عنوان خاموشی توجیه ندا

 نظر اقتصادی و چه از نظر امنیتی و سالمت افراد جامعه.

ی شوند. مسسوری جایگزین تجهیزات الکترومکانیکی در مسیر رشد تکنولوژی دیجیتال، تجهیزات میکروپرو

رخوردارند. در باین تجهیزات هوشمند از توانائی و امکانات بسیار زیادی نسبت به تجهیزات الکترومکانیکی 

زیع شده را مخابرات و پزشکی سهولت تبادل دیتا بین تجهیزات ، مقدمات یک سیستم اتوماسیون کامالً تو

ه به طور مختصر نایت به روند رو به رشد و سریع تکنولوژی اتوماسیون، در این مقالفراهم نموده است. با ع

ین زمینه خواهیم به پدیده اتوماسیون، ظهور آن در پزشکی، مزایا، معایب و چالش های پیش انتقال داده در ا

 پرداخت.
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ملیات عدر جهان امروز اتوماسیون عرصه های مختلفی را تحت پوشش قرار می دهد. سهولت کار، انجام 

اوردهای پیچیده، انعطاف پذیری، ایمنی، صرفه جویی در مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و آسایش از دست

 مفید اتوماسیون است.

 در دهه اخیر رشد فن آوری تجهیزات الکترونیکی باعث شده است که سازندگان تجهیزات پزشکی،

ت  و بستر مناسبی محصوالت خود را به صورت هوشمند تر ارائه نمایند تا بتوانند با مخابره اطالعات، امکانا

 را برای ایجاد یک سیستم اطالعاتی و تصمیم گیری فراهم کنند.

یزات ، شرکت های پزشکی که مشتریان همیشگی این تجهد تجهیزات کنترل و حفاظتسل هوشمنبا ظهور ن

ختلفی مواجه مهستند و ساالنه هزینه های سرسام آوری را برای توسعه این تجهیزات می نمایند، با مسائل 

رخی از شدند. شرکت های پیشگام در زمینه ساخت این تجهیزات، از یک سو همگام با رشد تکنولوژی، ب

فعات صوالت نسل قدیمی خود را از چرخه تولید خارج شده، شرکت های مهندسی پزشکی ساالنه به دمح

ز سوی دیگر با لیست تجهیزاتی مواجه می شوند که از لیست تولید یا خدمات پشتیبانی خارج می شوند و ا

ابلیت های رای قشرکت های مزبور با رویکرد سریع خود اقدام به تولید تجهیزات نسل نوین نمودند که دا

سته پذیرای کامالً متفاوتی با نسل قدیم هستند. بدین ترتیب شرکت های برق منطقه ای خواسته یا ناخوا

ه همراه بتکنولوژی نوین پست ها هستند. این تجهیزات علی رغم ویژگی های بسیار خود، چالش هائی را 

 داشته است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 

سازی، نگهداری و انتقال مهندسین و مخترعین هر روز برای یافتن راهی برای تولید، ذخیرهکارشناسان و 

داده های زیستی میپردازند، به صورت چشمگیری نیز در این رابطه پیشرفتهای شگرفی را شاهد هستیم. 

ت متناسب با یکی از عوامل بسیار حیاتی در این امور اندازه گیری عالیم حیاتی بدن انسان و صدور دستورا

 وضعیت افراد میباشد که یکی از عمومی ترین و اولیه ترین این عالیم سیگنال نبض میباشد.

Gsm چیست؟ 

عالوه  هاهای همراه با استقبال فراوانی روبرو شده است. این تلفندر طی چند دهه اخیر استفاده از تلفن

نیز به همراه دارند. سیستم ارتباط سیار از  های زیاد رای در مسافتیبرسرویسهای مخابراتی قابلیت جابجا

اند، همراه با رشد صنعت های موجود دارای کاربردهای گوناگونی بودهآغاز تا به امروز بر اساس توانایی

های سیستم ارتباط سیار نیز گسترش یافته و تنوع بسیاری در این الکترونیک )در زمینه قطعات( توانایی

های مختلفی ایجاد شده ها ونسلطوریکه در این زمینه تکنولوژیزمینه ایجاد گردیده است ب

های نسل اول مخابرات سیار که آنالوگ بودند، همگی برپایه فن آوری سلولی ایجاد شدند. است.سیستم
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ها ظرفیت بسیار پایین بود و بودند. در این سیستم TACS و NMT  ،AMPS هاای از این سیستمنمونه

شد. مسئله تداخل یکی از مهمترین مشکالت این های صوتی از این سیستم استفاده میفقط در انتقال داده

ها ها گرفته بود. در این سیستمهای بیشتر را از این سیستمایستگاه هابود که اجازه نصبگونه سیستم

نسل  امنیتی خاصی وجود نداشت. با در نظر گرفتن مشکالت این نسل و برطرف سازی این معایب، ممکانیز

های آنالوگ جای خود پا به عرصه گذاشت. در این نسل، شبکه 2Gدیگری از مخابرات سیار به نام نسل دوم 

باشد، یعنی های دیجیتالی کانال ترافیک به صورت دیجیتال میهای دیجیتالی دادند. در شبکهرا به شبکه

است که مقبولیت  GSM نصحبت در آنها به صورت کد شده است. مهمترین استاندارد نسل دوم هما

 .جهانی پیدا کرده است و به پرکاربردترین سیستم ارتباطات سلولی در دنیا تبدیل شده است

استانداردی  Global System for Mobile Telecommunications مخفف (GSM) جی اس ام

شده است. این  است که توسط موسسه استاندارد مخابراتی اروپایی برای شبکه های سلولی نسل دوم تعریف

ارتباط کامال دوطرفه برای تماس  GSM .دهای سلولی آنالوگ بواستاندارد جایگزینی برای نسل اول شبکه 

 .های تلفنی محسوب می شود

ی که یک شبکه سلولی است. این بدان معناست که موبایل ها خود را به نزدیک ترین سلولجی اس ام 

اکرو، سایز متفاوت برای سلول ها وجود دارند. م ۵موجود است متصل می کنند. در شبکه جی اس ام، 

 میکرو، پیکو، فمتو و سلول های چتری

.  
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 GSM:معماری 

 : بوجود آمده استزیر سیستم اصلی  3از ترکیب  GSM سیستم

 زیر سیستم شبکه  

 زیر سیستم رادیویی  

 زیر سیستم پشتیبانی و نگهداری 

ار سلولی، برای برقراری ارتباطات اپراتورهای شبکه بامنابع مختلف و تجهیزات زیر ساخت GSM در سیستم

ستم تعریف نه تنها رابطی هوایی بلکه چندین رابط اصلی دیگر برای مرتبط کردن قسمتهای مختلف این سی

  (شده است ) این رابطه ها را میتوانید در شکل باال مشاهده نمایید

  : در زیر آمده است GSM سه رابط مهم در سیستم

  . قرار دارد BSC و MSC که میان A رابط

  . قرار دارد BTS و BSC که میانA-bis رابط

  . قرار دارد MS و BTSکه میان UM رابط

 و MSC  ،VLR  ،HLR  ،EIR وجود دارد که پروتکلی استکه میان عناصر MAP رابط دیگری نیز بنام

AUC رد وبدل میشود. 

 زیرسیستم شبکه:

شترکین ، م، مدیریت  end-to-end این سیستم شامل تجهیزات و فانکشنهای مربوط به مکالمات

Mobility می باشد و نیز مانند رابطی میان سیستم GSM و مراکز تلفن ثابت ( PSTN ) عمل میکند .  

 و VLR  ،HLR  ،AUCها ،  MSC زیر سیستم شبکه ، یک زیر سیستم سوئیچینگ می باشد که شامل

EIR می باشد .  

  :در زیر تعریف کوتاهی از هر یک از این عناصر ارائه شده است

MSC یا مرکز سرویسهای سوئیچینگ موبایل فانکشنهای راه اندازی مکالمه (call setup) یدهد م را انجام

نیز برعهده این  ، رابطی نیز با مراکز تلفن ثابت دارد و فانکشنهایی نیز مانند ارائة صورت حساب مشترکین

  .مرکز است

HLR یا ثبت کننده محل HOME  یک پایگاه دادة متمرکز شامل اطالعات تمامی مشترکین ثبت شده در

شته باشد ولی هر مشترك وجود دا HLR بیشتر از یک PLMN ممکن است در یک است. PLMN یک

  . میتواند وارد شود HLR مشخص تنها به یک
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VLR یا ثبت کننده محل visitor ر در حوزةیک پایگاه داده شامل اطالعات موبایلهایی استکه در حال حاض 

MSC  در زمانیکه یک هستند.ی کنترلی در حال حرکت MS به حوزة  MSCود ، جدیدی وارد میشVLR 

نیز  HLR . درخواست میکند HLR مورد نظر را از MS متصل شده است ، اطالعاتMSC ی که به آن

 MSاگر یک داد.در حوزه اش قرار دارد ، ارائه خواهد  MS که MSC مورد نظر را به آن MS اطالعات

ه خواهد داد و تمام اطالعات مورد نیاز جهت برقراری مکالمه را ارائ VLR بخواهد مکالمه ای برقرار نماید

ع شده توزی HLR در یک جمله میتوان گفت ، یک VLR . سوال نماید HLR ومی ندارد که در هر لحظه ازلز

  .است و شامل اطالعات دقیقی در مورد محل یک موبایل است

AUC یا مرکز تعیین هویت به HLR متصل میشود و وظیفة آن آماده سازی HLR تعیین  بهمراه پارامترهای

  .میشونداستکه این عملیات برای اهداف امنیتی استفاده  هویت و کلیدهای رمزنگاری

EIR ن هویت یا ثبت کننده هویت تجهیزات یک پایگاه داده است که در آن شماره های بین المللی تعیی

  .، برای هر دستگاه موبایل ثبت شده ، ذخیره میشود (IMEI) تجهیزات موبایل

 

  

 

 چند نکته قابل توجه :

 .براساس شماره سریال گوشی موبایل تخصیص می یابد IMIE کد شناسایی 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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nt of time the LED will be on and off depends on the value obtained by analogRead(). The
 circuit: * Potentiometer attached to analog input 0 * center pin of the potentiometer t
o the analog pin * one side pin (either one) to ground * the other side pin to +5V * LED
 anode (long leg) attached to digital output 13 * LED cathode (short leg) attached to gr
ound * Note: because most Arduinos have a built-
in LED attached to pin 13 on the board, the LED is optional. Created by David Cuartielle
s modified 30 Aug 2011 By Tom Igoe This example code is in the public domain. http://www
.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInput */   

2. int sensorPin = A0; // select the input pin for the potentiometer   
3. int ledPin = 13; // select the pin for the LED   
4. int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor   
5. void setup() { // declare the ledPin as an OUTPUT:   
6.     pinMode(ledPin, OUTPUT);   
7.     Serial.begin(115200);   
8. }   
9. void loop() { // read the value from the sensor:   
10.     sensorValue = analogRead(sensorPin);   
11.     Serial.println(sensorValue); // turn the ledPin on   
12.     digitalWrite(ledPin, HIGH); // stop the program for <sensorValue> milliseconds:   
13.     delay(50); // turn the ledPin off:   
14.     digitalWrite(ledPin, LOW); // stop the program for for <sensorValue> milliseconds:   
15.     delay(sensorValue);   
16. }   
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