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 بدن منطقه بدون سیم یشبکه هادر  مبتنی بر تکه ابر اداده هکارآمد  آوری جمع 

 

 چکیده 

منطقه  سیم   بدون  هایشبکه گسترده    حلیراه  عنوانبه (  WBANS)  بدن  طیف  برای  و    هایمراقبت موثر  بهداشتی 

از طریق    را  کارآمد   هایداده   آوریجمع  هافعالیت است. بسیاری از    یافتهتوسعه کاربردی نظامی و ورزشی    هایبرنامه 

  طور به است که    ی جدید   محاسباتیداده اند. محاسبات ابری مدل  انجام    WBANSقدیمی و فردی    هایمدل بررسی  

که ابر  مبتنی بر ت  هاداده کارآمد   آوریجمع . این مقاله به بحث درباره سیستم  باشد می مداوم در حال گسترش و تحول  

(cloudlet  )  درWBANS   از    شدهمشاهده  هایداده . هدف داشتن مقیاسی بزرگ از  پردازدمیWBANS   تا    باشد می

یا   و  نهایی  کاربر  از    دسترس قابلخدمات    دهندهارائه شرکت  برای  یکی  شامل    WBANSاولیه    هاینمونهباشد.  که 

را    هاداده کارآمد    آوری جمع   هایویژگی ، ارائه گردیده تا  باشد می (  VC( و تکه ابر مجازی شده )VMماشین مجازی )

را    افزایش کارایی قابلیت  بایک منبع ذخیره  توانیممی نماید. با استفاده از این مدل اولیه، ما   سازیشبیه  WBANSدر 

به    توانند می  هازیرساختنمایش دهیم. این    تربزرگ را در مقیاسی    WBANS  هایسیستم  هایزیرساختارائه داده و  

مدیریت نمایند. این کار با استفاده    WBANSرا با استفاده از سیستم    تولیدشده  هایداده حجم زیادی از    مؤثری نحو  

بر روی    هاداده   سازیذخیره از   انجام تحلیل    هایسیستم به طور کامل پویایی    شدهارائه . مدل  گیردمی انجام    هاآن و 

WBANS    از استفاده  با  قرار    WIFI  صرفهبه مقرونارتباطی    هایتکنولوژی را  پشتیبانی  مورد  )سلوالر(  سلولی  و 

. این موضوع با  گیرند می مورد پشتیبانی قرار    VCو    WBANS  هایسیستم توسط    هاتکنولوژیکه خود این    دهد می 

از   وسای  راهکارهایبسیاری  دیگر  و  موبایل  از  )استفاده  موبایل  که    سیمبی ل  بهداشت  پزشکی(  مراقبت  دلیل در    به 

. عملکرد این  LTEو    3Gمانند    هاییتکنولوژی   ، در تضاد است،باشند می پرهزینه دارای محدودیت    ی تکنولوژی ارتباط
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. مشخص گردیده  گیردمی کلودسیم مورد ارزیابی قرار    سازشبیه   یافتهتوسعه اولیه با استفاده از نسخه    شدهارائه مدل  

کاهش    ایالعاده فوق به طرز    ها VCو  ها    VSبا افزایش تعداد    هاداده  آوری جمع   تأخیر  میزان  ن مصرف برق و که میانگی

 . یابد می 

 

 ی ابر مجاز یکارآمد داده ها پردازش ابر ی محاسبات همراه جمع آور  میس  ی بدنه ب ی شبکه ها واژه ها: دیکل

 

 . معرفی1

 بدن منطقه  بیسیم هایشبکه 1.1

حسگر   هایگره. این  باشد می حسگر ارتباطی    هایگره ( متشکل از گروهی از  WBAN)  بدن منطق   بیسیم  هایشبکه

نصب و یا پوشیده شوند و پارامترهای حیاتی بدن را مورد مشاهده قرار داده و اطالعات بسیاری را درباره    توانند می 

 هاداده  توانند می ،  نمایند می که با استفاده از تکنولوژی های بیسیم ارتباط برقرار    هادستگاهنمایند. این   آوری جمع بدن  

انتقال دهند. سپس داده ها بالدرنگ از این مکان به بیمارستان، درمانگاه و    مرکز پایگاه سیستم سلولی را از بدن به  

انتقال داده می شود.    هایپایگاهدیگر   اولیه خود قرار دارد و در حال حاضر    WBANارائه خدمات  هنوز در مراحل 

و کاربرد قرار گیرد،    موردپذیرش . وقتی این تکنولوژی  گیردمی درباره این موضوع به صورت گسترده مطالعاتی انجام  

همچون انجام معاینات و    هاییایده در این زمینه صورت گیرند و    ایمالحظه تا اختراعات پیشرفته قابل    رود می انتظار  

 تلفن همراه پدید آیند. هایدستگاه پزشکی از راه دور و نظارت بر سالمت از طریق  هایمراقبت 

  ویژه به بتدا در حوزه بهداشت و درمان فعالیت خود را آغاز نمایند،  ا  WBANSکه اپلیکیشن های اولیه    رود می انتظار  

مزمن رنج می برند، مانند،  هایبیماری برای نظارت سالمندان و نظارت مداوم و ثبت پارامترهای حیاتی بیمارانی که از 

، ورزش،  ایرایانه های  نظامی، بازی    هایحوزه دیابت، سم و حمالت قلبی. دیگر کاربردهای این تکنولوژی می تواند در  

جدید همچنین می تواند  هایحوزه محاسبات اجتماعی سرگرمی و امنیت باشد. گسترده شدن این تکنولوژی به سوی 

 به ارتباط یکپارچه تبادل اطالعات میان افراد و یا میان افراد و ماشین آالت کمک نماید. 
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به هدف ارائه    دررسیدن بر سالمت مهم ترین قابلیتی است که مسیر را    بالدرنگ   سیستم های قابل پوشیدن در نظارت 

تا عالئم حیاتی    دهند می خدمات درمانی کارآمد و پیشگیرانه هموارتر می کند. این سرویس ها به افراد این توانایی را  

ارائ ( را به  شدهثبت )عالئم حیاتی    هاپاسخخود را زیر نظر بگیرند. سپس این سیستم ها   ه خدمات ارسال می  مرکز 

کنند تا وضعیت استاندارد سالمت را حفظ نمایند. از سوی دیگر، یک سیستم درمانی از راه دورمی تواند با سیستم  

  انجام الزم را برای سالمت فرد    هایمراقبت و وقتی فرد در معرض تهدید جانی قرار دارد،    شدهادغام های پوشیدنی  

بهداشتی سرپایی نیز مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال،    هایمراقبت برای    انند تومی دهند. به عالوه، این سیستم ها  

مزمن، نظارت بر ریکاوری فرد    هایبیماری نگهداری بهینه از بیماران با    در   به عنوان تکنیکی تحلیلی  هاآن از    توانمی 

نمود استفاده  یا عمل جراحی  و  رویداد حاد  از یک  تداوم    ، پس  را  روند تا  نظارت    درمان  مثال،    قراردادتحت  )برای 

یا   و  عروق(  و  قلب  بیماران  برای  منظم  ورزشی  مشاهده    توانمی تمرینات  برای  تکنولوژی  این    داروهای  تأثیراتاز 

 بهره برد.  تجویزشده

، پردازش و ارتباط با یک یا چند عالمت حیاتی مانند، ضربان  بردارینمونه قابلیت    WBANحسگر چندگانه    هایگره 

پارامترهای محیطی    EGG، اشباع اکسیژن، تعداد تنفس، دیابت، دمای بدن،  فشارخون  قلب، یا  و فعال بودن فرد و 

. به طور معمول، این حسگرها بر  باشند می نظیر مکان، دما، رطوبت، نور، حرکت، نزدیک بودن و مسیر مکان را دارا  

. این حسگرها تکه های کوچکی هستند که  شوند می نصب )در داخل بدن( و یا جایگذاری )روی بدن(    روی بدن افراد

لباس های فرد   برای    قرارگرفته در  زندگیشان  افراد را در محیط  پیوسته و همیشگی سالمت  به صورت    های دوره و 

 .دهند می قرار  موردبررسیزمانی طوالنی مدت 

 

 محاسبات ابری 1.2

ابری پارادایمی جدید است که   با  باشد میپیشرفت و تحول  متدوام در حال    طوربه محاسبات  این   هاییقابلیت  .  که 

و خدمات وب دریافت   شدهتوزیع سخت افزاری، رایانش موازی، رایانش    سازیمجازی مانند    هاییتکنولوژی رویکرد از  

این صورت کند می  به  تواند  ابری می  رایانش  ارتباطات گردیده است.  و  تکنولوژی اطالعات  تحولی عمیق در  باعث   ،



4 
 

گر دسترسی  تعریف  که  است  مدلی  ابری  رایانش  و    ایشبکهدد:  آسان  را  محاسباتی  منابع  از  مشترک  استخری  به 

مشترک    استخرهایذخیره، اپلیکیشن ها و خدمات(. این    هایمکان،  سرورها،  هاشبکه   ،)برای مثال  سازدمیهمیشگی  

و    هازیرساخت یافت که از  توانمی بسیاری را  هاینمونه با کمترین دخالت و تالش مورد مدیریت قرار گیرند.  توانند می 

و    EC2  ،GOOGLE APP ENGINEمانند مایکروسافت آزور، آمازون    نمایند می پلتفورم های رایانش ابری استفاده  

شر  ابرهادیگر   به  ابری  رایانش  این،  بر  ابر خصوصی. عالوه  ها کمک  مانند  ارتقاء    ITتا خدمات    کند می کت  را  خود 

اپلیکیشن هایی را   قابلیت های خود را به صورت نامحدود گسترش دهند دهند،  بتوانند  و سرویس    به کار گیرند تا 

را ایجاد نموده و درآمد خود را افزایش دهند. مدل های خدمات رایانش ابری عبارتند   IT  هایزیرساختهای خودکار  

اف نرم  ) از:  خدمات  عنوان  به  )SAASزار  خدمات  عنوان  به  پلتفرم  و   )PAAS است ممکن  ابری  رایانش  مشتریان   .)

 شرکت ها باشند و یا ممکن است تنها یک کاربر معمولی باشند. ابرها، سازمان ها و کاربرانی از دیگر 

 

 سیمبی  هایشبکه تکه ابر و بدنه حوزه  1.3

اطالعات   باالی  و    سازیذخیره نیازمند    WBAN  هایگره توسط    شدهآوری جمع حجم  امن  و  و همه جانبه  قدرتمند 

بازی می کند. محیط رایانش    الذکرفوق . رایانش ابری نقش مهمی را در نیل به اهداف  می باشد   پردازش زیرساخت ها

ارتباط برقرار کرده و   باهمبتوانند  هاابررایانه کوچک گرفته تا   حسگرهای میکرو تا وسائل مختلف از  شودمی ابری باعث 

ادغام   احتمال  ارائه دهند.  و صنایع  افراد  به  را  مردم محور  و    WBANSخدماتی  ماندگار  فرمی  پلت  ابری  رایانش  و 

های چندگانه    WBNASاز    شدهآوری جمع که باید قابلیت پردازش حجم عظیمی از اطالعات    دهد می ترکیبی را ارائه  

باشد( به کاربران نهایی این امکان را    WBANابری )مدلی که ترکیب رایانش ابری و    WBANرا داشته باشد. مدل  

دسترسی داشته باشند. از    صرفهبه مقرون   ایهزینه پردازش و ذخیره با    هایزیرساختکه به صورت جهانی به    دهد می 

  فعالیت خود را   ممکن است  و  د دهمی اطالعات مفید و حیاتی را در اختیار ابر قرار    WBAN  کهازآنجایی سوی دیگر،  

را   سازیذخیره   هایزیرساخت، برای جلوگیری از تعامالتی که ممکن است  انجام دهد در محیطی توزیعی یا رقابتی  
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ابر و هم کاربران باید از ابزار    دهندگان ارائه مورد تخریب قرار دهند نیاز به مکانیزم های امنیتی نوین وجود دارد. هم  

 استفاده نمایند. سازیذخیره  هایزیرساختامنیتی قوی برای محافظت از 

ابری به وجود آمده است. تکه  تکه ابر عنصر معماری جدیدی است که در اثر همگرایی رایانش تلفن همراه و رایانش  

تکه ابر    توانمی ، تکه ابر و ابر.  WBANقرار دارد؛    ایمرحله در رده میانی یک سلسله مراتب سه    بندیرتبه ابر از نظر  

ابر به کاربر    هایقابلیت نزدیک کردن    اش وظیفه قرار دارد و    ایجعبه را به صورت یک مرکز داده تصور کرد که درون  

تا بتواند، مقیاس   گیردمی که از تکه ابر مبتنی بر رایانش بهره    کند می اله درباره مدلی نوین صحبت  . این مقباشد می 

تا قابلیت رایانش سیستم های ابری برای    شودمی نماید. این مدل باعث    آوری جمع   WBANSاطالعات را در    از   بزرگی 

  های تکنولوژی تا بتوانند با استفاده از    د کنمی کمک    WBANباشد. این کار به کاربران    ترملموس   WBANکاربران  

 مستقیما به منابع ابر متصل شوند.  ارتباطی ارزان تر 

 

 اهداف و وظایف  1.4

اطالعات مبتنی بر تکه ابر    آوری جمع در مقیاسی بزرگ در کنار مدل    WBANهدف اصلی این مقاله ایجاد سیستم  

رساندن  باشد می  حداقل  به  هدف  اطالعات    هایهزینه .  پویای  استارسال  انتخاب  طریق  از  کار  این    آوری جمع . 

است که    WBAN  شدهنظارت . هدف داشتن اطالعات  گیردمیاطالعات با استفاده از سیستم مبتنی بر تکه ابر انجام  

شده  بتواند برای کاربر و یا شرکت ارئه دهنده خدمات به شیوه ای قابل اعتماد در دسترس باشد. وقتی انرژی صرف  

با حداقل  ان کابران  تا ارسال پکت ها می  شودمی تکه ابر نیز باعث    کارگیری به ،  یابد می برای ارسال پکت به ابر کاهش  

تاخیر صورت گرفته و در کل میزان تاخیر به حداقل ممکن برسد، بنابراین، داده هایی موجود در ابر نیز بالدرنگ )با 

در نرخ داده های  شبکه ای   تراکم   وجود   وجه داشته باشید که در صورت عدم . تگیرند می مورد نظارت قرار    سرعت باال(

سه با تاخیر  یداده معموال در مقا  آوری جمع شیوه    حجم   چراکه   شودمی با تاخیر روبرو    سازی ذخیره ،  WBANSکوچک  

 تراکم بسیار باالتر می باشد.
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پکت داده    ارسال  برای  منطقه ای   ایشبکه سیستم    ازنمونه ای اولیه را  . ما  1.  باشد می وظایف این مقاله به شرح زیر  

. با 2.  دهیممی را مورد اعتبارسنجی قرار    شدهارائه     سیستم سپس  بدن به ابر ایجاد کرده و    های جمع آوری شده از  

  WBANS  هایسیستم و یک زیرساخت پردازنده را برای    قابل رشد   سازیذخیره استفاده از این مدل اولیه، یک منبع  

  تولیدشدهزیرساخت به طرز کارآمدی قادر خواهد بود داده های حجیم    این  .دهیممی که مقیاس باالیی دارند، ارائه  

با    WBANتوسط سیستم   داده مبتنی بر    آوریجمع.  3تحلیلی مدیریت نماید.    هایفعالیت و انجام    سازیذخیره را 

را پشتیبانی    WBANبه طور کامل سیستم های محرک    رفهصبهمقرون ارتباطی    هایتکنولوژیبا استفاده از    تکه ابر

. این رویکرد با راهکارهای  شودمی و تکه ابری پشتیبانی    WBANارتباطی توسط سیستم    هایتکنولوژی . این  کند می 

خاص خود را دارد،    هایمحدودیت   LTEو    3Gباالی ارتباطی مانند،    هایهزینه بهداشت موبایلی که به علت داشتن  

مدل  4.  باشد می متفاوت   معرفی    یراهکار  شدهارائه .  را  بدون خطا  اطمینان  های    تواند می که    کند می قابل  سیستم 

WBAN    با مدیریت    هایمقیاس و    هازمینه را  و  کند متفاوت  بوده  اجرا  قابل  به صورت جهانی  پیشنهادی  راه حل   .

و    تواند می  وسیع  مکانی  گستره  گیرد   هایزمینه در  قرار  استفاده  مورد  نظارت نشانیآتشمانند،    ؛متفاوت  نظامی،   ،

و نه در بخش تکه    WBANS. این راهکار نه در بخش  6و سالمندان در خانه سالمندان.    هادانشگاه دانش آموزان در  

نیازی به تجهیزات خاص ندارد.   ارزیابی قر  سازشبیه . عملکرد مدل پیشنهادی توسط  7ابر  ار خواهد کلودسیم مورد 

 مورد ارزیابی قرار گیرد.  هاآن و محل استقرار  شدهسازیشبیه  ابرهایگرفت تا تاثیر تعداد تکه 

 

 مرتبط  هایفعالیت . 2

انجام گیرد که    کاربر به کاربر دیگر و یا از چند کاربر به یک    کاربر از یک    تواند می اطالعات مربوط به بدن    آوری جمع

،  نمایند می که عالئم حیاتی بیمار را بررسی    هاییبرنامه بستگی به هدف اپلیکیشن کاربردی دارد. اپلیکشن هایی مانند  

خود    نوبهبه ( انتقال دهند که این گره  SINK NODE)سینک    نودرا به    هاداده به تمام حسگرهای نصبی نیاز دارند تا  

 .فرستد می سیم به سروری خارج از بدن بیمار اطالعات را به صورت انتقال بی
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به  داده مبتنی بر مرکز این است که داده ها از ترکیب پکت های داده    آوری جمع یکی از مزیت های استفاده از روش  

. دهند می کاهش    خوبیبه در شبکه را    شدهمصرف چندگانه آمده و انرژی    هایگره که این پکت ها از    وجود می آیند 

داده کاهش تعداد پکت هایی    آوری جمع . هدف  شودمی داده نامیده    آوریجمعب چند پکت به یک پکت  فرآیند ترکی

کند.   می  پیدا  کاهش  کل  در  مصرفی  انرژی  سپس،  شوند.  می  داده  انتقال  شبکه  خالل  در  که  اولیه  است  مدل 

، کند می انرژی استفاده    جوییصرفه کارآمد برای    ی معرفی خواهد شد، از رویکرد   15-13داده که در فصل    آوری جمع

به یک پکت واحد   هاآن و تبدیل    شودمی دریافت چندگانه    هایگره که از   این کار از طریق ترکیب پکت های چندگانه

انجام   مقصد  به  آن  ارسال  اولیه،    .شودمی و  مدل  این  نظارت   هایگره در  را  مشترک  فعالیت  یک  چندگانه  حسگر 

ا به  ( نیز همان فعالیت را نظارت کرده و پکت رMIDWAY NODES)میان راهی   هایگره. به همان صورت، کنند می 

اولیه  مدل  این  کنند.  ارسال می  و  متراکم کرده  واحد  پکت  اولیه    در  زیر به دالیل    صورت یک  قابل    WBANمدل 

به  ،  گیرد می انجام    WBANها در    بردادهحسگر    هایگره که توسط    هایینظارت   هدف  تنها   .1  باشد نمی   کارگیریبه 

داده کاهش تعداد پکت های ارتباطی    آوری جمع بیسیم هدف از    هایشبکه . در  2  دست آوردن یک نتیجه کلی است،

با حذف   کار  این  و  انجام    هایافزونه است  داده  از  مقاله  هرحالبه .  شودمی اضافی  این  از  این است که میزان  ، هدف 

توسط   که  ارتباطی  های  پکت  انتقال  انرژی  قرار    WIFIمصرف  استفاده  به    گیردمی مورد  سلولی  نسبت  ارتباط 

(CELLULAR  کاهش پیدا کند. با انجام مقایسه با )حسگر   هایگره حس بیسیم،    هایشبکه چندگانه در    هایانتقال

انتقال مستقیم طراحی    WBANدر   داده هایی که توسط  هرحالبه .  شوند می برای    WBAN  هایگره ، حجم عظیم 

نیازمند  شوند می   آوری جمع برای    هایزیرساخت،  و  قدرتمندی  باشند   سازیذخیره پردازش  داده    می  انتقال  باید و 

نقش    شودمی داده مبتنی بر تکه ابر که در این مقاله پیشنهاد    آوریجمع  داشته باشد.  رشد قدرتمند بوده و قابلیت  

این هیچ تحقیقاتی در  پیش از این  ،  دانیممی مهمی را در دستیابی به اهداف فوق آلذکر ایفا می کند. تا آنجایی که ما  

 زمینه انجام نگرفته است.

برخی از مولفان  در حوزه نظارت بر سالمت برای بیش از یک دهه مورد توجه بسیاری قرار گرفت.  WBANاستفاده از  

قرار داشت و راهکارهایی مناسبی را برای نظارت    WBANتکنیک های بهداشت موبایلی را ارائه نمودند که بر مبنای  
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اطالعات و ایجاد    آوری جمع این مقاله ایده بهداشت موبایل را برای  .  نمودمی روزانه عرضه  بر سالمت بیماران به صورت 

در سطح سازمانی    هاآن اطالعات و پردازش    سازیذخیره از رایانش ابری تنها برای    کهدرحالی ،  کند می ارتباط استفاده  

ا معرفی خواهد شد. فرض این ساختار بر  به شم  19( بعدا و در فصل  SOAیک میان افزار خدمات محور ).  بردمی بهره 

(  GATEWAY NODEرا از طریق استفاده از گره دروازه )  هاداده توانایی انتقال    WBANحسگرهای  این است که  

انتقال دوباره    دارند  از راه دور دارد.    هاداده که این گره وظیفه  قابلیت  گره دروازه    چنینهم را به یک واحد رایانشی 

به  اطالعات    دریافت  مربوط  اطالعات  دیگر  و  نظارت(  مورد  وضعیت  کننده  )کنترل  کننده  از    WBANکنترل  را 

 از راه دور دارد.  هایگره 

کلود  20در فصل   موبایل(  موبی  توضیح    گرددمی ارائه    )ابری  از رایانش    دهد می که  موبایل  ابری  که چگونه رایانش 

چالش های  به    حقیق، مولف قلمرو موبی کلود را گسترش داده و سپس در این ت   موبایل و رایانش ابری پدید می آید.

سیستم موبی کلود پیشنهادی به وجود آمده است تا پژوهش  . پردازدمی تحقیقاتی فعلی در زمینه رایانش ابری موبایل 

در اپلیکیشن وبایل  گرداند. تاثیر استفاده از تکه ابر همراه با رایانش ابری م  ترآسانو تحلیل رایانش ابری موبایل را  

و   ویدئو  ارسال  ها،  فایل  ویرایش  )مانند،  تعاملی  قرار    21اینترنتی مشترک( در فصل    گفتگوهایهای  تحلیل  مورد 

. گیرند می و تحلیل قرار    موردبررسیدر این تحقیق، دو مدل از نظر توان عملیاتی سیستم و تاخیر در انتقال  .  گیردمی 

  برابرمدل مبتنی بر تکه ابر عملکردی بهتر از مدل مبتنی  نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بسیاری از موارد  

که دارای ویژگی تشخیص چهره   دهد می یشنهاد  پ  MOCHA بانام مولف ساختاری جدید را    22داشته است. در فصل  

ترکیبی است   MOCHA.  باشد می هدف از این ساختار کاهش زمان پاسخ در هنگام پروسه تشخیص چهره    .باشد می 

در اپلیکیشن های اجرایی  تخصیص منابع و کنترل پذیرش    مشکالت   موبایل، تکه ابر و سرورهای ابری.  هایدستگاه از  

 ها آن کردن  بندیفرمول اند. مولفان این مقاله این مشکالت را با    قرارگرفته  موردبررسی   23در فصل    موبایل در تکه ابر 

را برای    QOSدر این مقاله یک    شدهارائه ( حل نموده اند. مدل  SMDPسمی ماکروف )   گیری تصمیم به شکل فرآیند  

استفاده از تکه ابر در رایانش موبایل در فصل  . موانع و مشکالت فنی کند می کاربران تلفن همراه پیشنهاد انواع مختلف  

شده  گیردمی قرار    موردبررسی  24 مطالعه  موانع  به  پرداختن  برای  جدید  ساختاری  نظر  .  این   شدهگرفته در  است. 
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ماشین ساختار درخواست های صورت گرفته توسط کاربران را در تکه ابر مدیریت می نماید. این مدیریت بر اساس  

 شده برای هر کاربر موبایل انجام می گیرد.  های مجازی تعریف

تقاضاهای افزایش یافته  قابلیت پشتیبانی سیستم ابری از    به دلیلو رایانش ابری    WBANایده جدید ادغام سیستم  

ظرفیت دارای  قابلیت افزایش حجم ذخیره سازی را داشته و    WBAN. چرا که  ه استگرفته شد   WBANدر رابطه با  

به کار   تحقیقی  ازاین در هیچ  ایده جدید هرگز پیش  این  ما می دانیم،  آنجای که  تا  رایانشی است.  از منابع  باالیی 

داده ایم  بزرگ ارائه  و در مقیاس    ی در غالب وسایل موبایلی آگهی دهنده ایهراهکارما  گرفته نشده است. عالوه بر این،  

مبتنی بر تکه ابر پشتیبانی می شود، این راهکار ها هرگز پیش از این  WBANSسیستم های  توسط  به طور کامل که

در حالی که بیشتر راهکارهای پیشنهادی پیش از این عمدتا مسائل مربوط به سالمتی را در جایی ارائه نشده است.  

اهکارهای جامعی هستند که محدود به حوزه سالمتی نبوده و می  مورد هدف قرار می داد، راهکارهای پیشنهادی ما ر

توانند در زمینه ها و محیط های مختلف مورد بهره برداری قرار گیرند. نمونه هایی از این کاربردها به شرح زیر است،  

سالمندان که در این دارس و یا سالمندان در خانه های  ، نظامی و نظارت دانش آموزان در مسازمان های آتش نشانی

 بستگی پیدا می کند. مکان ها استفاده از تکه ابرها به تحرک و خوشه بندی کاربران در این برنامه های کاربردی

 

 اکتشافات مقدماتی . 3

 WBANنمونه سیستم های اولیه  3.1

( به وسیله قرار دادن گره های حسگر متعدد بر روی یک هدف انسانی ایجاد  WBAN)  بدن منطقه   یک شبکه بیسیم 

اطالعات درباره موارد مختلفی همچون، فشار خون، ضربان قلب، تعداد  می شود. گره های حسگر برای جمع آوری  

  . ی گیردبیمار مورد استفاده قرار م  و غیره   ، تحرک، نزدیکی و مسیر مکانEGGتنفس، دیابت، دمای بدن، رطوبت،  

مکان های   1های حسگر می توانند بر روی بازوها، پیشانی، مچ دست، مچ پا، ران پا و دور کمر قرار گیرند، شکل    گره

تصویر می کشد. حسگرهای پوشیدنی شامل   به  را  این حسگرها  با    MHZ MICA2DOT MOTE 900جاگذاری 

رادیویی   )  SMARTRF CC100تراشه  چیپکون  شرکت  حسگرهایی    و   ؛ (CHIPCON.COMساخت  کارت 
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MTS510  ( ساخت شرکت کراسبو می باشدXBOW.COM  .)MICA2DOT MOTE    از سیستم عاملTINYOS  

کند.   می  استفاده  متفاوت  های  روش  به  اطالعات  آوری  سلولی  برای جمع  باتری  راه    570یک  برای  آمپری  میلی 

با   MCAو    CSMAکل  گرم مورد استفاده قرار می گیرد. از پروت  10با وزن تقریبی    MICA2DOTاندازی گره های  

، طیف  استفاده می شود. به منظور صرفه جویی بیشتر در برق و اجرای سیستم به مدت طوالنی تر   19.2نرخ داده  

انتقال، م   تنظیم شود.   1Mانتقال نباید بر روی عددی بیشتر از   ی توانیم از دخالت عالوه بر مصرف کمتر انرژی در 

در   خارجی  در شبکه    WBANSعوامل  موجود  مختلف  میزان  های  رقابت حتی  ایجاد  با  و همجنین  کرده  اجتناب 

هرکدام    ، حسگرهایی که با توپولوژی استار کار می کنند   مصرف انرژی گیرنده ها و فرستنده ها را بیشتر کاهش دهیم.

 . در این مرحله می توان داده های  ارسال می کنند  نود سینکشرایط کیفی خود را به 

داده ادغام شده توسط بلوتوث به یک گوشی هوشمند و یا جمع آوری شده را به یک پکت واحد تبدیل نمود. سپس  

مورد بررسی    WBAN( فرستاده می شود تا به وسیله اپلیکیشن های نظارتی  PDAبه یک دستیار دیجیتال شخصی )

 قرار گیرد. 

WIFI    یک تکنولوژی ویژه است که به وسائل الکترونیکی اجازه می دهد تا بتوانند به صورت بیسیم و با استفاده از

( تعریف می شود که بر  WANشبکه محلی بیسیم ) امواج رادیویی تبادالت داده ای خود را انجام دهند و به صورت  

عمل می کند. در حالی که شبکه سلولی شبکه ای است رادیویی که به صورت   IEEE 802.11اساس استاندارد های  

گیرنده با جایگاه ثابت می باشد. شبکه سلولی به  -و هر شبکه حداقل دارای یک فرستنده  منطقه ای توزیع می شود 

گیرنده های ثابت  -فرستدهین قابلیت را می دهد که بتوانند با هم از طریق  تعداد زیادی از دستگاه های تلفن همراه ا

می تواند پکت های داده ای را با صرف انرژی و تاخیر کمتر    WIFIبا استفاده از    WBAN  کاربر  کنند.ارتباط برقرار  

بسیار حیاتی است،    WIFIتجاوز نمی کند. این قابلیت    100M، اما طیف انتقال از  نسبت به شبکه سلولی انتقال دهد 

و  بوده  محدود  حسگرها  در  موجود  انرژی  که  صورت   حسگرها  چرا  به  را  ها  داده  پایین  انرژی  صرف  با  بتواند  باید 

در محدوده تکه ابری قابل دسترسی   WIFI  یدر روش کاری ما، تکنولوژ   موفقیت آمیز به سیستم ابری انتقال دهند.

بود. مشخص گردیده است   انتق  کهخواهد  انرژی مصرف می شود  30بایتی    46ال یک پکت  برای  و مدت   مگاوات 
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میلی ثانیه می باشد. از سوی دیگر، ارتباط شبکه ای گسترده تر )از نظر جغرافیای( شبکه    0.045زمان ارسال نیز  

که پکت های داده از هر منطقه ای که تحت    امکان را به وجود می آورداین  (  LTEو    3Gهای سلولی )برای مثال،  

گستردگی بیشتری دارد.    WIFIکه معموال در مقایسه با مناطق تحت پوشش    یابد شش شبکه سلولی باشد، انتقال  پو

مگاوات بوده و این کار در    300بایتی نیاز به صرف انرژی به میزان    46پکت داده    مشخص شده است که برای انتقال

زمان   که    0.45مدت  شرایطی  در  گیرد.  انجام می  ثانیه  هزینه  میلی  و  زمانی  و  انرژی  نظر صرف  از  سلولی  اتصال 

 ( باشد  می  پرهزینه  بسیار  ارتباط  دارد(،    WIFIبرقراری  رایگان  اتصال  هزینه  موارد  بیشتر  اهمیت  در  موضوع  این 

قابلیت  فراهم شده و    WBANبسیاری دارد که در مواردی که تکه ابر در منطقه وجود ندارد، قابلیت جابجایی کاربران  

  4 ایجاد شود. همان گونه که ما در بخش WBANتوانایی های سیستم برای پشتیبانی از تعداد باالی کاربران افزایش 

 .در این باره توضیح خواهیم داد

 

 شبکه ای بیسیم بدن منطقه . نمونه اولیه سیستم  1شکل 

امکان جابجایی کاربران   از مهم ترین وظایف    WBANفراهم کردن  بنابراین، در هنگام    ؛مدل پیشنهادی استیکی 

مسیر   مدل حرکتی   اجرا، یک تا    نقطه  است  ارائه شده  کاربران  تصادفی  کاربر    WBANامکان جابجایی  ایجاد شود. 
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با توجه به مکان و زمانی که در آن قرار دارد، از مناطق ذکر شده در زیر حضور    تلفن همراه ممکن است  در یکی 

پوشش داده می شود و در این مکان کاربر می تواند   WIFI(: این منطقه توسط  CR)  . منطقه تکه ابری1داشته باشد.  

)منطقه ای که تحت   (ER)  شرکتی. منطقه  2پکت داده ها را به تکه ابر انتقال دهد.    WIFIبا استفاده از تکنولوژی  

دارد و کاربر تنها با استفاده از تکنولوژی    نام: این منطقه تحت پوشش شبکه سلولی  (پوشش ابر یک شرکت قرار دارد

(، در این NC. منطقه ای که تحت پوشش قرار ندارد ) 3انتقال دهد.    شرکتیسلولی می تواند پکت داده ها را به ابر  

زمانی که در    نگه داشته و   داده ها را  می تواند لی قابل استفاده نیست و کاربر  و نه سلو  WIFIمنطقه نه تکنولوژی  

نماید. سپس می تواند داده ها را به ابر تشکیالتی    ارسالمنطقه تحت پوشش یکی از این دو تکنولوژی قرار گیرد،  

تصادفی کاربر می تواند از منطقه ای به منطقه دیگر حرکت نماید،   مسیر با داشتن قابلت تحرک نقطه    ارسال کند.

مکانیزم انتقال پکت های داده به منطقه تحت پوشش بستگی پیدا می کند. از سوی دیگر، کاربران نیز می  بنابراین  

پیام های  اندد شامل  دریافت کنند. این داده ها می توتوانند داده ها انتقالی را از نزدیک ترین تکه ابر و یا ابر شرکتی  

 ارسال می شود.  WBANهشداردهنده، کنترل کننده و یا پیام هایی باشند که برای اگاهی از شرایط کاربر 

 

 سیستم های ابری  هنمونه های اولی 3.2

مبتنی بر تکه ابر می باشد. این سیستم اولیه قصد دارد تا قابلیت   WBANهدف این بخش توسعه سیستم های اولیه  

ارائ برساند.  مدل  اثبات  به  الذکر  فوق  اهداف  به  نیل  برای  را  شده  ساز  ه  شبیه  ابزار  کارگیری  به  ما  نمونه،  این  در 

کلودسیم ابزار شبیه ساز    مبتنی بر تکه ابر را به خوبی تشریح کنیم.  WBANکلودسیم را گسترش می دهیم تا مدل  

در دانشگاه ملبورن استرالیا ابداع شد. کلودسیم اصلی شامل احزاء سازنده تکه  مبتنی بر ابری شناخته شده است که  

و تکه ابر ایجاد شده و سپس با شبیه    WBANمورد نیاز    سازنده   اجزاء  در این نمونه اولیه  نمی شود.  WBANSابر  

این شبیه ساز کلود سیم توسعه یافته  مدل ارائه شده توسط ما مورد بررسی قرار گیرد.    ساز کلودسیم ادغام شده اند تا

 بعدا در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. 
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سیستم تکه ابری تمام قابلیت های یک سیستم ابری را ارائه می دهد اما در مقیاسی کوچک تر. این سیستم می تواند 

تا   ایستگاه کاری  افزار شبیه  از سیستم  میان  از یک  ابر  تکه  باشد.  متغیر  فیزیکی  از سرورهای  ای  پیچیده  مجموعه 

موعه ای از اجزاء مجازی محصور در ماشین های مجازی  سازی استفاده می کند که اجزاء سخت افزاری آن را به مج

(VMS  )  .قابل دسترس اختصاص پیدا خواهد تبدیل می نماید افزاری  از منابع سخت  هر ماشین مجازی به بخشی 

تکنولوژی چند هسته ای را  باشد که   CPUتا مجموعه ای از چند  CPUکرد. منابع سخت افزاری می تواند اعم از یک 

ند. سیستم تکه ابری همچنین با ظرفیت حافظه کافی برای هر سرور فیزیکی مجهز می شود. ظرفیت پشتیبانی می ک

ابری کمک می کند تا به نحو کارآمدتری پشتیبانی کند. همچنین دارای    ها   VM  بیشتر حافظه به سیستم تکه  را 

افزایش پیدا کند.   نیز  ترابایت  تا مقیاس  باشد که ممکن است  از  ظرفیت ذخیره سازی متعادلی می  برای پشتیبانی 

فرستنده ها )برای مثال، آنتن( را پشتیبانی  -ویژگی های اصلی این سیستم، تکه ابر باید بتواند مجموعه ای از گیرنده

داشته باشد. هر تکه    WBANS  و به کاربرها  WBANSاز کاربرها    را  ماید که توانایی دریافت و ارسال پکت داده ها ن

های   قابلیت  دارای  گذاشتابر  و    درون  دادچندگانه  )  برون  باشد MIMOچندگانه  می  افزایش    (  قابلیت  بتواند  تا 

، یعنی وقتی که ارسال و دریافت داده ها ابد، داشته باشد توانایی تکه ابر را در مواردی که تعداد کاربران افزایش می ی

تکه ابر از بسیاری از تکنولوژی های ارتباطی بیسیم پشتیبانی    نبه طور همزمان و به میزان باال انجام می گیرد. آنت

ی  طیف های کوتاه با میزان مصرف اندک انرژ عمدتا برای    WIMAX  .WIFIو   WIFIمی کند، تکنولوژی هایی مانند،  

از آن استفاده می کنند. در حالی    WBANبرای انتقال داده ها مورد استفاده قرار می گیرد، مانند مورد ما که کاربران 

انتقالی طوالی تراستفاده می شود و ارتباط آن به صورت داخلی در تکه ابر    برای طیف های   WIMAXتکنولوژی    که

  که بتواند با نرخ سرعت و حجم باال انتقال را انجام دهد،. تکه ابر می تواند با استفاده از ارتباط کابلی  گیردانجام می  

ابرهای شرکتی متصل  یا  و  ابرهای دیگر  تکه  ابری می  به  تکه  نهاد های  از  نوع سناریوی  تواند    گردد. یکی  به  بسته 

اما به منظور ایجاد سهولت در تحقیق، نهاد های تکه ابری به صورت ثابت در محل    ؛استفاده شده تلفن همراه باشد 

گیرند  می  داشت. جدول    ؛قرار  نخواهند  را  جابجایی  قابلیت  همراه  تلفن  مانند  در شکل    1یعنی  که  ابری  تکه  نهاد 

 ته است را به تصویر می کشد.ر رف ااجرایی کلودسیم ما به ک
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سیستم ابر شرکتی یک سیستم ابری قرار دادی را ارائه می دهد که می تواند خصوصی بوده و یا توسط یک شرکت 

سیستم شرکتی عموما شبیه به مراکز داده مبتنی بر ابر می باشد و  خدماتی و به صورت عمومی عرضه گردد. ساختار  

ابر شرکتی هدف نهایی داده های  سازنده آن نیز می شود. در شیوه اجرایی ما،    شامل تمام ویژگی ها و اجزای اصلی

پیام ها را به سیستم های    جمع آوری شده می باشد. همچنین ابر شرکتی این توانایی را دارد که برای مقاصد خاص

 اخطار برای آگاهی بیمار باشد.. برای مثال این مقاصد می توانند شامل ارسال بازگرداند  WBANSتکه ابری و کاربران 

 توضیح واحد تکه ابری 1جدول 

 واحد تکه ابری استفاده شده  آیتم 

 86* معماری استاندارد صنعتی 

 لینوکس  سیستم عامل

 xen ( vmmناظر ماشین مجازی )

 به میزبان با کمترین مصرف  vmاختصاص  سیاست اختصاص ماشین مجازی

 ترابایت 1 ظرفیت ذخیره سازی 

 هسته cpu 4و برای هر  cpu 2 cpuتعداد  

Mips  2660 برای هر هسته 

 گیگابایت 8 ظرفیت حافظه 

 فضای مشترک  زمان بندی ماشین مجازی 

 mbps 10 پهنای باند 

 کیلومتر  15با رنج  wimaxمتر،   100با رنج  Wifi تکنولوژی ارتباط 

 

 های قراردادی ی های سرور گمجازی شده در برابر ویژ 3.3 

نظارت بر تاثیرات استفاده از تکه ابرهای مجازی شده  شبیه سازی با استفاده از نسخه توسعه یافته کلودسیم به منظور 

(VC( و سرورهای قراردادی )CSو برای سنجش عملکرد این سیستم انجام گرفت )  عملکرد هایی مانند، مصرف برق ،

به همراه ایستگاه پایه    متر   100در یک منطقه دایره ای شکل به شعاع  افراد  در این روند آزمایشی،  و پروسه تاخیر.  

(BS  قراردادی یا سرورهای  ابر و  تکه  قرار می گیرند.  (  آوری داده ها  آزمایش  به منظور جمع  یا   3600هر  و  ثانیه 

انجامد.    همان یک ساعت به طول افراد مابینمی  باشد.    150تا    10  تعداد  با توجه به مدل  کاربر می    تحرک افراد 
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ثانیه در حال حرکت هستند. سناریوی    10تا    1ثانیه و زمان توقف تصادفی    متر در   2تصادفی با سرعت    مسیر نقطه  

آتش نشان ها را در منطقه ای بسته و به صورت ارائه شده در این مقاله اپلیکیشن حرکت دانش آموزان، سربازان و  

یا   BSبه    بایت  46هرتز و اندازه    0.1با نرخ  یک پکت داده را    WIFIواقعی نمایش می دهد. هر کاربر با استفاده از  

VC    توسط داده  دریافت پکت  فرآیند  ثانیه    900تا    100بین    BSارسال می کند. سرعت  در  میلیون دستورالعمل 

 به بارگذاری داده دریافت شده بستگی پیدا می کند.   )دستورالعمل در ثانیه( MIPSاختالف اینجا در است.   متغیر

نشان می دهد. در این شکل، تعداد ماشین های مجازی    BSانرژی برق مصرف شده و فرآیند تاخیر را در    2شکل  

(VM استفاده شده در )VC   و یاVM-VC  اگر تنها یک ، تنظیم شده است 8و یا   2.4به تعدادVM  بهBS   اختصاص

می توان مشاهدات زیر را انجام داد،    2با استفاده از شکل    خوانده خواهد شد.  CSبا نام    BSداده شود، در این صورت  

کند تا سیستمی  جمع آوری داده ها با استفاده از سیستم های تکه ابری مجازی شده این موقعیت را ایجاد می  .  1

افراد حاضر در منطقه تحت پوشش می تواند افزایش یابد   دمقیاسی تا دو برابر شکل گیرد، تعدابهتر با قابلیت افزایش  

مل های متنوع میلیونی به  عنیز می تواند با فراهم کردن دستورال  WBANمسائل متفاوت مربوط به  و حل و فصل  

تاخیر با    میزانمیلیون ها دستورالعمل در هر ثانیه، روند افزایش مصرف برق و  . با توجه به انجام  2آسانی انجام گیرد.  

در   موجود  کاربران  تعداد  تاخیر    BSافزایش  فرآیند  و  برق  افزایش مصرف  اصلی  دلیل  یابد.  می  افزایش  افزایش  نیز 

نیاز به برق و زمان بیشتری برای تکمیل کردن امور مربوط به    BSمی باشد، چرا که در این شرایط    BSبارگذاری در  

. این امر به دلیل کاهش  ها کاهش می یابد   VM. شیب مصرف برق و زمان تاخیر با افزایش تعداد  3هر کاربر دارد.  

به دلیل    CSها صورت گرفته است. در نتایج حاصل شده،    VMاست که درنتیجه افزایش تعداد    BSزمان پردازش در  

 .بیشترین مصرف انرژی و بیشترین تاخیر را ار خود به نمایش گذاشته است VMاستفاده از تنها یک 

اگر سیستم تکه ابری    گرفت این است که  2درباره فرآیند تاخیر  با استفاده از شکل    چهارمین نتیجه ای که می توان

درصد   85انی به طور تقریبی به اندازه  فرآیند زم  در پیکره بندی خود استفاده نماید،  VM   8 از  VMبه جای یک  

پیدا می کند، داد  کاهش  نشان  تاخیر همچنین  به  مربوط  نتایج  ابری در    .  تکه  افزایش ظرفیت سیستم  قابلیت  که 

و در    2. همانطور که در شکل  5هنگام افزایش تعداد دستورالعمل های انجام شده در ثانیه تا چه اندازه می باشد.  
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  میلیون در ثانیه می رسد،   200وقتی که افزایش تعداد دستورالعمل به رقم  دوم نشان داده شده است،    VMSمثال  

این   . مساله ای که در این نتایج باید مشخص گردددر میزان مصرف انرژی و تاخیر ایجاد می شوددرصد    20کمتر از  

انجام شده در ثانیه مشخص می گردد.    به طور کلی با تنوع و تعداد دستورالعمل های   WBANحجم کاری  که    است

ها کاهش می یابد.   VMSدر نهایت، نتایج مربوط به مصرف انرژی نشان می دهد که مصرف انرژی با افزایش تعداد  

با استفاده از تعداد بیشتری از  به اشتراک گذاری منابع تکه ابری  به این صورت تشریح شود که  این نتایج می تواند  

VM  8اچیزی مصرف برق را افزایش می دهد. اگر ما از  تنها به میزان ن  CS    ،11میزان مصرف انرژی  استفاده کنیم 

نتایج مربوط به مصرف انرژی همچنین مقیاس افزایش    مشخص است،  4همانطور که در شکل    برابر بیشتر خواهد بود.

ها    VMرف برق با افزایش تعداد  تعداد دستورالعمل ها در ثانیه را به خوبی نشان می دهد. در این تصویرمیانگین مص

برق   میانگین مصرف  از سوی دیگر،  یابد.  افزایش می    BSکاهش می  انجام شده  تعداد دستورالعمل های  افزایش  با 

 مشاهده می شود.   8VM-VCو   CS ،2VM-VCدر مورد یابد. روندی مشابه 

 

 مبتنی بر تکه ابر  WBAN( مدل یفرموالسیون )قاعده ساز. 4

 . را به صورت تجربی ارائه می دهد   WBANاین بخش ویژگی های مجموعه داده های مبتنی بر ابر در  

 

 مبتنی بر تکه ابر  WBANمدل سیستم  4.1

به دلیل ارتباطات، ذخیره سازی و ملزومات پردازشی با حجم باالی  های چندگانه    WBANSجمع آوری داده ها با   

وضعیت داده، چالشی جدی را پیش روی ما قرار داده است، همانطور که ما در بخش یک در این باره صحبت نمودیم.  

کاربران    جمع آوری داده های کنونی عاجز از ارائه روش هایی بوده است که بتواند چنین ملزوماتی را مدیریت نماید.  

WBAN    3می تواند نیازمند تکنولوژی ارتباطی وسیع و پرهزینه ای باشد، تکنولوژی هایی مانندG  و LTE  5. شکل 

ی را که ما ارائه داده ایم، به نمایش می  مبتنی بر تکه ابر  WBANیک مرور کلی از سیستم جمع آوری داده های  

می باشد   متشکل از کاربران چندگانه   WBANS  .WBANSکشد. این سیستم تشکیل شده است از مجموعه ای از  
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توضیح    3که همانطور که در بخش    دیده می شود(  1مجهز شده است، همانطور که در شکل    WBAN)هر کاربر با  

از کاربران    داده شد، نمایند. گروهی  ارسال  بدن  از  به خارج  را  داده های جمع آوری شده  توانند  می    WBANمی 

که نشان دهده قابلیت محاسباتی ابری در    به صورت مجازی در حواشی یک سرور تکه ابری خوشه بندی شوند   د توانن

  WBANیت برای مدیریت کاربران  این قابل  توضیح داده شد،  3. همانگونه که در بخش  مقیاس های کوچک می باشد 

با   MAC-CSMA  نهاد های  در خوشه مخصوص به خودشان به میزان کافی وجود دارد. به منظور جلوگیری از تصادم

( استفاده  POOLING-BASED MAC PROTOCOL)  مبتنی بر ادغام  MAC، از پروتکل  WBANپکت داده های  

ابری   تکه  از سرور  می شود. سیستم  از مجموعه  با ظرفیت متشکل  ای  و حافظه  بسیار  با هسته های  فیزیکی  های 

الیه ای فیزیکی مختلف  بسیار باال می باشد. سرور تکه ابری مجهز به یک یا چند آنتن ارتباطی است که قابلیت های  

(. مهم ترین بخش سرور تکه ابری سیستم ذخیره سازی است. WIMAXو    WIFIرا پشتیبانی می کند )برای مثال،  

ذخیره سازی حجم عظیمی از داده ها را داشته  سیستم ذخیره سازی باید محیطی قابل رشد و قابل اطمینان را برای  

به همدیگر  سیم  بی  یا  و  کابلی  ارتباطی  های  لینک  از  استفاده  با  توانند  می  مختلف  ابری  تکه  های  سیستم  باشد. 

می تواند با استفاده از لینک های ارتباطی کابلی و  (. به عالوه، سیستم تکه ابری  WIMAXل شوند )برای مثال،  متص

که می تواند  ابر شرکتی بخش مدیریتی و ذخیره سازی است  مستقیما به ابر شرکتی متصل گردد. سیستم  یا بی سیم

یکی دیگر از ویژگی های مهم سیستم تکه  رار دهد.  ی مورد عالقه سازمان های مختلف را در اختیار آن ها قه هاداد

قابلیت   کاربران  ابری،  از  بسیاری  میان  دوگانه  از    WBANارتباط  داده  دریافت  قابلیت  داشتن  بر  مضاف  باشد.  می 

کاربر تواند  چندین  ابری همچنین می  تکه  برقرار  ، سیستم  ارتباط  کاربر  با چندین  تعریف شده،  سناریوی  اساس  بر 

 نماید. 
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 معیار های عملکرد  4.2

مبتنی بر تکه ابر با استفاده از دو معیار اولیه مورد ارزیابی قرار می گیرد، از جمله،    WBANآوری داده    ععملکرد جم

قدرت انتقال پکت و تاخیر پکت به    نشان داده شده است،  1همان گونه که در شکل   قدرت انتقال پکت و تاخیر پکت.

تکه  دستگاه های شخصی دیجیتالی با    انرژی مصرفی برقراری ارتباططور مستقیم وسیله اندازه گیری هزینه تاخیر و  

تخلیه انرژی و تاخیر در ارسال پکت ها به دلیل سنجش و مسیریابی به برخی از برنامه  .  می باشد   ابر و یا ابر شرکتی 

از  انتقال  و تاخیر    یمصرففراتر می رود. ما کمیت و کیفیت انرژی    ی دارد که از بحث این مقالههای کاربردی بستگ 

WBAN  مجموعه ای از کاربران    بر  را به تکه ابر که برای نظارتWBAN    وره زمانی خاص مورد نیاز است را  د در یک

از درصد پکت های منتقل شده در منطقه تحت تاخیر و مصرف انرژی    متغیر  واضح است که نتایج  تعیین می نماییم. 

،  به درصد پکت های منتقل شده به ابر شرکتی که از تکنولوژی سلولی استفاده می کنند   WIFIپوشش تکنولوژی  

توضسح داده شد، هدف به حداقل رسانیدن انرژی مصرفی در انتقال پکت   3مانطور که در بخش  حاصل می شود. ه

 ن میزان تاخیر از طریق قرار دادن کاربر در منطقه تحت پوشش تکه ابری می باشد.ها و همچنین به حداقل رساند 

 

 تکه ابری   WBANتوصیف ویژگی های   4.3

به منظور مطالعه تاثیرات به کارگیری سرورهای تکه ابری برای جمع آوری داده در منطقه تحت نظارت، آزمایش های  

متری قرار    600*400تصادفی در یک منطقه تحت نظارت    مسیر نقطه  کاربر با استفاده از مدل    400انجام گرفت.  

متر در ثانیه    2کاربران به صورت تحرک نقطه مسیر تصادفی در منطقه قرار گرفتند. حرکت آن ها با سرعت  گرفتند.  

مربوط به هر کاربر جمع آوری    WBANداده های نظارت شده  ثانیه ای در نظر گرفته شد.    10تا    1و توقف تصادفی  

تکنولوژی   از طریق  و سپس  انتقال   WIFIشده  فرستاده می شود. سرعت  ابر  به  سلولی  یا  پکت  و  و    0.1  هر  هرتز 

عدد    6تا    0ها از    VCبرای هر کاربر در طول یک ساعت می باشد. در این آزمایش ها تعداد  پکت    360مجموع آن  

در منطقه وجود ندارد و   VC، بدین معناست که هیچ برابر با صفر است VCاد متغیر است. وقتی گفته می شود که تعد 

ها را در    VCبه کارگیری    6پکت داده های کاربر باید از طریق تکنولوژی سلولی به ابر شرکتی فرستاده شود. شکل  
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ها هیچ   VC  در منطقه تحت نظارت می باشد که در آن   VCنشان دهنده حداکثر تعداد   VC-6منطقه نشان می دهد.  

متر را تحت پوشش خود قرار    100می تواند منطقه ای با شعاع    VCتداخلی با یکدیگر ندارند. به یاد داشته باشید که  

تکنولوژی  دهد  تواند توسط  متراژی است که می  این شعاع حداکثر   .WIFI    قرار استفاده  داده ها مورد  انتقال  برای 

 گیرد. 

را    6موجود در شکل    VCو تاخیر هر کاربر را برای هر کدام از سناریو های    نتایج عملکرد میزان مصرف برق  7شکل  

 10برابر است با میانگین مشاهده شده در    Yنقاط تاخیر و مصرف برق انتقال در محور    7نشان می دهد. در شکل  

نقطه   متفاوت که در آن هر  را آزمایش  پکت  و هر  کاربر  هر  تاخیر  میزان  و  مصرفی  برق  میانگین  در شکل  موجود 

 صورت گیرد.  7نمایش می دهد. مشاهدات زیر می تواند با توجه به شکل  

کرد را از نظر مصرف انرژی و میزان تاخیر نشان  عملوجود ندارد( بدترین    VC)سناریویی که در آن    VC-0سناریوی  

میلی ثانیه    0.45مگاوات و میزان تاخیر پکت برابر با    300می دهد، یعنی جایی که مصرف انرژی برای انتقال پکت  

در هر مورد داده باید مستقیما با استفاده از ارتباط سلولی به ابر  برای هر کاربر و هر پکت می باشد. علت این است که 

دارد. همانگونه که در   باالیی  تاخیر  میزان  بوده و همچنین  انرژی پرهزینه  از نظر مصرف  فرستاده شود که  شرکتی 

ها در منطقه کاهش می یابد. این   VCروند نتایج مصرف انرژی و میزان تاخیر با افزایش تعداد  گفته شد،    3.3بخش  

مقادیر نتایج مصرف انرژی و میزان تاخیر به ترتیب برابر با د.  در سناریو می تواند ادامه داشته باش   VC 6د  ا تعداتروند  

استفاده می کند، نشان داده است که حداکثر تعداد    VC  6میلی ثانیه می باشد. سناریویی که از    0.12مگاوات.    80

VC   می باشد. بیشتر از این تعداد باث ایجاد تداخل می گردد.  6که می توان در یک منطقه استفاده نمود برابر با عدد

حاصل نمود این است که می توان هزینه جمع آوری اطالعات از کاربران    6آخرین نتیجه ای که می توان از شکل  

WBAN    را با افزایش تعدادCV د. در منطقه تحت نظارت کاهش دا 
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 . نتایج آزمایش ها5

و   کاربران  تعداد  تاثیر  تا  گرفت  انجام  دیگری  های  آزمایش  بخش  این  شده    VCدر  استفاده  تحت های  منطقه  در 

نشان داده شده است،    1همانطور که در جدول    بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر،ی نتایج عملکرد، مورد  نظارت بر رو

استفاده  بنابراین، هدف این بخش ارزیابی سیستم اولیه    ؛ز افزایش می دهد ها هزینه نظارت را نی  VCافزایش تعداد  

ها می    VCو نحوه به کارگیری    ها  VCسناریوی های خاص در منطقه تحت ظارت، تعداد کاربران، تعداد    شده برای

 باشد. 
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 تعداد کاربران  5.1

که در شکل   است،    8همانطور  داده شده  کاربران  نشان  تعداد  تاثیر  درباره  تحقیق  منظور  نتایج به  بر  نظارت  تحت 

ها هیچ گونه تداخلی با هم    VCقرار گرفت که این    VC  6متر مورد پوشش    400*600عملکرد، منطقه ای با وسعت 

به این صورت تنظیم گردید،   . کاربران به صورت 1400و    400،600،800،1000،1200نداشتند. تعداد کاربران 

سرعت  تحرک   با  تصادفی  مسیر  تصادفی    2نقطه  توقف  و  ثانیه  بر  قرار    10تا    1متر  بررسی  مورد  منطقه  در  ثانیه 

و تعداد مشخصی نیز خارج از این مناطق قرار گرفتند،   VCگرفتند. تعداد مشخصی از افراد در منطقه تحت پوشش  

تحت پوشش قرار نداشتند، نمی توانستند داده های جمع آوری شده را به ابر شرکتی  سپس افرادی که در منطقه  

نتایج عملکرد این مجموعه آزمایش ها را نشان می دهد. مشاهدات زیر می تواند با استفاده از    9انتقال دهند. شکل  

علت   افزایش می یابد.  در منطقه   صورت گیرد. میانگین مصرف انرژی و میزان تاخیر با افزایش تعداد کاربران   9شکل  

در منطقه ای قرار گیرند که تحت پوشش    بیشتری   تعداد کاربران در منطقه احتمال این که افراد افزایش  این است که  

VC   و تاخیر در انتقال داده ها به دلیل استفاده از ارتباط    بنابراین میزان مصرف انرژی  ؛قرار ندارد، افزایش می دهد

از سوی دیگر،   یابد.  افزایش می  از کاربر خدمت رسانی کند که    VCهر منطقه  سلولی  به تعداد مشخصی  می تواند 

دارد. سپس، کاربران اضافی موجود در   WIFIشرح آن رفت، شباهت زیادی با قابلیت های    3.1همانطور که در بخش  

نیز مشخص    9همانطور که در شکل    ها ناچار هستند تا از ارتباط سلولی برای انتقال داده استفاده نمایند.  VCمنطقه  

دریافت   VCخدمات خود را از    WIFIمی توان اینچنین برداشت نمود که تعداد افرادی که می توانند از طریق    است،

 کاربر می باشد.  150تا  120نمایند بین 

 

 کاربرانها و تعداد   VCاستقرار  5.2

تعداد    این موضوع بود که چگونه   مجموعه آزمایش های دیگری نیز انجام گرفت. هدف از انجام این آزمایش ها بررسی 

VC  نظارت استقرار آن ها در منطقه تحت  نحوه  و  کاربران  ها  تعداد  تغییر  با  تواند  تاثیر    می  نتایج عملکرد  بر روی 

ها می تواند بر    VCن این موضوع به خواننده است که چگونه طرز استقرار  تحقیق نشان دادمنطق پشت این  .  بگذارد
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تحت پوشش  متر    800*800روی مصرف انرژی و میزان تاخیر تاثیر بگذارد. یک منطقه تحت نظارت به مساحت  

-16یا    و  VC, 5-VC,6-VC, 8-VC, 10-VC, 12-VC, 14-VC-4قرار گرفت، مانند    VCسناریوهای مختلفی از  

VC  حداکثر تعداد    16، در اینجا عددVC    به کار برده شده در سناریو ها می باشد که می توانند بدون ایجاد تداخل

خاط به  لطفا  یابند.  استقرار  نظارت  تحت  منطقه  هیچ   ردر  ما  یافته،  استقرار  های  سناریو  تمام  در  که  باشید  داشته 

های موجود در    VCتداخل ایجاد کند را در نظر نگرفتیم تا بتوانیم کمترین هزینه را برای    ها  VCسناریویی که بین  

کنیم.   فراهم  نظارت  تحت  معادل  منطقه  ترتیب  به  کاربران  تعداد  ذکر شده،  سناریو های  ،  800،  600،  400برای 

متر در    2در نظر گرفته شد. این کاربران به صورت تحرک نقطه مسیر تصادفی و با سرعت    1400و    1200،  1000

همانطور که در بخش های بعدی خواهیم گفت و در    ثانیه ای در منطقه قرار گرفتند.  10تا    1و توقف تصادفی  ثانیه  

استقرار    نیز مشخص است،  10شکل   آزمایش ها،  این مجموعه  به   VCدر  دور و    صورت بخش شد.   سه   ها  نزدیک، 

 متوسط.
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 ها VCاستقرار نزدیک  5.3

ها به صورت نسبتا نزدیک در منطقه تحت نظارت استقرار یافتند تا تاثیر آن بر    VCدر این مجموعه از آزمایش ها،  

در  ها    VCها برای کاهش هزینه حاصل از مسافت بین    VCروی نتایج عملکرد مورد بررسی قرار گیرد. ایده مجاورت  

به تصویر می کشد و    ها را در منطقه تحت نظارت  VCاستقرار مجاورتی    10رابطه با برنامه کاربردی می باشد. شکل  

 نتایج عملکردی مربوط به مصرف انرژی و میزان تاخیر را نشان می دهد.  11شکل 

ها میانگین مصرف انرژی و میزان    VCمی توان این تفاسیر را انجام داد. افزایش تعداد    11و    10با توجه به شکل  

تعداد   افزایش  که  دهد، چرا  کاهش می  را  ها  داده  آوری  دادهشا  VCتاخیر جمع  پکت  ارسال  از    نس  استفاده  با  را 

WIFI    تاخیر میزان  و  انرژی  هزینه مصرف  دهد را    همربوط   VCبه  با کمترین  افزایش می  کاربر  به    برای  نسبت  که 

انجام گیرد    11تکنولوژی سلولی بسیار مقرون به صرفه تر است. دومین مشاهده ای که می تواند با استفاده از شکل  

یک   برای  کاربران  تعداد  افزایش  که  است  ها   VCاین  داده  آوری  در جمع  را  تاخیر  و  انرژی  مصرف  میزان  خاص، 

باعث می شود تا تعداد افرادی که در منطقه تحت پوشش  ربر  افزایش می دهد. علت این است که افزایش تعداد کا

VC    .در همان زمان که  نیز مشخص است،    9گفته شد و در شکل    5همانگونه که در بخش  قرار ندارند، افزایش یابد

ستفاده  تا برای انتقال داده ها از ارتباط سلولی اناچار می شوند    VCتعداد کاربران افزایش می یابد، کاربران اضافه در  

 نمایند. 

 

 دور  فاصلهها در  VCاسقرار  5.4

 12. شکل  ا با مسافت های نسبتا دور در منطقه تحت نظارت قرار می گیرند ه  VCر این مجموعه از آزمایش ها،  د

ها باعث شده تا آن ها در    VCها را نشان می دهد. همان طور که ازتصویر پیداست، تعداد کم    VCمکان استقرار این  

ها از    VCها در منطقه، تاثیر فاصله بر روی نحوه استقرار    VCاما با افزایش تعداد    ؛فاصله های دور از هم قرار گیرند 

نشان    را  12در شکل    ایش های انجام گرفتهنتایج عملکرد مصرف انرژی و میزان تاخیر در آزم  13بین می رود. شکل  

انجام داد. به طور کلی میانگین مصرف انرژی و میزان    11و   13مشاهداتی مشابه را می توان در شکل های    می دهد.
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ها را به    VCها و تعداد کاربران کاهش می یابد. در صورت انجام آزمایش هایی مشابه که    VCبا افزایش تعداد  تاخیر  

دهند،   می  قرار  منطقه  در  متوسط  شکل  فاصله  شد.  خواهد  مشابهی حاصل  استقرار    14نتایج  در    VCنتایج  را  ها 

 منطقه با فاصله متوسط نشان می دهد. 
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به نمایش در آمده است. این شکل    16و    15نتایجی در شکل  ها،    VC  به منظور مقایسه تعیین فاصله ها در استقرار

-VC,6-4ها میانگین مصرف انرژی و میزان تاخیر را در فاصله های نزدیک، دور و متوسط نشان می دهند که شامل  

VC,8-VC,10V-C  .ونه که  همان گمی باشد.  800تعداد کاربرانی که این نتایج را به وجود آورده اند، عدد  می باشند

همانطور که    ها در منطقه از بین می رود.  VCها با افزایش تعداد    VC، تاثیر فاصله در استقرار  قبال توضیح داده شد 

ها میانگین مصرف برق و    VCنشان می دهد که افزایش تعداد    16و    15ایج موجود در شکل  پیشتر هم گفته شد، نت

 VCها با افزایش تعداد    VCنتایج در سه نوع استقرار  در  تفاوت  میزان  از سوی دیگر،    میزان تاخیر را کاهش می دهد.

تعداد   افزایش  با  فاصله  عنصر  که  چرا  یابد،  می  کاهش  مهم   VCها  نتیجه  گردد.  می  تاثیر  بی  خودکار  طور  به  ها 

ها در فواصل    VCاستقرار    تاخیر  میزان  میانگین مصرف انرژی و   گرفت این است که  از این نتایج  دیگری که می توان

تعمیمی در    حرکت کاربر به صورتکمتر است. علت این امر  نسبت به دیگر اشکال استقرار )دور و نزدیک(    متوسط 

 در منطقه می باشد.تحرک نقطه مسیری تصادفی  مدل 

 

 انجام. نتیجه گیری و فعالیت های در حال 6

سیستم   در  بزرگ  مقیاس  در  و  کارآمد  به صورت  داده  آوری  مقاله جمع  این  اولیه    WBANدر  مدل  گردید.  ارائه 

WBAN  شامل ماشین مجازی و تکه ابر مجازی شده ارائه گردید و با استفاده از شبیه ساز کلودسیم توسعه یافته ،

از سیستم   استفاده  با  گرفت.  قرار  ارزیابی  اولیهمورد  افزایش ظرفیت نمونه  قابلیت  که  دادیم  ارائه  را  زیرساختی  ما   ،

های   سیستم  بتواند  تا  داشت  را  پردازش  و  سازی  بزرگ  را    WBANذخیره  های  مقیاس  هدف  در  نماید.  مدیریت 

 کاهش مصرف انرژی و میزان تاخیر در جمع آوری داده ها بود که این کار از طریق انتخاب تکنولوژی ارتباط داده ها 

ژی های  ودر منطقه تحت نظارت انجام می گرفت. ثابت گردید که مدل پیشنهادی با استفاده از تکنول  پویابه صورت  

و  ارتباط سلولی  صرفه  به  مقرون  توسط   WIFIی  ها  تکنولوژی  های  )این  می    VCو    WBANS  سیستم  پشتیبانی 

مشخص گردید که عملکرد میانگین مصرف   پشتیبانی می کنند.  WBANبه طور کامل از تحرک سیستم های    شوند(

با افزایش تعداد   ها در منطقه تحت نظارت کاهش می یابد. همچنین   VCانرژی و میزان تاخیر به طرز چشمگیری 



30 
 

افزایش تعداد کاربران در منطقه تحت نظارت میانگین مصرق برق و میزان تاخیر را افزایش می  نشان داده شد که  

عالیت های در حال انجام در این رابطه شامل موارد زیر می باشد، ایجاد و توسعه یک مدل پیشبینی مانند، دهد. ف

ها   VCکه برای پیش بینی حرکات کاربر در منطقه تحت نظارت و تصمیم گیری درباره مکان استقرار  فیلتر کالمان  

 استفاده می شود. 

 

 

 


