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 و هاراستا روش نی. در اباشدیمراقبت سالمت م هایستمیبزرگ س هایاز چالش یکیافراد  یاطالعات سالمت تیریو مد آوریجمع – چکیده

 یآورنظارت و جمع یمورد استفاده برا هایاز شبکه یکیشاده است.   شانهاد یپ هاییساتم یسا  نیبهبود عملکرد چن یبرا یمتعدد سااختارهای 

و  مهم یاز کاربردها یکی ییخودرو نیب هایشبکه قیاز طر ینظارت سالمت گری. از طرف دباشدیحسگر بدن م هایکهافراد شب یاطالعات ساالمت 

 نیب ایهحسگر بدن و شبکه هایکه شبکه شودیم  شنهادیپ یدیمقاله ساختار جد نیاست. در ا مارانیپزشکان و ب نیبهبود ارتباط ب یبرا یضرور

 لیز وسابا استفاده ا توانندیبر شبکه ارائه شده افراد م ی. مبتنشودیبه کار گرفته م مارانیبه ب یدگینظارت و رس یبه صورت همزمان برا ییخودرو

اده اطالعات و استف رمزنگاری با سالمت مرکز سپس. کنندمرکز سالمت ارسال  نیکتریشده را به نزد آوریجمع یهوشمند اطالعات سالمت یارتباط

 یدگیقادر خواهد بود با کاهش زمان رس یشنهادیپ تمی. سسکندیارسال م ماریآمبوالنس به محل ب کیصورت ضرورت  در ییخودرو نیاز شبکه ب

وجود م ینظارت سالمت هایستمیعملکرد س یافراد و به طور کل یدر بهبود سالمت ییبه سزا ریبه موقع اطالعات ساالمت  تا   یآوربه افراد و جمع

 خواهد داشت.
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 مقدمه

یکی از  ]1[ (BSNsW)1سبببیم بدنهای حسبببگر بیشببببکه

های حسگر اسببتش شبببکه 2سببیمی حسبگر بی های شببکه شباخه 

های ورزشبی، درمان، زششکی  نقش مهمی در زمینه سبیم بدن، بی

های حسبببگر اسبببتفاده از شببببکهکنندش رفاه اجتماعی بازی می و

سبببیم ببدن به طور قابج توجهی برای ن ارت بر بیمار افشایش  بی

زذیری، تحرک و دستیابی به ها انعطافیافته اسبت که این شببکه  

 مراکش درمانی را برای بیماران باال برده استش

 ]2[  (VANET) 3بین خودرویی  های از طرف دیگر، شبببکه

ببه عنوان ی  فناوری جدید قدرتمند با هدف فراهم کردن ایمنی  

اندش نوع خاصی از برای افرادی که در خودرو قرار دارند، ارائه شبده 

ها همان هستند که در این شبکه، گره ]4MANET ]3های شببکه 

وسایج نقلیه هستند که با قابلیت انعطاف و انطباق با تغییر سرعت  

توزولوژی شبببکه را دارندش این رور را وسببایج، تغییرات سببری   

ای هتوان برای ن ارت بر سبالمت بیماران با اسببتفاده از شبکه می

                                                           
 

1 Wireless Body sensor Network 

2 Wireless sensor network 

سبیم بدن با ارسباا اطالعات سالمت شخ ی به مرکش   حسبگر بی 

 های بین خودرویی انجام دادش های درمان از طریق شبکهمراقبت

 

 

را با  آوری و آنهانقلیبه اطالعات را از بیماران جم   وسبببایبج 

 کنندشبه مق د نهایی خود منتقج می  VANETاستفاده از

ن ارت بهداشت و سالمت از طریق شبکه حمج ونقج در حاا 

های ارتباطی جدید بین متخ  ان زششکی و حاضبر یکی ازرور 

بیماران اسبتش در همین راسبتا، در این مقاله با اسببتفاده ازشبکه   

، ی  مدا جدید  VANETسببیم بدن  و با بکارگیری حسببگر بی

برای ن بارت سبببالمبت بیماران، زیشبببنهاد می شبببودش در مدا    

های سببالمتی طراحی زیشببنهادی، ی  سببیسببتم ن ارت مراقبت

شبببود به گونه ای که اطالعات با بیشبببترین امنیت و باالترین می

 شببودش سبباختار این مقاله بهسببرعت به مرکش سببالمت منتقج می

و  VANETر شبکه های صورت زیر است: در بخش دوم مروری ب

های  شبببودش در بخش سبببوم شببببکه ها ارائه مینحوه عملکرد آن

WBSN شبببودش در بخش رهبارم مدا  آن هبا بیبان می   و ویژگی

3 Vehicular Ad Hoc Network 

4 Mobile Ad Hoc Network 
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ری گیئه می گردد و در قسمت زنجم نتیجهشببکه زیشبنهادی ارا  

 شودش  انجام می

 بین خودرویی های مروری بر شبکه -2

هایی است که در آن هر گره، ی  شامج گره VANETشبکه 

ای هسیم استش در سااارتباطات بی فناوریوسیله نقلیه مجهش به 

های به دلیج اسببتفاده از آنها در برنامه VANETهای اخیر شبببکه

کاربردی مانند هشبدار زیام ایمنی در موارد اضطراری و سرگرمی  

این ی اندش در همههبای فراوانی بدسبببت آورده و غیره، محبوبیبت 

های موثر مختلف ها از منب  به مق ببد برای عملیاتها، زیامبرنامه

تضمین راحتی و  ،VANET شبکهشبوندش هدف اصبلی   زخش می

،  VANETش هر وسیله در شبکه ]4[ایمنی برای مسبافران اسبت   

های دیگران را طریق تواند زیامی  گره در شبکه خواهد بود و می

دش ارتباطات بین خودرویی سببیم دریافت و ارسبباا کن شبببکه بی

ها، با به روز شدن این شببکه  فناوریمشایای زیادی به دنباا داردش 

گرددش به عالوه، هشینه برقراری ارتباط خودروها به روز می فناوری

ها وجود ندارد زیرا هیچگونه زیرسبباختی برای آنها در این شبببکه

اطالعات و تاخیر های باال مدن ر نیستش عالوه بر این، با وجود نرخ

ا هبسبیار کم ناشبی از ارتباط مسبتقیم بین خودرویی، این شببکه    

ندش  باشببنامشد بسببیار مناسبببی برای کاربردهای ایمنی ترافی  می

ای و نمایش ترافی  های جادهزیام هشبدار برخورد، اعالم سیگناا 

در محبج موردن ر، ببه راننده برای تعیین بهترین مسبببیر کم    

به طور کلی به دو دسبببته تقسبببیم  VANETطات کنندش ارتبامی

تواند با خودروی دیگر به ها ی  خودرو میشوندش در این شبکهمی

صبببورت مسبببتقیم ارتباط برقرار کند که  ارتباط مسبببتقیم بین  

تواند با شبببود و یا وسبببیله نقلیه می( نامیده میV2V) 5خودرویی

اط برقرار ( ارتبRSU)6ایییب  زیرسببباختار مانند واحد کنار جاده 

 ش] 5[گویند( میV2I) 7کند که به آن ارتباط وسیله به زیرساختار

توان به کاربردهای ایمنی و کباربردهبای این شببببکه را می   

رفاهی تقسببیم کردش کاربردهای ایمنی به من ور باال بردن ضببری  

هبا و جلوگیری از ت بببادفات بوجود  امنیبت مسبببافران در جباده  

توان به ارسببباا زیام اخطار در کاربردها میاندش از جمله این آمده

عدم رعایت فاصببله  ها،ت ببادفات، جلوگیری از برخورد در تقاط 

اشببباره کردش در کاربردهای رفاهی هدف باالبردن غیره  مطمئن و

میشان راحتی راننده و مسافران و بهبود کیفیت سفرها استش رند 

                                                           
 

5 Vehicle to Vehicle 

6 Road side unit 

د، یر به مق مثاا از این کاربرد شبامج زیدا کردن کوتاهترین مس 

باشبببدش می غیرهگشارر آب و هوا و دریافت الکترونیکی عوارض و 

زیش بینی شببده اسببت این کاربردها در آینده به سببرعت رو به   

می  VANETهای افشایش اسببتش از دیگر موارد اسببتفاده شبببکه 

توان به کاربرد آنها در شبببرایض اضبببطراری زششبببکی برای انتقاا 

ها اشاره کردش هدف نجات جان انسبان اطالعات به مراکش درمانی با 

توان  به تحرک می VANETهای مهم در شببببکه های  از ویژگی

باال و قابج زیش بینی، ارائه رانندگی امن، افشایش راندمان ترافی ، 

زذیری شبببکه، توزولوژی زویای محدودیت نداشببتن توان، مقیا 

( نمای کلی 1ش شکج)] 6 [شببکه و شبکه مقیا  وسی  اشاره کرد 

 دهدش  را نشان می VANETی  شبکه 

 

 و انواع ارتباط بین عناصر شبکه VANETساختار ی  شبکه : 1کج ش

]7[ 

 سیم بدنهای حسگر بیشبکه -3

ن ارت و  یمستقج زراکنده برا یشامج حسگرها WSN  ی

 و ضیمح  یاز  رهیمانند: صدا، فشار، دما و غ یاطالعات یجم  آور

است  WSNاز  ینوع BSNs  ش]8[  باشدمی مرکش به هاارساا آن

-یم جادیسطح بدن انسان ا یدر بدن، رو ییکه توسض حسگرها

 رهیو غ یو سرگرم یورزش ،یزششک هایدر مراقبت BSNsش شود

و  ستهویبه صورت ز تواندیشودش شبکه حسگر بدن م یاستفاده م

 موق به  ینرا با به روزرسا یکمتر ن ارت بر سالمت ینهیبا هش

شبکه  نیانجام دهدش در ا نترنتیا قیاز طر یزششک هایزرونده

کور  در بدن انسان وجود  اریبس یحسگرها سازیادهیامکان ز

عات اطال کند،یکم  م اریبس ماریب یدارد که به ن ارت بر سالمت

7 Vehicle to Infrastructure 
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واحد زردازر   یبه  مسیبی صورت شده از حسگرها به آوریجم 

 یش سپس بالفاصله اطالعات را در زمان واقعابندییانتقاا م یخارج

ص داده شود، یتشخ یضرور ضیش اگر شرادهدیبه زشش  انتقاا م

مناس   مایبا ارساا ز ،یارتباط ستمیس قیزششکان بالفاصله از طر

 رافشانرم افشار،سخت  یارائه  یش هدف اصلدهندیاطالع م ماریبه ب

 ایهستمیتوسعه س یبرا کپاررهی مسییارتباطات ب فناوری و

 یاز حسگرها یشامج انواع مختلف BSNsش باشدیم یمراقبت زششک

حرک( مت هایدستگاه ریسا ایمانند تلفن هوشمند ) و درگاه یکزشش

کند و آنها را  یآوراطالعات را از حسگرها جم  تواندیاست که م

ه، شبک یاز راه دور منتقج کندش با توجه به گستردگ یبه سرورها

WSN توانندیم شنی هاکوه ها،در مناطق دور افتاده مانند جنگج 

 WSNs  ،BSNs در هاگره یتراکم باال فموثر واق  شوندش برخال

ش شوندیرا شامج م یاطراف بدن هستند تعداد کمتر ایکه در درون 

 هاگره که یو هنگام ستیمهم ن یلیخ WSN در هااندازه گره

در  شنداشته باشند جاییبه جابه یازیاحتماال ن شوندیر ممستق

شده،  یگردآور یکیشیمختلف ف یهاگناایبا توجه به س کهیحال

مختلف استش اندازه گره  یانواع حسگرها یدارا BSN یکاربردها

زوشش تیقابل یدارا دبای هاکور  باشد و گره یبه اندازه کاف دیبا

 هایبا توجه به مکان نیباشند و همچن ییباال یو سازگار دهی

توانند در بدن انسان حرکت کنندش انتقاا اطالعات در یاستقرار ، م

WSN کسان است اما در ی بایتقرBSN نوع  رایمتقاوت است ز

سطح بدن و در  روی بر هاگره انیکاناا در م صیاطالعات و تخ 

 ش دهدیشبکه حسگر بدن را  نشان م 2بدن متفاوت استش  شکج 

 

 

  ]9[ بدن نمایش شبکه حسگر :2شکج 

بندی کرد: زوشش صببورت زیردستهتوان به ها را میBSNمشایای 

های حسگر کمتر، دارای حسگرهای کامج  بدن انسان، نیاز به گره

                                                           
 

8 Dedicated Short Range Communication 

ایی، دقیق، دارای قابلیت حرکت، تشبببخیص سبببری  رنبدوییفه 

عارضبه، دارای سباختار متغیر، امنیت باال، سازگار با محیض، توان   

حسگرهای بدن اطالعات ، حسبا  به از دست دادن اطالعاتش  کم

را از داخبج یبا اطراف بدن جم  آوری می کند و آنها را از طریق   

کندش ارتبباطبات اینترنتی ببه مرکش زششبببکی مربوط ارسببباا می   

اطالعات دریافتی ذخیره و داخج زایگاه داده مرکش نشببان داده می 

باشد، درگاه  ارتباط اولیه را شودش اگر بیماری یا درد وجود داشته 

 کندش شبکه، ی شبکه  با  مرکش سالمت برقرار می از طریق همان

کنبد و اقبدامات الزم   میآمبوالنس را برای موقعیبت بیمبار فراهم   

 ش  ]11 [ شودانجام می

 

 ساختار پیشنهادی - 4

مدا زیشبنهادی در ی  محیض محاسباتی شامج سرور مرکش  

باشبببدش در این مدا هدف می VANETسبببالمت و ی  شببببکه 

بوالنس در شهر اسبتفاده از تعداد زیادی وسایج هوشمند مانند آم 

 از طریق   ]8DSRC ]11توانند با استفاده از می باشدش وسایج می

آمبوالنس هر وسیله یا   شبه یکدیگر مت ج شوند VANETشببکه  

تواند شبببامج همه تجهیشات دیجیتاا و می VANETدر شببببکه 

سیم، وسایج محاسباتی و ارتباطی قابج حمج ) وسایج بیالوگ، آن

های همراه(، نقشه های دیجیتاا و تجهیشات مانند لپ تاپ و تلفن

های اصبببلی مدا زردازر اطالعات زیشبببرفته باشبببدش قسبببمت 

زیشبنهادی عبارتند از: حسبگرهای قابج زوشبش، وسایج ارتباطی    

یج ارتباطی موبایج، سببرور مراقبت از سببالمت،  آمبوالنس یا وسببا

هوشمند دارای حسگرهای هوشمند، سرور مراقبت سالمتی شامج  

ن طی بیتوانند به عنوان ی  وسبببیله ارتباکه میهای همراه تلفن

استفاده شوند و با این کار بر مشکالت مرکش سالمت و مکان بیمار 

ساختار مدا زیشنهادی  3شکج  ناشی از زمان و مکان غلبه کنندش

به این ترتی  هشینه مراقبت سالمت به صرفه تر،   دهدش را نشان می

در دسبتر  بودن متخ  ین سالمتی برای افراد بیشتر و کاهش  

این دلیج  کاربر یا بیمار  به شزمبان خبدمات درمانی خواهد شبببد  

های ن ارت بر درمان سالمتی هوشمند تقاضای استفاده از سیستم

یازمند به و کامج را داردش در سبببیسبببتم زیشبببنهادی،  هر فرد ن 

مراقبت، در ابتدا از طریق موبایج با نشدیکترین آمبوالنس یا وسیله 

های می کندش آمبوالنس برای بیمار کم هوشببمند ارتباط برقرار 

کند و اطالعات سبببالمت مربوط به بیمار را با اولیبه  را فراهم می 
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کند و همه عالئم آوری میاسبتفاده از حسگرهای مخ و   جم  

کندش اگر شببرایض را برای ن ارت بیشببتر بررسببی میار حیاتی بیم

های اولیه نیازی به باشبببد بعد از فراهم کردن کم  عادیبیمبار  

 سالمتی یا اطالعات سالمت به مرکش شدهانتقاا داده جم  آوری 

 

 : ساختار مدا زیشنهادی3شکج                                  

در شرایض اضطراری اطالعات . نخواهد بود VANETیق از طر

به مرکش سالمتی  VANETسبالمت  بیمار با استفاده از ارتباطات  

همراه ، لپ تاپ و غیره منتقج می هایی مثج تلفناز طریق درگباه 

شبودش در مرکش سبالمتی ی  متخ بص زششکی اطالعات بیمار را    

مرت  بررسبببی میکند و به نشدیکترین آمبوالنس برای رسببباندن 

رایض عادی ارتیاط برقرار می کندش در این مدا اطالعات بیمار به ش

ریکه تنها کاربران مورد باید از طریق رمشنگاری منتقج شود به طو

ا با هنات اسبببتفاده کنندش زمانی که دادهتوانند از این امکاتایید می

شببود، ه به مرکش سببالمتی انتقاا داده میاسببتفاده از تلفن همرا

 ش  کنندا به موقعیت بیمار ارساا میسریع زششکان آمبوالنس را

 گیرینتیجه -5

نوع  های بین خودرویی دوهای حسببگر بدن و شبببکهشبببکه

های سببیم هستندش شبکههای ارتباط بیمهم و کاربردی از شببکه 

های حسگر برای جم  آوری اطالعات حسبگر بدن، نوعی از شبکه 

بیهای بین خودرویی ی  ارتباط مشبخ بی از بدن استش شبکه  

 کندش در این مقاله،سببیم کوتاه برد بین وسببایج متحرک برقرار می

ها بیان ها و نحوه عملکرد آنهر دو نوع شببببکبه به همراه ویژگی 

شبببدش در ادامبه سببباختبار جدیدی مبتنی بر اسبببتفاده همشمان    

 های شبکه های حسگر بدن و شبکه بین خودرویی برای فناوری

 

 

 

 

اده تفاس شدش در ساختار جدید، بان ارت بر سالمت افراد ارائه 

راد جم  آوری و سپس از شببکه حسبگر بدن اطالعات سالمت اف  

تفاده از وسببایج ارتباطی هوشببمند به  نشدیکترین اطالعات با اسبب

شببودش در گام بعدی، در صببورت نیاز با مرکش سببالمت ارسبباا می

اسبببتفاده از شببببکه بین خودرویی آمبوالنس به محج بیمار اعشام 

تواند با کاهش زمان رسیدگی شبدش سیستم زیشنهادی می خواهد 

 به بیمار، فرآیند ن ارت بر سالمتی افراد را تسری  بخشدش 
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