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Abstract 
     In this paper the Internet was used as a media for transmission an ECG (Electro-
Cardio-gram) signal from a patient directly to a remotely reside doctor or consultant who 
will respond via the same media directly. The ECG signal (at patient side) has been 
compressed in a manner to achieve low bandwidth requirement by using Matlab 
capabilities. Also, at consultant side the original signal is reconstructed using the same 
capabilities of Matlab. The Internet works as the center of communication between the 
two sides. A database was used to store the patient information which can be handled 
easily by consultant. Respecting the internet no more than a simple rented  web site was 
required as a file storage shared between the consultant and patient.  The results show 
that the received signal at the doctor side after reconstruction had the complete and 
compatible to the signal used for diagnosis. 
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  مراقبة اشارة نبضات القلب عبر االنترنيت
  الخالصة

ِمـن المـريض    ) إي سي جي  (في هذه البحث ، إستعملتْ شبكة اإلنترنت كوسيلة إلرساِل إشارةَ                 
ضـِغطتْ  .  يب أو االستشاري عن بعد والذي سيرد عن طريق نفس المنظومة مباشرة           مباشرة إلى الطب  

في جانِب المريض باسلوب للحصول علـى متطلـِب ذو المجـاِل المـنخفِض         ) إي سي جي  ( إشارة ال 
 ، أيضاً في جانب الطبيب أو االستشاري فان اإلشارةَ األصـليةَ سـيعاد   Matlab بإستعمال قابلياِت الـ

هنالـك قاعـدة    . اإلنترنت تَعمُل كمركز اإلتصاِل بين الجانبينِ     . Matlabبناءها باستخدام نفس قابلياِت     
. بيانات قد انشأت لخزن معلومات المريض والتي من الممكن الوصول اليها بسهولة من قبل االستشاري              

 ليعمـل كواسـطة لخـزن       كذلك بالنسبة الى االنترنيت لم نحتاج الى اكثر من موقع بسيط تم استأجاره            
 أظهرت النتائج بان االشارة المستلمة مـن قبـل          .الملفات ويتم استخدامه من قبل االشتشاري والمريض      

الطبيب كاملة المواصفات بعد اعادة بنائها ومطابقة لالشارة المرسلة الستخدامها لالغراض التشخيـصية   
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