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اظهارنامه(اصالت اثر)

بررسي حسگرهاي بيسيم براي نظارت دقيق وآني واز راه
دورسالمتي
نوع مقاله  :مروری ،دریافت مقاله 32:دی 1231درنخستين كنفرانس تله مدیسين – دانشگاه صنعتي اميركبير

مازیاردهقان -کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش فناوری

مرضيه روستایي -کارشناسی ارشد فناوری اطالعات گرایش

اطالعات پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تجارت الکترونیک مدرس دانشگاه

Email: maziar_co@yahoo.com

Email: m.rostaei@gmail.com

چكيده
در این مقاله ،ما یک سیستم هوشمند بهداشت و درمان مبتنی بر شبکه های حسگر بی سیم ()WSNپیشرفته را پیشنهاد می
کنیم.این سیستم هوشمند زندگی ساکنان را هدف قرار می دهد تا با نظارت مداوم،از بهداشت و درمان از راه دور بهره مند شده
و سبب افزایش کیفیت زندگی ،بهداشت ،و تا حد زیادی باعث بهبود شرایط خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی ،پایین آمدن
هزینه درمان و کمک به پیشگیری بیماری خواهد شد.
ما در حال حاضر اهداف ،مزایا ،وضعیت و چالش های موجود را در این مقاله مورد بررسی قرار داده ایم.
واژههاي كليدي :حسگربیسیم درپزشکی،Wireless Sensor Network،نظارت انی از راه دور
Quick Relief،HealthMonitoring،
 -1مقدمه
شبکه های حسگر بی سیم کاربردهای مهمی در بخش های علمی ،پزشکی ،بازرگانی ،و حوزه های نظامی دارد .کاربرد آن
در زمینه پزشکی نیز قابل توجه است.انتقال مراقبت های پزشکی از محیط های بیمارستانی به محیط های خانگی برای بیماران
فرصت منحصر بفردی است که موجب استفاده بهینه از منابع بیمارستانی و تشخیص زودتر عالئم پزشکی و در نهایت کاهش
هزینه های مراقبت می گردد .شبکه های حسگر بی سیم به طور معمول در محیط های بسیار پویا ،خصمانه و بدون وجود
انسان (بر خالف شبکه داده های معمولی) مورد استفاده قرار می گیرد .
در این مقاله سعی شده ،نظارت مداوم با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم را بررسی کنیم.
محدوده این مقاله تحقیق در مورد کاربردهایی است که  WSNبرای حمایت از بیماران در دو مرحله فراهم می کند:
اجتناب از موقعیت های خطرناک و اطالع به تیم پزشکی در موقعیت های اورژانسی .در بخش دوم به مرور ادبیات و مفاهیم
شبکه های حسگر پرداخته ایم .در بخش سوم یک سیستم نظارت هوشمند را بررسی کرده ایم .در بخش چهارم مزایای ،WSN
بخش پنجم کاربردهای آن در بهداشت و درمان پزشکی را معرفی کرده ایم .بخش ششم WSNرا به چالش کشانده و
محدودیت های آن را بیان کرده  .در بخش هفتم نیز به بیان نتیجه این موضوع پرداخته ایم.
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نویسنده اول

نویسنده دوم

 -2مرور ادبيات و مفاهيم
محققان در زمینه کامپیوتر ،شبکه و علم پزشکی در حال تالش برای ایجاد چشم انداز گسترده ای از مراقبت های هوشمند
بهداشتی هستند .برای مثال ،برخی تحقیقات به پایش مداوم پزشکی برای بیماری های دژنراتیو مانند آلزایمر ،پاركينسون یا
پروژه های دیگر مانند " "CodeBlueدر دانشگاه هاروارد  ،گسترش شبکه های گيرنده بي سيم را برای كاربردهای
پزشکي در حوادث مورد بررسي قرار داده اند [ .]3برخي نيز بر روی پهنای باند باال ،محيط های غني از حسگر تمركزدارند [.]2
شبکه های بی سیم بدن ، 0شبکه های حسگر مستقلی برای اتصال به سنسورهای مختلف پزشکی و لوازم خانگی است،
که می توانند در داخل و خارج از بدن انسان باشند [.]2
عمدی ترین مزیت  WBANآن است که می تواند حرکت کند و همراه با بیمار است .این سنسورهای بی سیم می توانند در
بدن بیمار کاشته شود و یا به عنوان پوشیدنی 4به بدن فرد پوشانده شود.
سنسورهای مختلف برای شناسایی سیگنال های پزشکی  ،مانند  ،EEG ،PPG ،ECGتعداد ضربان قلب ،جریان خون،
فشار و درجه حرارت طراحی شده انذ [.]2
در موارد اورژانسی  ،مانند دریافت اطالعات غیر طبیعی توسط  ،ECGیک هشدار به گروه مراقبت فرستاده می شود و
اقدام مناسب با توجه به شدت هشدار گرفته می شود.ثابت شده که این شبکه ها برای موارد اورژانسی مناسب است  ،زیرا
اطالعات را برای پزشکانی که آماده درمان فوری برای بیمار هستند ارسال میکند[ .]7[ ]6[ ]5بیمارانی که به  WBANمجهز
هستند  ،به طور معمول الزم نیست به صورت فیزیکی به پزشک مراجعه کنند .این امر سبب کاهش هزینه و از مراجعه بیمار به
طور منظم به بیمارستان جلوگیری می کند و سبب می شود مطالعات در مقیاس بزرگتری از رفتار بیماری انجام شود.

- wireless

1

)Body Area Network (WBAN
2
- wearables
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مشابه اختالالت شناختي اختصاص داده شده است []1

 1-2شبكه حسگر
شبکه حسگر 9شبکه ای است متشکل از تعداد زیادی گره کوچک .در هر گره تعدادی حسگر وجود دارد .شبکه حسگر
بشدت با محیط فیزیکی تعامل دارد .از طریق حسگرها اطالعات محیط را گرفته و از طریق عامل های محرک واکنش نشان می
دهد .ارتباط بین گره ها بصورت بی سیم است .هرگره بطور مستقل و بدون دخالت انسان کار می کند و نوعا ازلحاظ فیزیکی
بسیار کوچک است ودارای محدودیت هایی در قدرت پردازش ،ظرفیت حافظه ،منبع تغذیه ... ،می باشد .این محدودیت ها
مشکالتی را بوجود می آورد که منشأ بسیاری از مباحث پژوهشی مطرح در این زمینه است.
 -3بررسي اجمالي سيستم :
در این سیستم هوشمند پزشکی  ،دستگاه سنسور شبکه ناهمگن با هم ادغام می شوند ،برخی سنسور ها در بدن فرد
کاشته شد ه  ،برخی به بیمار پوشیده می شوند و برخی در داخل فضای زندگی او قرار می گیرد .تمامی این سنسور ها اطالعاتی
در مورد وضعیت بهداشت و درمان فرد جمع آوری کرده  ،پیش پردازش و ذخیره می کند.پس از آن با استفاده از انواع سنسور
ها و دستگاه ها در این معماری (سنسور فشار ،تگ  ،RFIDسنسور طبقه ،سنسور محیط زیست  ،سنسور گرد و غبار ،و
غیره)عمل می کنند.
 1-3اجزاي معماري:

)Wireless Sensor Actor Network (WSAN
5
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شكل -1نحوه كاركرد سيستم نظارت بر سالمت

 - 1-1-3شبكه بدن و زیر سيستم
این شبکه شامل یک دستگاه کوچک قابل حمل مجهز به انواع سنسورها (مانند ضربان قلب ،ریتم قلب ،درجه حرارت،
اکسیمتر ،شتاب سنج) ،و انجام نظارت بیوفیزیکی  ،شناسایی بیمار ،تشخیص محل ،و سایر کارهای مورد نظراست .این دستگاه
کنند و بتوانند با استفاده از انرژی جنبشی شارژ گردند.
محرک ی ا عامل ها باید بتوانند عمل کنند .به طور مثال به یک بیمار آلزایمر ،چک کردن اجاق گاز روشن  ،یا زمان مصرف
دارو را یادآوری کنند.
سنسورها و محرک ها در شبکه بدن  ،باید قادر به ارتباط میان خودشان باشند.
 - 2-1-3شبكه هاي حسگرEmplaced
این شبکه شامل دستگاه های حسگر مستقر در محیط زیست (اتاق ،راهرو ،مبلمان) برای حمایت از سنجش و نظارت بر
وضعیت محیط فرد از جمله :درجه حرارت ،رطوبت ،حرکت ،آکوستیک ،دوربین ،و غیره بوده  ،همچنین چار چوبی برای برای
ارتباط داده ها و تجزیه و تحلیل آنها را فراهم می کند  .تمام دستگاه های به یک کاردان ستون فقرات متصل است.
 -3-1-3ستون فقرات
ستون فقرات شبکه  ،سیستم های سنتی از قبیل رایانه جیبی ،رایانه های شخصی و  ، ...پایگاه های داده و سنسور های
بی سیم را بهم متصل می کند .این اتصال می تواند بدون سیم یا با استفاده از سیم باشد.
 -4-1-3پایگاه داده در سرورهاي محلي
اطالعات جمع آوری شده باید در یک پایگاه داده ذخیره شوند .تا در صورت نیاز مورد داده کاوی قرار گیرند.
 - 5-1-3مركز مراقبت از راه دور و واسط هاي انساني
تمامی اطالعات جمع آوری شده برای مدیریت داده ها  ،جستجو ،محل قرارگیری فرد استفاده می شود .مراقبان از راه
دور با استفاده از این سنجش ها اقدامات الزم برای کمک به بیمار را انجام می دهند.
 -4مزایاي WSN
استفاده از  WSNدر علم پزشکی منجر به مزایای زیر می شود :
الف) جایگزین کردن تجهیزات پزشکی حجیم با سنسورهای کوچک
ب) کم کردن تعداد مراجعه بیمار به پزشک
ج) پزشکان می توانند اطالعات مربوط به سالمت بیمار را بدون معاینه فیزیکی آنها در اختیار داشته باشند
د) بیماران در محیطی راحت در منزل خود مورد بررسی پزشک قرار می گیرند
6
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ها به اندازه کافی کوچک هستند و به راحتی برای مدت طوالنی استفاده می شود .این باتری ها باید مصرف انرژی خود را بهینه

ذ)  WSNنظارت به صورت  On lineرا فراهم می کند .تمام خدمات به بیماران مبتال به بیماری های مزمن و گزارش
هر گونه انحراف در مکانیزم بدن بیمار ،به ارائه دهندگان خدمات اورژانس در زمان واقعی ارسال شده و عملیات به
موقع برای نجات جان بیمار انجام می گیرد.
ر) داده های جمع آوری شده به صورت یک مجله سالمت ،و با ارزش هستند .و با استفاده از آنها می توان شکاف ها ی

 -5كاربرد هاي  WSNدر بهداشت و درمان
این بخش بر روی کاربرد WSNدر بهداشت و درمان تمرکزدارد  .مونیتورینگ لحظه به لحظه بیماران را فراهم می کند
تا خدمات به بیمار در زمان مناسب و به موقع صورت گیرد به خصوص زمانی که نشانه هایی که می تواند به مرگ منجر شود
ظاهر گردد.
انواع کاربردهای نظارت بر سالمت و بهداشت و درمان :
الف) پرستاری در خانه  ،ب) آزمایشات پزشکی ،ج) باال بردن مراقبتهای پزشکی اورژانس.
این سنسورها غالبا بیمار را در مقابل نشانه های غیر طبیعی مونیتور می کند عموما شامل سه بخش  :سنسورهای
مونیتورینگ  ،سرورهای محلی و واحد بهداشت و درمان از راه دور می باشد.
سنسورهای مونیتورینگ کوچک هستند از قبیل دستگاه های کوچک مانند آویز و باند مچ دست که بدن را حس کرده و
اطالعات را به سمت سرور محلی مانند دستیار شخصی دیجیتال ( ، Personal Digital Assistant )PDAلپ تاپ یا تلفن
های موبایل ارسال می کنند.
سرورهای محلی اطالعات را ذخیره کرده و با واحد بهداشت و درمان از راه دور به صورت دوره ای به مبادله اطالعات می
پردازند .و در مواقع اضطراری به مرکز مراقبت از راه دور یک هشدار ارسال می شود تا اقدامات فوری انجام گیرد.
در اینجا سه دسته از افراد مورد مونیتورینگ قرار داده می شود:
 -0نظارت برافراد با بیماری مخاطره آمیز
 -4نوزادان
 -9مراقبت و نظارت بر بیماران مسن .
 1-5نظارت برافراد داراي بيماري مخاطره آميز
این سنسور به طور مداوم بر بدن بیمار در مقابل عالئم بیماری نظارت کرده و به جمع آوری اطالعات و گزارش آنها به
سرور محلی می پردازد .سرور محلی اطالعات را ذخیره کرده و چنانچه نشانه هایی منجر به مرگ شود  ،رخ دهد،یک هشدار به
بخش بهداشت و درمان از راه دور ( Remote Healthcare Unit )RHUارسال می کند  RHU .هشدار را ارزیابی و اقدام
مناسب را انجام می دهد .اقدام مناسب و به موقع گرفته شده می تواند زندگی بیمار را نجات دهد .این سنسوربر فشار خون،
ضربان قلب ،سطح قند خون  ،،الگوی تپش ( ،)ECGتعداد تنفس ،تعداد اثربخشی و میزان تنفس نظارت دارد.
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تاریخچه سنتی بیمار راپر کرد.

 -1-1-5قلب و عروق
سیستم نظارت از راه دور قلب ،]00[2سیگنال های  ECGرا به دستگاه های سرور محلی مانند  PDAانتقال می دهد و
سپس به سرور مرکزی با استفاده از شبکه تلفن همراه فرستاده می شود.
آریتمی های زمان واقعی ، ]04[5یک سیستم تشخیص در زمان واقعی ( ، )real-timeبر اساس فن آوری شبکه های
پلت فرم  RECADشامل چهار زیر سیستم :سنسور ،سرور دسترسی محلی ،دسترسی به سرور از راه دور  ،سرور نظارت از راه
دور است .برای انتقال سیگنال ها به سرور از یک روش فشرده سازی به منظور کاهش ترافیک استفاده می کند و یک پروتکل
الیه کاربرد را به منظور تضمین زمان واقعی و قابل اعتماد برای تجزیه و تحلیل  ECGرا فراهم کند.
 -2-1-5مانيتورینگ سطح قند خون
سیستم مانیتورینگ سطح قند خون شامل [ ]02سنسورها و عامل است .یک عامل قطعه ای است که توسط فرمان سنسور
عمل می کند  .یک بیو سنسور در بدن بیمار کاشته شده که به طور مداوم بر سطح گلوکزخون نظارت می کند و اطالعاتش را
به  PDAهای محلی بی سیم انتقال یا دیگر ترمینال های ثابت انتقال می دهد .هنگامی اطالعات حس شده به یک آستانه
تعریف شده می رسد  ،انسولین به طور خودکار از طریق محرک تزریق می شود.
 2-5مانيتورینگ نوزادان
شبکه های حسگر بیسیم در برنامه های نظارت بر نوزادان در شرایطی که می تواند منجر به مرگ نوزاد شود مفید به نظر
می رسد در بعضی از مراحل می تواند جایگزین مراقبت پدر و مادر از نوزادان گردد  ،به عنوان مثال آنها می توانند موقعیت
خواب نوزاد در طول شب نظارت داشته باشند.
 -1-2-5خواب امن
خواب امن [ ]00ابزاری است که به پدر و مادر هنگامی که نوزادان آنها خوابیدن بر روی شکم بخوابد هشدار می دهد.
 -2-2-5مراقبت از كودكان
شبکه ای از سنسور ها و عامل ها که میتوانند درجه حرارت نوزاد ،هیدراتاسیون و تعداد ضربان قلب نوزاد را برای ایستگاه
پایه ارسال کنند .یک گره حسگر به قنداق نوزاد وصل شده و در مورد داده ها به پدر و مادر هشدار می دهد.
 3-5كمک به بيماران سالمند
این رده  ،شامل برنامه های بهداشت و درمانی است که می خواهد به افراد در مراقبت از بیماران خود و دور نگه داشتن آنها از
هر گونه وضعیت خطرناک درخانه کمک کند .مانند کنترل دستگاه از راه دور  ،پرستاری هوشمند  ،یادآوری پزشکی ،اطالعات
پزشکی به افراد است.
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حسگر بی سیم است که با استفاده از سنسورهای  ، (AWES) ECGبه ارائه تمام وقت خدمات مانیتورینگ قلبی می پردازد.

 -6محدودیت ها و چالش ها
قابلیت های محدود گره های حسگر ،استقرار شبکه های حسگر  ،جمع آوری مسائل پژوهشی مشکالت متعددی دارد مه
در زیر به آنهااشاره شده:
 1-6مصرف انرژي
باتری تمام شود گره از بین می رود .بایذ بتوانیم باعث کاهش مصرف انرژی بدون به خطر انداختن قابلیت اطمینان سیستم
شویم.
 2-6امنيت
امنیت بخش مهمی از هر سیستم است  .رسانه های انتقال بدون سیم همیشه مورد تهاجم بوده اند []40
این تهاجم در برنامه های مراقبت های بهداشتی بسیار خطرناکتر است زیرا رخنه های امنیتی می تواند زندگی افراد تحت
مراقبت را تهدید کند .سطوح مختلفی از امنیت در بهداشت و درمان می توان تعریف کرد :
تهدیدات امنیتی می تواند در طول مسیریابی رخ دهد  ،مهاجمان ممکن است مقصد داده ها را تغییر دهند ،یا می توانند
با استراق سمع دست به سرقت اطالعات بزنند [.]40حمله می تواند سرقت و یا تغییر مسیریابی داده ها از طریق  GPRSیا
شبکه های مشابه باشد [.]40
یکی از راه حل های تهدید علیه امنیت اجرای تکنیک های رمزنگاری مختلف است.
 3-6زمينه آگاهي
در برنامه های کاربردی بهدا شت و درمان پزشکی  ،اهمیت ارتباط فعالیت فیزیولوژیکی کاربر و محیط زیست نشان می
دهد که سنسورها باید خود را مطابق با رفتارهای کاربر تغییر دهند .مثال باال رفتن ضربان قلب به علت ورزش کردن را یک
اختالل در ریتم قلب ندانند و باعث تزریق خودکار یا هر عکس العمل اشتباه نشوند .یا عواملی مانند سر و صدا  ،و یا حرکت
اشیاء باقیمانده ،منجر دریافت اطالعات غلط توسط گره نگردد .الگوریتم سنجش باید اثر نویز در سنسور را کاهش دهد .
 4-6تحمل خطا
انواع خطا ها معموال در شبکه های حسگر به دلیل نقص خود دستگاه های حسگر رخ می دهد ،سنسور معیوب کار می
کند اما نتایج غیرطبیعی تولید می کند .شبکه باید مکانیزم مناسب به منظور حفظ ارائه خدمات بدون درز در جای خود باشد.
 5-6حریم شخصي كاربران
پایان حریم خصوصی کاربر ،یکی از نگرانی های اصلی در برنامه های مراقبت های بهداشتی  WSNاست.
 6-6كيفيت سرویس ()QoS
یکی از چالش های عمده در مراقبت های بهداشتی  WSNبرای مدیریت ،تاخیردر انواع انتقال ارتباطات در سیستم می
باشد]44[.
9
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به طور معمول گره های حسگر مجهز به باتری های کوچک هستند که آن را نمی توان تغییر و یا شارژ کرد .و زمانی که

 دقت و قابليت اطمينان7-6
 زمان و اطالعات نادرست می تواند به مرگ بیمار.حسگرها باید قادر به ارائه زمان واقعی و اطالعات دقیق مربوط به بیمارباشند
.منجر شود
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 توپولوژي8-6
به علت حرکت کردن بیمار و اینکه این حسگر ها در بدن بیمار قرار دارند باید بتوانند دوران ها را تحمل کنند
 راحتي9-6
.حسگرها باید برای استفاده راحت و آسان و در اندازه کوچک باشند
 شبكه بي سيم11-6
برای مثال. اعتماد به شبکه بی سیم و مخابرات چالش های زیادی برای طراحان شبکه های حسگر بی سیم در بر دارد
 یک فرکانس های رادیویی وقتیکه در میان رسانه منتشرمی شود و،محدویت میرایی یا تضعیف رنج سیگنال های رادیویی که
. بنابراین باید این شبکه قابل اعتماد باشد.زمانیکه از موانع عبور می کند کم کم محو و کم توان می شود
 نتيجهگيري-7
 و امنیت برای کسانی که در جوامع کمک زندگی می کنند باعث ساخت زندگی، بهداشت، سبب افزایش کیفیت زندگیWSN
ساده تر و راحت شده است هماکنون میتوان در برخی از موارد از راه دور بر سالمتی نظارت کرد اما برای تکمیل سیستمهای
 اما دستگاه حسگر نظارتی اخیر که ذکر آن رفت و با فناوری پهنای باند باال.نظارت از راه د ور هنوز به زمان بیشتری نیاز است
.کار می کند به احتمال زیاد بسیار کوچک و قابل پوشیدن خواهد بود و شاید انرژی مورد نیاز خود را از گرمای بدن تامین کند
این سنسورها با وجود حجم کم قادر به انتقال مقادیر زیادی از اطالعات خواهند بود و تا حد زیادی باعث بهبود شرایط خدمات
. پایین آمدن هزینه درمان و کمک به پیشگیری بیماری خواهد شد،درمانی و مراقبتهای پزشکی
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Abstract. In this paper, an intelligent healthcare system based on wireless sensor network
(WSN), we propose improved.'s Residents live in the target intelligent system to
continuously monitor the health of remote care and improving quality of life, health, and
greatly improve health services and medical care, and help drive down the cost of
treatment will prevent the disease.
We present the goals, benefits, and challenges the status quo in this paper we have
examined.
Keywords. Wireless Sensor Network, Medical Healthcare, Wireless Body Area Networks
Quick Relief،, Health Monitoring
1. Introduction. Wireless sensor networks have important applications in the scientific,
medical, commercial, and military domains. Examples of these applications include
environmental monitoring, smart homes and offices, monitoring, and intelligent
transportation systems.Wireless sensor networks are typically very dynamic environment,
without being hostile (unlike conventional network) is used.
Most patients see a doctor when they have symptoms, abnormal sensations in your body.
After visiting the doctor or hospital while the patient's condition should be treated
immediately. The last time the prevention of disease and the patient may be forced to
spend the cost of treatment is very high.
In this paper, continuous monitoring using wireless sensor networks to consider.
In the second part of our review of the literature and implications for sensor networks. In
the third section, we examine a intelligent monitoring systems. Four Benefits of the WSN,
the fifth section, we introduce its application in medical health. WSN Section VI describes
the challenges and limitations it. This issue we also stated in Section VII.
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