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  و شبکه حسگر بدن

  

  3ریحانه معارف دوست ،2سمیه اسالمی*، 1حسن شاکري

  مشهدواحد  ،دانشگاه آزاد اسالمی، فناوري اطالعاتگروه 1

 مشهد موسسه آموزش عالی سجاد2

  مشهدواحد  ،دانشگاه آزاد اسالمیگروه کامپیوتر،  3

1shakeri@mshdiau.ac.ir , 2 somayeh.eslami@sadjad.ac.ir, 3 maarefdoust@mshdiau.ac.ir 

اتبنویسنده مسئول مکات*   

 

  چکیده 
 (BSN)سیم بدن ها در حوزه سالمت الکترونیکی نظارت بر حال اشخاص ناتوان و سالمند ازطریق شبکه حسگر بیترین زمینهاز مهمیکی 
در این مقاله یک سیستم . اندها یافتهاي در کمک به تشخیص بیماريهاي خبره پزشکی کاربردهاي گستردهازطرف دیگر سیستم. است

یک : کندسیستم خبره پیشنهادي در دو سطح عمل می. کنیم که با شبکه حسگر بدن تلفیق شده استیمراتبی معرفی مخبره سلسله
سیستم تشخیص ابتدایی که روي گوشی تلفن همراه قرار دارد و داراي مجموعه کوچکی از قوانین و پایگاه دانش جزئی است و یک سیستم 

گوشی . هاي پیچیده را داردت و پایگاه دانش جامع و توانایی استنتاجتشخیص پیشرفته که روي کامپیوتر مرکز پزشکی نصب شده اس
به ) httpپروتکل (موبایل پس از دریافت عالیم هشداردهنده از حسگرها و تشخیص اولیه، اطالعات مربوط به شرایط بیمار را از طریق وب 

دهد و دستورات الزم براي مراقبت از را تشخیص می تر بیماريکند و در آنجا سیستم تشخیص پیشرفته به صورت دقیقمرکز ارسال می
  .کندبیمار را ازطریق شبکه به گوشی موبایل ارسال می

  . ، زنجیره پیشروه، سیستم مبتنی برقاعدسیستم هاي خبره. بدن بی سیم شبکه حسگر :هاي کلیدي واژه

  مقدمه -1
هاي اخیر خدمات الکترونیکی مراقبـت سـالمتی کـه    در سال

شوند، هم در تحقیقات و هـم  نیکی خوانده میسالمت الکترو
ازجملـه خـدمات   . انـد صنعت مورد توجه بسیار قـرار گرفتـه  

توان به ارتباط بیماران با مرکز و کادر سالمت الکترونیکی می
ها در زمینـه سـالمت بـه شـهروندان و     پزشکی، ارائه آموزش

حتی بازآموزي یا تبادل تجربیات پزشکان از طریـق اینترنـت   
  .اشاره کرد... دیو کنفرانس و و وی
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ها در حوزه سالمت الکترونیکی ترین زمینهیکی از مهم
نظارت بر حال افراد مخصوصا افراد ناتوان و سالمند از راه 

تر سیم یا به طور مشخصحسگر بی دور و از طریق شبکه
ایده این است که درحالی . است (BSN)شبکه حسگر بدن 

رون از خانه قرار دارد، عالیم که فرد در خانه یا حتی بی
حیاتی و حرکات و شرایط محیطی او توسط حسگرها ثبت 

معموال ارتباط در دو . شودو به سامانه مراقبت گزارش می
شود به این ترتیب که حسگرها ازطریق سطح انجام می

بلوتوث یا مادون قرمز با یک دروازه واسطه که اغلب یک 
و از طرف دیگر  ط هستندگوشی تلفن همراه است، در ارتبا

این دروازه ازطریق وب با مرکز پزشکی در ارتباط 
 .[1,2]است

هاست که هاي خبره پزشکی سالاز طرف دیگر  سیستم
هاي مختلفی از آنها هم تا اند و نمونهموضوع تحقیقات بوده

یک . سازي شده استهاي گوناگون پیادهکنون در پروژه
یوتري است که دانشی در افزار کامپسیستم خبره یک نرم

یک زمینه خاص را از یک یا چند خبره انسانی در اختیار 
اي که از ترین شکل سیستم خبره برنامهرایج. دارد

اي از قوانین تشکیل شده است که اطالعات را در مجموعه
کنند و آمده تحلیل میمورد دسته خاصی از مشکالت پیش

را جهت انجام پس از استنتاج و تشخیص کارهاي مشخصی 
هدف از یک سیستم خبره . [3]کنندبه کاربر توصیه می

هایی را به صورت ساختیافته در پزشکی این است که سوال
هاي دریافتی و پایگاه مورد بیماري بپرسد و براساس جواب

هاي دانش تخصصی پزشکی که دارد، با یک سري استدالل
  .[4]بیماري را تشخیص دهد» آنگاه... اگر «

- مراتبی معرفی میاین مقاله یک سیستم خبره سلسلهدر 
سیستم . کنیم که با شبکه حسگر بدن تلفیق شده است

  :کندخبره پیشنهادي در دو سطح عمل می
یک سیستم تشخیص ابتدایی که روي گوشی تلفن همراه 

هاي گوشی موبایل از نظر با توجه به محدودیت. قرار دارد

م تشخیص ابتدایی داراي حافظه و توان پردازشی این سیست
وقتی . مجموعه کوچکی از قوانین و پایگاه دانش جزئی است

اي از شرایط بیمار را به گوشی حسگرها عالیم هشداردهنده
کنند، سیستم تشخیص اولیه روي موبایل موبایل ارسال می

تواند به صورت اولیه بیماري را تشخیص دهد و می
برخی کارهاي درصورت لزوم دستورات الزم را براي 

 . اضطراري به بیمار یا همراه او ارائه کند
یک سیستم تشخیص پیشرفته که روي کامپیوتر مرکز 
پزشکی نصب شده است و پایگاه دانش جامع و توانایی 

گوشی موبایل پس از دریافت . هاي پیچیده را دارداستنتاج
عالیم هشداردهنده از حسگرها و تشخیص اولیه، اطالعات 

به ) httpپروتکل (شرایط بیمار را از طریق وب مربوط به 
کند و در آنجا سیستم تشخیص پیشرفته به مرکز ارسال می

دهد و دستورات الزم تر بیماري را تشخیص میصورت دقیق
براي مراقبت از بیمار را ازطریق شبکه به گوشی موبایل 

  .کندارسال می
ین اول ا: سیستم تشخیص پیشرفته سه کارکرد عمده دارد

هاي که معموال سیستم تشخیص ابتدایی به دلیل محدودیت
خود فقط قادر به تشخیص تقریبی بیماري است، اما 

تري در این مورد سیستم تشخیص پیشرفته به صورت دقیق
دوم این که ممکن است سیستم تشخیص . گیردتصمیم می

هاي موبایل پیشرفته براساس تحلیل اطالعاتی که از گوشی
تري کند، بتواند تصمیم دقیقتلف دریافت میبیماران مخ

مثال ممکن است از این که عالیم . مبتنی بر موقعیت بگیرد
خاصی در یک بازه زمانی کوتاه از بیماران مختلف به صورت 

کند، بتواند حدس بزند که ویروس خاصی مشابه دریافت می
سوم این که سیستم تشخیص . در شهر شایع شده است

بانک اطالعاتی متصل است که کلیه پیشرفته به یک 
این . کنداطالعات دریافتی از بیماران مختلف را ذخیره می

کاوي و اتخاذ تصمیمات درازمدت اطالعات بعدا براي داده
  .در حوزه سالمت قابل استفاده خواهد بود
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در بخش دوم : ساختار ادامه این مقاله به صورت زیر است
در بخش سوم . کنیممیکارهاي تحقیقاتی مرتبط را مرور 

در فصل . شودسیستم پیشنهادي به طور کامل معرفی می
پردازیم و باالخره چهارم به ارزیابی سیستم پیشنهادي می

  .گیري اختصاص داردبخش پنجم به نتیجه

  کارهاي مرتبط -2
براي ) Ambient Intelligence( منداصطالح محیط هوش

هر که  انداز چشم با  این اولین بار توسط شرکت فیلیپس 
. با شبکه  اي از  حسگرها محاصره شده است، ابداع شد  فرد

د شرایط نتوانسیم میحسگرهاي مختلف سیمی یا بی
 قندخون،   فشار ،ضربان قلب، هاي فیزیکیمختلف پدیده

رفتن، هایی مثل راهفعالیتو نیز   ...عرق وت، سطح خون
 چنینو هم کردنخواب، رانندگی، سقوط، دویدن، صحبت

و ارتفاع  محیطی مانند رطوبت، دما، مکانپارامترهاي زیست
   .[7 ,6 ,5]را اندازه گیري کنند
حسگرها روي بدن بیمار  [2 ,1]شده در در سیستم معرفی

صورت خودکار بر حال بیمار نظارت و گزارش نصب شده و به
سیم به هاي خام ازطریق ارتباط بیدادهصورت سالمتی را به

-ارسال می) مثال یک گوشی هوشمند(ن دروازه ترینزدیک
توانند اطالعات متنی را که حسگرها همچنین می  .کند

بعضی مواقع بسیار مهم هستند، براي ارسال به دروازه محلی 
دروازه باید امکان ارسال مجدد  خود آماده کنند و این 

درنهایت این . اطالعات به مرکز خدمات درمانی داشته باشد
پایگاه داده مربوط به مرکز درمانی  توانند در یاطالعات م

با هدف  بر حسگرهاي پوشیدنی [7] تمرکز. ذخیره شوند
   .استتوانمند سازي سیستم مانیتورینگ بیمار 

و مرکز BSN هاي زیادي براي برقراري ارتباط بین تالش
 یک  ] 8[ داکوسکی و همکاران. پزشکی راه دور شده است

api اي نظارت بر خدمات بهداشت و درمان مبتنی بر جاوا بر
. اندطراحی کرده 2.5/3G سیم هاي بیبا استفاده از شبکه

- استفاده می  IEEE 802.15.4 استاندارد از ها BSNاغلب 
به   BSN هایی که نقش مهمی در از سایر دستگاه]. 9[کنند

هاي موبایل هستند که اطالعات و دستگاه PDAعهده دارند، 
براي مثال  .کنندیک برنامه نظارتی ارسال می شده را بهحس
نوار ( ECG داده هاي مربوط به  کامپیوتر دستی] 10[در 
  .کندآوري میرا از طریق بلوتوث جمع) قلب
اطالعات مربوط به ضربان قلب  ECG یک  حسگر [11] در 

را دریافت و آن را به صورت بالدرنگ به شبکه اجتماعی که 
دوستان و پزشک خانوادگی شخص  در آن اعضاي خانواده،

تحت مراقبت و کادر مراقبت پزشکی عضو هستند، ارسال  
 REST [12] این پروژه از یک معماري به نام . می نماید

با . جهت دسترسی به منابع از طریق وب استفاده می کند
 یک   هر  حسگر منحصر به فرد به  RESTاستفاده از 

URL    هراختصاص یافته و URL  استفاده از پروتکل با 
HTTP است قابل دسترسی.  

جهت برقراري ارتباط بین حسگرهاي  [13 ,11]  در 
که استفاده شده است  بلوتوث ازپوشیدنی با تلفن هوشمند 

 و شبکه BSNمیان  پل مناسبی براي ایجاد یک استاندارد
  .تلفن همراه است

 هاي خبره بههاست که استفاده از سیستماز طرف دیگرسال
در سال  دندرالبرنامه . دنیاي پزشکی نیز راه یافته است

 .[14]جهت شرح و بیان ساختار مولکولی ارائه شد 1965
 هاي ریوي افزار راف براي تشخیص بیماريهمچنین نرم

هاي براي تشخیص بیماري بونایکسافزار ، نرم[15]
اي براي آموزش  در امر هاي خبرهسیستم و [16] استخوان
و سیستمی   [17] هاي داخلیو یا تشخیص بیماري بیهوشی

 [18]هاي مغزي در بیماري صرع ومرججهت تشخیص هرج
 ,2]هاي خبره معرفی شده در سیستم .از این دست هستند

. اندبراي کمک به تشخیص سرطان خون ارائه شده [19
 1000مدل پرامداس با استفاده از پایگاهی با اندازه  [20]در

ها و با روش موسوم ارتباط بین این تشخیص 8600یافته و 
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در طب داخلی ارائه شده  به حلقه اصالح شده در فشار خون 
براي تعیین و تخمین اثر بخشی درمان یک  [21] در . است

معماري جدید  جهت نظارت پزشکان بر بیماران  براي انجام 
 [22]در . آْزمایشات متعدد به طور همزمان ارائه شده است

هاي خبره پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و سیستمآینده 
سین جهت تشخیص و همچنین یک سیستم  با نام ماي
ژیت و باکتریهاي خونی  درمان بیماریهایی عفونی نظیر منن

 .معرفی شده است
  
  معرفی سیستم پیشنهادي -3

. نشـان داده شـده اسـت   ) 1(معماري کلی سیستم در شـکل  
هـاي  حسـگرها داده   ،شـود همان طور که در شکل دیده مـی 

بـه   بدن بیمار و محیط را ازطریق بلوتـوث  آوري شده ازجمع
گوشـی موبایـل یـک    . کنندارسال می) گوشی موبایل(دروازه 

سیستم خبره براي تشخیص ابتدایی دارد و عـالوه بـراین بـه    
ها را به آن کند و دادهعنوان واسطه با مرکز پزشکی عمل می

پیشــرفته نصــب شــده در سیســتم خبــره . کنــدارســال مــی
کامپیوتر مرکز پزشکی وظیفه تشـخیص نهـایی را بـه عهـده     

هـاي بعـدي در پایگـاه    ها را جهت اسـتفاده دارد و ضمنا داده
   .کندداده ذخیره می

اولین قدم درحل هر مسئله تعریف دامنه یا محدوده آن 
هاي  حل ترین راه هاي خبره یکی از موفقتمسیس. است

  .]23[تقریبی براي مسائل کالسیک هوش مصنوعی است

اند که هاي مبتنی بر دانش طوري طراحی شدهسیستم
بتوانند به عنوان یک دستیار هوشمند براي افراد خبره عمل 

این دستیاران هوشمند به وسیله تکنولوژي . کنند
سیستمهاي خبره طراحی شده اند و دلیل این کار، امکان 

هرچه دانش بیشتري به . باشدبسط دانش آنها در آینده می
ستیار هوشمند اضافه شود، بیشتر شبیه به یک سیستم د

توسعه یک سیستم دستیار . کندیک فرد خبره عمل می
تواند مرحله مهمی در ایجاد یک سیستم خبره هوشمند می

تواند با سرعت بعالوه یک دستیار هوشمند می. کامل باشد
  .بخشیدن به حل مسئله، وقت فرد خبره را آزاد کند

پیچیده تر از آن است که بتوان  فرآیند ذهنی و فکري بسیار
- لیکن بیشتر افراد خبره می. براي آن الگوریتمی ارائه داد

بخش عمده . صورت قواعد بیان کنندتوانند دانش خود را به
دانش پزشکی به صورت دانش اظهاري مطرح می شود که 
یکی از بهترین ساختارهاي پیاده سازي آن استفاده از قواعد 

در هوش مصنوعی می توان قوانین را .سازي استجهت پیاده

.   
  .سیستم پیشنهادي معماري :1شکل 
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تعریف کرد که در آن  IF-THENبه صورت ساختار 
هاي بخش به نتایج یا فعالیت IFاطالعات یا واقعیات بخش 

THEN از سوي دیگر با توجه به گسترده .شوندمرتبط می -
بودن حوزه علم پزشکی و محدودیت هاي فضایی و پردازشی 

تار سلسله مراتبی سیستم موجود، به ارائه یک ساخ
  .پرداختیم

از آنجا که بیشتر کاربران سیستم ما، داراي مجموعه 
باشند جهت کاهش پیچیدگی سیستم هاي خاص میبیماري

دانش موجود را در قالب چند پایگاه دانش مجزا که هر یک 
یعنی براي . شد، ارائه نمودیمحوزه دانش خاصی را شامل می
هاي عمومی و براي بیماري بیماران قلبی، یک پایگاه دانش

 5یک پایگاه دانش مجزا در درنظر گرفتیم که این کار را در 
صورت مبتنی بر پایگاه دانش به 5حوزه مختلف در قالب 

البته بحث ما تنها در سطح پاسخگویی . قاعده پیاده نمودیم
- حال جهت استنتاج از این پایگاه. سیستم تلفن همراه است

به موتور استنتاج مناسب و  موجود نیاز هاي دانش
. قدرتمندي داشتیم، که بتواند با یک پردازنده ساده کار کند

- هاي پردازندهبا برررسی در این حوزه با توجه به محدودیت
ترین ساختار استنتاج اي موجود به سراغ سادهاي و حافظه

هاي پیشرو را جهت استفاده به عنوان مناسب رفته و زنجیره
عنوان ساختار کمکی در زنجیره پسرو را به ساختار اصلی و

  .ایمشرایط خاص بکار برده

ساختار کلی کار به این شکل است که ابتدا بر اساس 
اطالعات ادراك شده توسط سنسورها، این اطالعات به عنوان 

fact  ها به پایگاه داده منتقل شده و توسط یک ساختار
ادراك شده  انطباق ساده مجموعه قوانین متناظر با شرایط

حال براي انتخاب قاعده برتر در ابتدا به . شوندفعال می
کمک یک ساختار پسرو به بررسی اطالعات سایر 

. پردازداند، میسنسورهایی که تا کنون گزارشی ارائه نداده
بینی ما را تایید کند، به چنانچه اطالعات آن سنسور پیش

صورت رد شود ودر این انتخاب یک امتیاز مثبت داده می
درنهایت به امتیازات . کندادعا، یک امتیاز منفی دریافت می

مراجعه ) تجربیات فرد خبره(ذخیره شده در پایگاه دانش 
کرده و با تلفیق با این امتازات کسب شده یک قانون را به 

روند کار .کنیمعنوان نتیجه نهایی بازگردانده و اعالم می
نمونه قواعد  .نشان داده شده است 2سیستم در شکل 

ایگاه دانش براي بیماري دیابت  به صورت زیر موجود در پ
  :است

IF: 1.0<=preg<=5.0 ^ 7.4.0<=plas<=117.0 ^ 
44.0<=pres<=74.0 ^ 0.0<=skin<=34.0 ^ 
0.0<=insu<=105.0 ^ 29.5<=mass<=39.6 ^ 
0.289<=pedi<=1.251 ^ 21.0<=age<=27.0    (33) 
IF: preg=1.0 ^ plas=126.0 ^ pres=60.0 ^ skin=0.0 ^ 
insu=0.0 ^mass=30.1 ^ pedi=0.349 ^ age=47.0 (1) 

عروقی، انواع  -هاي قلبیمشابه این اطالعات براي بیماري 
  .نیز طراحی شده است... هاي عمومی مثل آنفوالنزا و بیماري

  ارزیابی سیستم پیشنهادي -4
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-سازي مجموعه قواعد به کمک نرمهاي اولیه از شبیهبررسی
% 60دهد که براي نمونه داده هاي نشان می wekaافزار 

درصد  80تا  70آزمایش به طور متوسط بین % 30آموزشی و
دهد که این اختالف هاي دانش مختلف پاسخ میبراي پایگاه

بسیار متفاوت آزمایشی صحت بر اساس نوع اطالعات داده
یعنی چنانچه اطالعات ورودي داراي صحت باال و . است

نیز % 80دقیق باشد سیستم در برخی مواقع حتی بیش از 
هاي قوي و معتبر البته به دلیل نبود داده. دهدپاسخ می

باشد و نیاز به ها قطعی نمیاعالم نظر در کلیه این حوزه
دنیاي واقعی زمان بیشتري براي بررسی دقیق با اطالعات 

  . دارد

  مزایاي سیستم-5

هاي رایج اي از شرایط اولیه بیمارياین سیستم بخش عمده
هایی که سرعت دهد و در زمینه بیماريرا پوشش می

تواند دسترسی به پزشک جهت تشخیص اولیه مهم است، می
مثال چنانچه . اي از خطرات را برطرف کندبخش عمده

جود داشته باشد، از طریق احتمال حمله قلبی براي فرد و
سنسورها این اطالعات به تلفن همراه فرد منتقل شده و 

مزیت دیگر این سیستم . شودهشداردهنده فعال می

شود تنها با جداسازي دانش از استدالل است که باعث می
کردن مجموعه قواعد دیگر سیستم جدیدي را ارائه جایگزین

دانش ناقص و غیر نمود سیستم همچنین امکان کارکردن با 
  .کندرا فراهم می قطعی

  گیرينتیجه -6

مراتبی جدید را ارائه در این مقاله یک سیستم خبره سلسله
سیستم تشخیص : کندکردیم که در دو سطح عمل می

ابتدایی که یک سیستم ساده و مناسب براي اجرا روي 
گوشی موبایل است و سیستم تشخیص پیشرفته که روي 

هاي ورودي به داده. زشکی نصب شده استکامپیوتر مرکز پ
تامین  (BSN)سیستم از حسگرهاي یک شبکه حسگر بدن 

ها از طریق بلوتوث به گوشی موبایل منتقل این داده. شودمی
شوند و گوشی عالوه بر تشخیص اولیه بیماري، در نقش می

کند و از طریق وب اطالعات را به یک دروازه عمل می
کند تا بیماري به ارسال می سیستم تشخیص پیشرفته

دهد ها نشان میارزیابی. تر تشخیص داده شودصورت دقیق
اي از خطراتی را که تواند بخش عمدهکه این سیستم می

آوري هاي جمعمتوجه بیمار است، برطرف کند و ضمنا داده
شود که آوري میشده از حسگرها در یک پایگاه داده جمع

  .کاوي قابل استفاده استیژه دادهبراي کاربردهاي بعدي به و

. 

  
  .تم پیشنهاديروند کار سیس :2شکل 
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