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چکيده
پيشرفتهای اخير در حوزه تکنولوژی ارتباط بيسيم  ،باتری و حسگرها زمينه ايجاد و بهبود حسگرهای شبکه بيسيم را
فراهم آورده است .شبکه محدوده بدنی ) (BANزمينه جديد تحقيق و پژوهش برنامههای تازهی مانند نظارت پزشکی
بيماران  ،کنترل بازی های تفريحی و همچنين نظارت بدنی ورزشکاران را به وجود آورده است BAN .عنوان و کليد
اصلی برای محقق ساختن نظارت بی درنگ سالمتی بيمار و نيز تشخيص بسياری از بيماریهای تهديد کننده  ،شناخته
شده است  BAN .در نزديکی سطح بدن ،داخل و يا روی سطح بدن فعاليت میکند که چندين برنامه پزشکی يا غير
پزشکی را پشتيبانی میکند .تعادل برقرار کردن بين امنيت ،حريم شخصی ،ايمنی و کاربرد آسان يک نياز اجتناب
ناپذير در حوزه پزشکی است .تجهيزات پزشکی قابل کاشت و  BANمديريت و درمان شرايط پزشکی مختلفی را به
صورت خودکار و پيوسته محقق ساخته اند .در اين مقاله هدف معرفی شبکه  BANو به تصوير کشيدن يک ديد از
ساختار و جوانب کلی اين شبکه است و کاربردهای پزشکی و تربيتی برای مراقبتهای سالمتی را مورد بررسی قرار می
دهد.

کلمات کليدی ،BAN :حسگر ،عملگر
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 -1مقدمه
با افزايش جمعيت و گسترش بيماریها تالش دانشمندان و متخصصان به اين سمت بوده که سيستم درمانی پزشک محور را
به بيمار محور تبديل کنند  .هدف اين رويکرد انتقال به يک سيستم خودکار ،بی درنگ ،ارزان و کارا است که مراحل درمان را
به پيشگيری از بيماری تبديل کند؛ از آن جايی که با افزايش روز افزون جمعيت و بيماریهای خاص تعداد پزشکان و
بيمارستانها به اندازه کافی نيست  ،ترجيح بر اين است که بيمارهايی که نياز به درمانهای سر پائی دارند تختهای
بيمارستان را اشغال نکنند و توجه پزشکان و تيم مراقبتهای پزشکی به بيماریهای جدی تر باشد.
با پيشرفتهای اخير تکنولوژی ،دستگاهها و حسگرها کوچک تر شدند .اين حسگرهای کوچک قادر به تشکيل يک شبکه
کوچک درون بدن انسان هستند تا بتوان سيگنالهای حياتی بدن را فراخور حال هر يک از استفاده کنندهها ثبت و ضبط و
کنترل کنند .بنابراين رويکرد اين روش درمان ابتدا شناسايی دقيق عالئم و سپس جستجو برای درمان است .امروزه کاربردهای
پزشکی و تربيتی برای مراقبتهای سالمتی با استفاده از  BANمورد بررسی قرار گرفته است.

 -2مشخصات  BANو اجزاي آن
 BANيک شبکه از حسگر ها و عملگرها در محدوده بدن انسان است که با يکديگر و با يک گره قدرتمند تر مرکزی ارتباط
برقرار میکنند.اين گره قادر به اندازه گيری دادههای فيزيولوژيکی ،حرکات و حالت هستند .گره قدرتمند تر میتواند يک
دستگاه موبايل مانند تلفنهای هوشمند و يا يک هاب مرکزی ثابت باشد.اهداف اين شبکه میتواند خيلی وسيع و گسترده
باشد؛ به طور مثال می توان به نظارت و ثبت سيگنالهای حياتی ،نظارت سالمتی)مراقبت در منزل يا بيمارستان ( ،ارزيابی
شخصی )ورزشی) ،تحويل انسولين و آزاد سازی دارو کنترل شده ،اشاره نمود .برای ايجاد يک شبکه BANنياز به يک اليه
ی ميان افزار است که برنامههای کاربردی که از اين شبکه استفاده میکنند اليه زيرين را به صورت انتزاعی ببينند
و اطالعاتی که درخواست شده را تامين کند .ميان افزار اصلی در گره مرکزی و يک قسمت کوچکتر از آن در دستگاه ها
)حسگر ها و عملگر ها) قرار میگيرد .نکته اصلی که بايد در اينجا منظور شود متجانس و يکنواخت بودن اطالعات در دسترس
و مرتبط بودن داده های جداگانه است.
 BANشبکه ای متشکل از گره هايی است که بدن انسان را احاطه کرده اند .اين شبکه به شبکه محلی يا گسترده و يا در
ابتدا به يک هاب خانگی و در مرحله دوم به يک مرکز سرويس نظارت راه دور متصل ميشود (شکل  .)1بايد اين نکته را در
ذهن داشت که گره ای به عنوان گره دروازه (GW) Gate Wayبرای ارتباط ميان شبکهها نياز است .بﮫ طور کلی BAN
يک جز مرکزی دارد کﮫ تمامی اطالعات را از گره ھا دريافت و آن ھارا کنترل میکند .گره ھا داده ھارا پردازش نميکنند و آن ھارا
عمدتاً بﮫ صورت خام بﮫ جز اصلی تحويل ميدھد.اما بﮫ اين معنی نيست کﮫ گره ھا تفسيری از اطالعات دريافتی ندارند؛ چيزی کﮫ در
اينجا مد نظر است اين نکتﮫ است کﮫ گره ھا داده ھای حسگرھای مختلف را ادغام و يا مرتبط نميکند و رفتار خود را بر اساس
اطالعات جمعآوری شده تغيير نميدھند .بﮫ عبارت ديگر گره ھا رفتار خود سرانﮫ ای برای تصميم گيری ندارند.
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شکل  BAN: 1شبکه اي متشکل از گره هاست که بدن انسان را احاطه کرده اند.این شبکه در ابتدا به یک هاب خانگي(شبکه
محلي)متصل ميشود.
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توپولوژی شبکﮫ در  ،BANستاره است ک تمامی گرهھا از جز اصلی تنﮭا يک گام فاصلﮫ داشتﮫ باشد.
تعداد گرهها در BANبين  ۰۲تا  ۰۲درنظر گرفته شده است .گروه  IEEEتعداد کمتر از  46گره را به عنوان تعداد مطلوب
بر میشمارد .برای سيستم ارتباط فيزيکی ،رسانه میتواند بی سيم يا سيمی باشد و يا حتی از بدن انسان استفاده کند.

 -3کارایي  BANو موارد استفاده
شبکه حسگرهای پياده سازی شده در بدن ميتواند چندين سود و منفعت در مصارف پزشکی و ورزشی داشته باشد.

-3.1پزشکي
 BANپتانسيل قابل توجهی در زمينه پزشکی دارد.در يک معاينه معمولی شخص احتماال بايد به يک حسگر موقت مجهز
شود تا اطالعاتی از قبيل ضربان قلب  ،فشار خون و يا سطح هورمونی را بخواند .اندازه بسيار کوچک اين حسگرها آنها را در
بيشتر موارد نسبت به روشهای سنتی جمع آوری اطالعات کمتر مهاجم میکند .مورد ديگر میتواند درباره اورژانس باشد ،به
طوری که قبل از انتقال بيمار به بيمارستان اطالعات میتواند توسط حسگرهايی که درون يا روی سطح بدن قرار دارند جمع
آوری شود .اطالعات جمع آوری شده نيز به سرعت به بيمارستان ،جايی که متخصصان اتاق اورژانس و پزشکان میتوانند آنها
را بررسی کنند ،فرستاده می شود .همچنين داده هايی که در يک بازه زمانی بزرگتر در محيط طبيعی بيمار به دست آمده به
نسبت داده هايی که در طی اقامت کوتاه بيمار در بيمارستان به دست آمده ديد واضح تری به دکترها میدهد .همچنين  ،يک
موقعيت اورژانسی ممکن است توسط حسگرها و هشدارها و از طريق نظارت مداوم جلوگيری شود .اين قابليت بسيار شبيه به
يک محرّک ضربان قلب است که ريتم قلب بيمار را به طور مداوم مانيتور ميکند،يک  BANبا انواع مختلفی از حسگرها
ميتواند مورد را قبل از اينکه موقعيت اورژانسی توليد کنند شناسايی کنند .حتی ممکن است در بعضی موارد متخصصانی که با
بيمار مجهز به  BANارتباط برقرار ميکنند ،بدون نياز به رفتن بيمار به کلينيک مشکل را حل کنند .اين رويه نه تنها باعث
کاهش هزينه های بيمار و کلينيک ميشود  ،بلکه به بيمار اجازه ميدهد تا مراقبتهای پزشکی بهتری را دريافت کند.

-3.2ورزشي

 BANها پياده سازی های فرا تر از مقوله پزشکی دارند .آن ها نقش بزرگی در ورزشهای رقابتی و غير رقابتی با مانيتور
کردن مداوم دارند که منافع زيادی برای ورزشکاران و مربيان در پی دارد.اولين امتياز گره های BANميزان سازی است .به
سادگی با خواندن اطالعات جمع آوری شده توسط حسگرها  ،ورزشکاران يا مربيان میتوانند سطح قند ،آب ،اکسيژن يا حتی
مواد شيميايی مانند کافئين در بدن را تنظيم کنند.به خصوص در دويدن،ميتواند خروجی اسيد الکتيک و ورودی آب را
نمايش دهد.

 -4ارتباط از طریق بدن انسان
کانال ديگر ارتباط خود بدن انسان است که امنيت باال تر را تامين ميکند و همچنين توان پائين انتقال را که باعث ذخيره
انرژی بيشتر در مقايسه با انتقال بی سيم میشود ،داراست .ارنباط جفت شده با بدن از ارتباط درون بدنی با فرکانس بسيار
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پائين استفاده میکند .حاملهای سيگنال  ۲/1تا  MHz 1به عنوان نقطه آغاز کار زيمرمن ) (Zimmermanپيشنهاد شده
بودند .در نخستين نمونه او از طول موج  Hz ۳۳۲برای نرخ داده  bps ۰6۲۲استفاده کرد .پيشرفتهای زيادی در BCC
صورت گرفته است به طوری که فرکانس در حدود MHz ۳۲میباشد که ارتباط بدن انسانی ) (HBCعنوان ميشود .کانال
ارتباطی بدن انسان با  ۳کانال فيزيکی است:
 - Narrow Band: 1نرخ داده از  Kbps ۰5/۰تا Kbps 151/6
 - UWB : ۰از  Mbps ۲/۰تا Mbs 1۲
 - HBC: ۳از  Kbps 1۰۰تا Kbps ۰

 -5بحث و نتيجهگيري
 BANقادر است نظارت شخصی از چگونگی وضعيت بيمار فراهم کند .اگرچه هدف ما روی مراقبتهای پزشکی و سالمتی
متمرکز است اما ميتوان از اين تکنولوژی در ورزش هم بهره جست .مزيت  BANتوانايی آن در مانيتور و نظارت يکنواخت و
متجانس آن است که با همپيوندی داده ها ميتواند مجموعه غنی از اطالعات توليد کند.سيستم  BANعمدتا يک رويکرد
برنامه به برنامه دارد و بدون در نظر گرفتن اين موضوع که چندين برنامه از يک شبکه به طور موازی استفاده ميکنند.برای
محقق ساختن اين رويکرد اليه ميان افزار برای اين منظور ارائه شد .برای اين تکنولوژی توپولوژی ستاره در نظر گرفته شده ؛
که يک گره قوی مرکزی تمامی اطالعات را جمع آوری و ادغام ميکند.ميان افزار روی اين گره يک انتزاع اطالعاتی را فراهم
ميکند.برنامه ها در اين گره قرار ميگيرند و از اين مدل اطالعاتی استفاده ميکنند تا بتوانند با ارسال درخواست به داده هايی
که نياز دارند دست يابند .همچنين ميان افزار مسئول ادغام و هماهنگی داده ها به منظور پاسخدهی به برنامه ها است؛ بدين
منظور روی گره های حسگر عملياتی انجام ميشود که داده های خام دريافت شنوند.
به منظور ارتقا اهداف  BANميتوان اين تکنولوژی را در محيط های تربيتی مانند مهد کودک ها نيز به کار برد.کودکان
هميشه نياز به مراقبت های ويژه دارند چرا که آن ها قادر به نگهداری از خود نيستند.بنابراين چنين محيطی شرايط کافی
برای اعمال اين تنکنولوژی را داراست.حسگر های  BANرا ميتوان در قالب دستبند روی بدن کودکان قرار داد در نتيجه
نظارت کامل و لحظه ای می توان از آن ها به عمل آورد بدون آن که خدشه ای بر آزادی نسبی آن ها وارد شود.اگرچه اين
رويکرد نياز به تحقيق و بررسی گسترده تری دارد.
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