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رشد فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTsدر حال حاضر تاثیر بسزایی را در جامعه مدرن ما نشان داده است .خدمات
پیام چند رسانه ای ( )MMSدر ایران یکی از شاخه های فن آوری پیام رسانی موبایل است که شامل سیستم پیام
رسانی غنی است که نه تنها متن ،بلکه تصویر ،صدا ،انیمیشن و یا ترکیبی از آنها را با حجم 021کیلو بایت می
فرستد MMS .را می توان با شماره تلفن همراه و همچنین با ایمیل ارسال کرد MMS .به طور گسترده ای برای
بسیاری از اهداف ،مانند نشر ،آموزش تلفن همراه ،موبایل بازرگانی ،پزشکی از راه دور ،و غیره در حال رشد و گسترش
می باشد .در این پژوهش معماری و الگوریتم کار قاب  MMSبرای یک سیستم تله مدیسن تلفن همراه ارائه شده
است MMS .ایجاد ارتباط مناسب بین پزشک است که مشغول به کار در بیمارستان است و پرستار که به ارائه کمک
به بیمار در محل زندگی بیمار مشغول است .انتظار می رود این سیستم تله مدیسن برای ارائه یک درمان موثر برای
بیمارانی که در مناطق دور افتاده زندگی می کنند موثر باشد.
کلمات کلیدی :خدمات پیام چند رسانه ای ،پزشکی از راه دور موبایل ،چارچوب MMS
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طراحی سرویس پیام چند رسانه ای برای سیستم پزشکی از راه دور متحرک

مقدمه

دسترسی سریع به امکانات مراکزدرمانی پیشرفته درمراکزشهرهای بزرگ درحالیکه بیماران درکنار خانواده و دوستان خود هستند،
وپس از تشخیص بیماری به بیمارستان برای درمان ارجاع داده می شود .استفاده از سیستم تله مدیسن به سطح باالیی از تکنولوژی
نیاز دارد و این مستلزم سرمایه گذاری بزرگ زیرساختی سخت افزار و نرم افزار است .در این تحقیق تالش برای طراحی یک
سیستم پزشکی از راه دور ،به ویژه برای تشخیص از راه دور با استفاده از  MMSو تکنولوژی جاوا می باشد .انتظار می رود که
سیستم تله مدیسن ارزان تر و مقرون به صرفه باشد .سیستم تله مدیسن ساخته شده برپایه  ICTموثرتر و پایدارتر است .
زیرساخت تله مدیسن نیاز به تکنولوژی چند رشته ای مانند کامپیوتر ،مخابرات و ابزار دقیق برای انتقال اطالعات پزشکی از یک
مکان به مکان دیگر جهت کمک به اجرای روشهای درمانی پزشکی دارد .تله مدیسن بخشی از سالمت از راه دور است ،که بر اساس
فن آوری با استفاده از مخابرات برای تعامل بین متخصصان بهداشت و درمان و بیماران به منظور اجرای عملیات تله مدیسن ساخته
شده است .در سال های اخیر ،بسیاری از برنامه های کاربردی تله مدیسن با استفاده از فن آوری های تلفن همراه ،مانند ارسال
الکتروکاردیوگرام با استفاده از  ،MMSمانیتورینگ راه دور بیمار با استفاده از  ،WAPسیستم تله تروما با استفاده از شبکه
3Gو غیره.
در این تحقیق استفاده از  MMSبرای سیستم تله مدیسن موردبررسی قرارگرفته است  .با استفاده از  ،MMSمی توانید پیام را
در قالب محتوای چند رسانه ای تلفن همراه ارسال کنید .این پیام می تواند به شماره تلفن همراه ارسال و همچنین به سرور
ایمیل با اندازه بزرگتر داده ها نسبت به هر گونه خدمات پیام تلفن همراه باشد .پیش بینی می شود که استفاده ازنسل جدید فن
آوری های تلفن همراه و اینترنت در کشورمان همه گیرترشوداز جمله  .MMSهمانطور که می دانیم بسیاری از گوشی های جدید
تلفن همراه قابلیت  MMSرا دارند به طوری که می توان آنها را برای توسعه برنامه های کاربردی تله مدیسن در وضعیت تلفن
همراه برای هر کسی استفاده کرد .به همین دلیل ما می خواهیم چارچوب  MMSبرای تله مدیسن را بررسی کنیم.
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در سال های اخیر ،یکی از بخش های نرم افزار اطالعات سیستم بخش پزشکی است که به طور فزاینده ای نشان دهنده عالقه در
پیشرفت یک سیستم ارتباطی است که می تواند امکان ارسال اطالعات بیماران را برای پزشکان و پرستاران که در حال کار در
مکان های مختلف در زمان واحد هست ند را فراهم کند .پزشک ممکن است در بیمارستان کار کند و پرستار ممکن است درخانه
بهداشت محل زندگی بیمار در منطقه ای دور افتاده باشد .تله مدیسن به عنوان استفاده از ارتباطات راه دور برای ارائه اطالعات
پزشکی و خدمات از راه دور تعریف شده است.
با این تعریف ،تله مدیسن اعمال ارتباطات داده های سالمت با استفاده از صوت ،تصویر و داده ها ست.
مزایای تله مدیسن شامل  3گروه بیماران ،پزشکان و بیمارستان ها می باشد .تله مدیسن مزایای مستقیم برای بیماران دارد مانند

بلوک دیاگرام یک سیستم تله مدیسن به طور کلی بر اساس تکنولوژی تلفن همراه از جمله  MMSدر شکل 1نشان داده شده
است  .بیمار که در خانه با یک گوشی تلفن همراه نیز می تواند پیام به سرور در بیمارستان با استفاده از شبکه مخابرات ارسال کند.
پزشکی که در بیمارستان کار می کند می تواند به داده ها دسترسی داشه باشد .خدمات پیام چند رسانه ای ( )MMSیکی از
برنامه های ارتباطی که خدمات ارسال پیام در فرمت های مختلف ،مانند متن ،عکس ،گرافیک ،انیمیشن ،اسالید ،صدا و یا کلیپ
های ویدئویی است را فراهم می کند  .بسیاری از تکنولوژی های جدید با مرورگر ،سرور ،و زبان نشانه گذاری های جدید در دستگاه
های تلفن همراه ادغام شده و مورد استفاده قرار می گیرند .برنامه های کاربردی بسیاری طبق این موارد خدمات رسانی می کنند.
 MMSمی تواند به طور تعاملی از دستگاه های بی سیم استفاده کند و همچنین اطالعات را از سرور به طور کامل ارسال کند .در
این تحقیق ،سعی شده هنگامی که پزشک پس از اتمام عملیات تشخیصی برای ذخیره داده ها در سرور بیمارستان اقدام می کند،
ژنراتور اطالعات پیام را به طور خودکار ایجاد و آن را به پرستار در خانه بیمار ارسال می کند .عالوه بر این ،این برنامه را می توان به
صورت یک کانال ارتباطی بین پرستار و پزشک در بیمارستان دایر کرد.
از طریق این سیستم ،پرستار به ارسا ل پیام و یا انجام گفتگوی زنده با پزشک قادر خواهد شد .انتظار می رود که سیستم به درمان
بهتر برای بیماران در موقعیتهای از راه دور خدمت رسانی کند.
طرح پیشنهادی
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شکل  .1بلوک دیاگرام سیستم تله مدیسن در تکنولوژی تلفن همراه است

طرح پیشنهادی از سیستم تله مدیسن تلفن همراه است که در شکل  2نشان داده شده است .در این تحقیق در طراحی چارچوب
برای  MMSبرای یک سیستم تله مدیسن تلفن همراه تاکید داریم که برای توسعه برنامه های کاربردی تله مدیسن که می تواند
در موارد تشخیص از راه دور مورد استفاده قرار بگیرد .که در آن یک پرستار در خانه بیمار و یا حتی خود بیمار می تواند اطالعات را

کردیم .جاوا  2نسخه سازمانی ( )J2EEبرای استفاده در سرور و جاوا  2نسخه میکرو ( )J2MEبرای ایجاد برنامه های کاربردی
سرویس گیرنده استفاده می شود .شکل  2توضیح می د هد که چگونه پرستار در خانه بیمار می تواند اطالعات بیمار ،از جمله
نشانه های بیماری ،تصویر از زخم ،صدا و یا ویدئویی از بیمار به پزشک در بیمارستان ارسال کند .این اطالعات همچنین می تواند
از طریق سیستم ایمیل در قالب محتوای چند رسانه ای فرستاده شود .داده ها با استفاده از شماره تلفن همراه و یا از سرور ایمیل با
فرمت مناسب برای ذخیره سازی در یک پایگاه داده در سرور تبدیل می شود .در این حالت از  MYSQLاستفاده خواهد شد.
همچنین محتویات  MMSبه طور خودکار به روز رسانی خواهد شد .پایگاه داده در آینده برای موارد تشخیصی از راه دور یا
اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

شکل  .2معماری پیشنهادی چارچوب  MMSبرای سیستم تله مدیسن تلفن همراه.
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در قالب محتوای چند رسانه ای با استفاده از تکنولوژی  MMSارسال کند .ما از تکنولوژی جاوا برای توسعه سیستم استفاده

از داده های ذخیره شده در پایگاه داده سرور ( ،)MYSQLما می توانیم آنها را با استفاده از برنامه های کاربردی تله مدیسن
پردازش و دستکاری کنیم .پس از دریافت اطالعات بیمار توسط سرور ،سیستم آنها را در  databseذخیره می کند .پزشک می
تواند اطالعات بیمار را مشاهده کرده و مطابق با آن تشخیص خود را بدهد .پس از انجام عملیات تشخیصی ،پزشک با وارد کردن

برای ذخیره اطالعات در پایگاه داده دکمه مربوطه را فشار می دهد ،سپس داده ها در بانک اطالعاتی ثبت شده و سیستم به طور
خودکا ر نتایج تشخیصی را به پرستار در خانه بیمار از طریق شماره تلفن همراه و یا ایمیل از طریق سیستم های ارتباطی در
دسترس ارسال می کند .پرستار ،که در خانه بیمار است ،با پزشک برای به دست آوردن نتایج بهتر قادر به ارتباط و مشورت خواهد
بود .پرستار می تواند از  ،SMSتلفن و یا چت با استفاده از امکانات  GPRSو  UMTSاستفاده کند.

شکل  .3نمودار زمینه برای تله مدیسن سیستم تلفن همراه.

بحث در مورد توسعه
این پژوهش به منظور توسعه یک سیستم تله مدیسن تلفن همراه با استفاده از تکنولوژی  MMSکه با استفاده از تکنولوژی جاوا
ساخته شده است تالش می کند .در طول فاز توسعه ،ما بایستی نقاط پژوهشی متعددی را در نظر بگیریم ،از جمله توسعه الگوریتم
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نتایج حاصل از تشخیص به پایگاه داده سیستم آن را  up-gradeمی کند .هنگامی که عملیات تشخیصی به پایان رسید دکتر

برای بازیابی و تبدیل داده ها به سرور پایگاه داده ،توسعه یک سیستم پردازش اطالعات خودکار و همچنین الگوریتم ارسال داده ها
که بیش از حد باالیی از  MMSظرفیت را توسعه دهیم .در این پژوهش ،ما بر روی ارسال و دریافت  MMSکه می تواند حاوی
بیش از حد باالی حجم داده ها باشد تمرکز داریم.

همانطور که می دانیم  MMSمی توانند پیام های چند رسانه ای تا حد  333کیلو بایت ارسال کند .اما در کشورمان ایران تقریبا
تمام ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه فقط تا حد  123کیلوبایت را فراهم می کنند و ارائه این داده ها برای یک سیستم تله
مدیسن بسیار کم است .دکتر نیاز به کیفیت باالی تصویر ،صدا و یا ویدئویی برای تشخیص بیماری دارد .به عنوان مثال ،یک پرستار
می خواهد داده های بیمار را در قالب تصویر با حجم  033کیلوبایت ارسال کند .مطمئنا MMS ،نمی توانید آن را ارسال کند چرا
که داده ها از حداکثر اندازه  123کیلو بایت در  MMSمی باشد .برای حل این مشکل ،ما می توانیم از یک الگوریتم برای تقسیم
فایل تصویری به  0فایل استفاده کنیم که هر فایل  133کیلو بایت است و بعد آنها را یکی یکی ارسال کنیم .اگر چه این روش
وقت گیر و پر هزینه است ،اما برای عملیات تشخیصی توسط پزشک برای کسب بهترین نتایج بسیار مهم است .پس از دریافت
موفق داده های بیمار ،سرور نر م افزار ادغام فایل های مجزا را به یک فایل واحد دوباره اجرا می کند .دکتر اهمیتی به چگونگی
دریافت محتوای فایلهای  mulitmediaنمی دهد اما او می تواند یک فایل واحدی را مشاهده و بر اساس محتوای آن بیماری را
تشخیص دهد.
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ارسال  MMSبا حداکثر حجم داده ها

طراحی الگوریتم برای تقسیم داده ها
ما تالش می کنیم الگوریتم تقسیم و ادغام داده های  MMSکه می تواند بیش از حد باالیی از حجم داده را شامل شود توسعه
دهیم .هر چند که به هزینه های باالتری نیاز است نسبت به اینکه بخواهیم داده ها را فشرده کنیم ،اما فشرده سازی ممکن است
کیفیت محتوای فایل چند رسانه ای را کاهش دهد و سپس پزشک ممکن است برای تشخیص با مشکل روبرو بشود و نتیجه
تشخیص ممکن است دقیق نباشد .سیستم مناسب و موثر برای استفاده در مناطق دور افتاده خواهد بود.
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شکل  .4طرحی برای ارسال داده ها با حداکثر اندازه MMS

فرایند تقسیم شدن بر اساس نوع فایل و اندازه انجام می شود .داده ها در فایل به صورت بایت ذخیره می شوند .اولین قدم برای
بررسی اندازه داده های اصلی محتوای فایلهای  ،mulitmediaاین است که اگر آنها بیش از حد باالیی از ظرفیت نباشند ،می
توان آن را از طریق  MMSبه طور مستقیم با استفاده از قابلیت های ارائه دهنده خدمات ارسال کرد .اگر آنها بیش از اندازه باشد،
آن را به چندین فایل با توجه به اندازه و نوع محتوا خرد می کنیم .شکل  6برنامه ای را که برای الگوریتم باال توضیح داده شد را
نشان می دهد.
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شکل  0فلوچارت الگوریتم طراحی شده برای تقسیم و ادغام داده ها را نشان می دهد.

طراحی الگوریتم برای ادغام داده ها
پس از دریافت داده  MMSاز شماره تلفن همراه و یا از سرور ایمیل به یک فایل واحد داده ها با هم ادغام شده و در سرور پایگاه
داده ذخیره می شود ( .)MYSQL
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شکل  .6طراحی الگوریتم برای تقسیم اطالعات با استفاده از J2ME

اولین مرحله از الگوریتم خواندن پیام اصلی اندازه داده است .اگر کل حجم داده از حجم کل داده ها کمتر باشد تمام پیام های
فردی در یک فایل با شناسه خاص داخل پایگاه داده را در همان پوشه ذخیره می شود .هنگامی که حجم کلی معادل با حجم داده
های اصلی باشد ،همه پیامهای خرد شده در همان پوشه را می توان به یک فایل واحد با هم ادغام کرد .سپس ،این پیام در پایگاه
داده ذخیره می شود .پزشک قادر به مشاهده محتوای کل پیام به عنوان یک فایل واحد خواهد شد.
ارزیابی پیشرفت
سیستمی که انتظار می رود به ارائه راه حل برای مشکالت مرتبط با سیستم تله مدیسن تلفن همراه با استفاده از فن آوری های
 ،MMSمانند بازیابی از داده های  MMSاز شماره تلفن همراه و یا از سرور ایمیل و تبدیل به سرور دیتابیس )، (MYSQL
انتقال تطبیقی از  MMSاست که می تواند داده ها با بیش از اندازه دارای حجم باالیی می باشند را به گوشی تلفن همراه مشتری
انتقال داد ٬داده ها در گوشی تلفن همراه مشتری خرد شده و بر روی سرور کامپیوتر ادغام می شود.در اینجا ،ما سعی می کنیم
که نشان دهیم که قابلیت  MMSمی تواند افزایش یافته شود .این فرایند پژوهشی برای طراحی یک مدل از یک سیستم تله
مدیسن تلفن همراه است.با توجه به ضریب نفوذ تلفن همراه در کل کشور کاربر هر جا که باشد می تواند با پزشک بدون آمدن به
بیمارستان مشورت کند.
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شکل  7نمودار الگوریتم ادغام فایل را نشان می دهد.

نتیجه
 چگونگی طراحی یک مدل و. برای سیستم تله مدیسن تلفن همراه استMMS سعی مقاله به ارائه درک بهتردر مورد قالب
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 با استفاده از تقسیم و ادغام. که بیش از حد اندازه داده است را نشان می دهدMMS الگوریتم برای ارسال و دریافت محتویات
 برای درک.از تقسیم بر روی سرویس گیرنده تلفن همراه و ادغام در سرور دیتابیس استفاده شد. الگوریتم این مشکل حل شد
 انتظار می رود نتایج بدست آمده. و سعی در افزایش توانایی بکارگیری آن ارائه شدMMS چگونگی استفاده از خدمات تکنولوژی
MMS  برای ارسالMMS  ما می توانیم قابلیت های ساختاری.از تحقیق به تولید یک سیستم کارآمد و سازگار منجر شود
 برای کاربردهای اینترنت می توان برای یک سیستم تله مدیسن تلفن همراه موثر و تطبیقیMMS  از چارچوب.افزایش دهیم
.باشد استفاده کنیم
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