
 

 

 :چند سنسور در شبکه های حسگر بدن تلفیق

 ی پژوهشی  و چالش ها طبق اخرین دستاورد های علمی

 

 چکیده 

ی در زمینه مراقبت انقالبی در بسیاری از حوزه های کاربرد   ، به عنوان یک تکنولوژی  (BSNs) ر بدنحسگ شبکه های  

  وردهآبه وجود   (IoT) برنامه های کاربردی اینترنت اشیاء ، شهر های هوشمند و بسیاری از  تناسب اندامهای بهداشتی،  

اکثر سیستم های موجود در بازار فرض می کنند که یک  تک دستگاه تعداد زیادی اطالعات کاربر را نظارت می    .است

از BSN فناوری  واقعیتدر    .کند  از    تلفیق .  استاندازه گیری همزمان چندین دستگاه    محیط های    انتقال  داده ها 

که به طور مستقیم بر    درک نشده استبه یک کار ضروری تبدیل شده است اما هنوز    ،چندین منبع سنسور ناهمگن

با این وجود، به تازگی پژوهشگران شروع به توسعه راه حل های فنی    .عملکرد برنامه های کاربردی تاثیر می گذارد

فاقد بررسی جامع از    ،، جامعه در حال حاضرطبق این مطالعه  کلیبه طور    .کرده اند  BSN مؤثر داده های  تلفیقای  بر

داده های چند   تلفیق ، انگیزه ها و مزایای  مقالهاین    .است BSN حوزهچند سنسور در    تلفیق در    ی علمی تکنیک ها

و به ویژه در شناسایی فعالیت های فیزیکی، با هدف ارائه یک طبقه بندی سیستماتیک و    سنسور را روشن می کند 

داده ها در    تلفیق چارچوب مقایسه کلی از ادبیات، با شناسایی ویژگی های متمایز و پارامترهای موثر بر انتخاب طراحی  

داده ها در حوزه های شناخت    تلفیقاین بررسی همچنین    .( تمرکز می کند تصمیمو    سطوح مختلف )داده، ویژگی 

آینده در   نیز شامل می شود و جهت و چالش های مربوط به تحقیقات  چند   تلفیق احساسات و سالمت عمومی را 

 .را معرفی می کند  BSN سنسور در حوزه



،  تلفیق سطح ویژگی،  تلفیق سطح داده،  فعالیت های انسانی  ، تشخیصتلفیق داده های چند سنسور  :کلمات کلیدی

 تلفیق سطح تصمیم  

 

 مقدمه . 1

(  و برنامه های کاربردی به  WSNهای شبکه حسگر بی سیم)  فناوریه تحقیق در زمینه  حوز دود ده سال پیش،  ح

از   .اعمال می شودبه نظارت بر بدن انسان  WSN ( منجر شد: یک نوع خاص ازBSNsر بدن)حسگ معرفی شبکه های 

در سطح   .تغییراتی در جنبه های مختلف زندگی روزمره ما ایجاد کند   ند که ها وعده داده بود BSNزمان تعیین آنها،  

فیزیولوژیکی پوشیدنی بی سیم BSN  یک  تکنولوژیکی، به  ، پوشیدنی شامل سنسورهای  )با   اعمال شده  انسان  بدن 

از پارچه های هوشمند( با استفاده  یا حتی  الکترودهای پوست، تسمه های االستیک  از  ،  سازیفعال    برای     استفاده 

در   BSN عبرنامه های کاربردی  بسیار متنو  .به کار می پردازند   تهاجمی لحظه ای و پیوسته غیرنظارت  ،  هزینهکاهش  

بیماری های   بر  از جمله پیشگیری، تشخیص زودهنگام و نظارت  و سایر    باعصا  و   قلبی عروقی، مغزطول سال ها، 

کمک   مزیت و حسن های  ، یادآوری قرص ها(، پرت شدنسالخوردگان در خانه )تشخیص    به بیماری های مزمن، کمک  

   پیشنهاد شده است. و غیره حرکات، تشخیص احساسات،رفتار وبه توانبخشی، فعالیت بدنی و تشخیص 

موفقیت کلیدی این تکنولوژی امکان نظارت بر نشانه های حیاتی و فیزیولوژیکی بدون مانع راحتی کاربر / بیمار در  

در واقع، در چند سال اخیر، انتشار آن با استفاده از ابزارهای پوشیدنی هوشمند در    .انجام فعالیت های روزمره است

سطح صنعتی انبوه )به ویژه ساعتهای هوشمند و دستبند( افزایش یافته است که می توانند چندین پارامتر مانند شتاب 

 .  د ، پالس سرعت، و زیست امپدانس را اندازه گیری کنن(ECG) بدن، الکتروکاردیوگرام

نیاز به تکنیک های پیشرفته پردازش سیگنال و الگوریتم   BSN با این حال، از آنجا که بسیاری از برنامه های کاربردی

  ی حسدارند، طراحی و پیاده سازی آنها هنوز هم هنوز یک مشکل چالش برانگیز است. جریان داده ها]   4-1   [ها

  ی ، قدرت محاسبات(باتریانرژی )با منابع محدود از لحاظ دسترسی    از راه دور با استفاده از دستگاه های پوشیدنی  شده

اغلب با داده سنسور    BSNعالوه بر این، سیستم های    .، پردازش و فرستاده می شود)حافظه(  و ظرفیت ذخیره سازی 



خطا مشخص می شود  که بدیهی ست به طور قابل توجهی در پردازش سیگنال، تشخیص الگو و عملکرد یادگیری    دارای 

داده    ق یتلف  ی مکمل همراه با روش ها  ا یزائد    ی استفاده از داده ها  ز، یچالش برانگ   و یسنار  نی در ا  ماشین تاثیر می گذارد. 

برا   کیچند حسگر،    ی با    یراه حل مؤثر  از س   تیفیکاستنباط اطالعات    ، یزینو  ایبه شدت خراب    یها  گنالیباال 

   واقع شده است.  حسگر  ی نمونه ها   ی   داده و...   ، یناسازگار  ایاز دست دادن     ر ی تحت تأث  کیستماتیو س   ی تصادف  یخطاها

. اکثر سیستم های موجود در بازار فرض می کنند که یک  تک دستگاه تعداد زیادی اطالعات کاربر را نظارت می کند 

تلفیق داده ها از    .استاندازه گیری همزمان چندین دستگاه    در حال انتقال از محیط های   BSN فناوری  واقعیتدر  

که به طور مستقیم بر    درک نشده استبه یک کار ضروری تبدیل شده است اما هنوز    ،چندین منبع سنسور ناهمگن

متوجه می شویم که زنجیره پردازش پیچیده ای که در  به طور خاص، ما  .  عملکرد برنامه های کاربردی تاثیر می گذارد

 داده ها را با سطوح مختلف پیچیدگی و کارایی نشان می دهد.  تلفیق استفاده می شود، سطوح مختلف   BSNطراحی  

به طور    را آغاز کرده اند.  BSNمؤثر داده های    تلفیق تنها در سال های اخیر محققان راه حل های فنی توسعه برای  

، در حال  ]  4،5  [ت  منتشر شده اس   WSNسنسور در    تلفیق، در حالی که بررسی های جالب در  تحقیق  این  طبق   کلی

 است.  BSN  حوزهچند حسگر در  تلفیقحاضر جامعه  فاقد یک بررسی کامل از تکنولوژی های پیشرفته در 

بررسی و بینش های مفیدی در مورد  ای از  در مورد  پس زمینه    2بخش    :مقاله به این ترتیب به شرح زیر است  ساختار

یک دسته بندی سیستماتیک    3در بخش    ها ارائه می دهد.  BSNانگیزه های اصلی برای تلفیق داده های چند سنسور در  

ارائه شده است؛ خواص متمایز و پارامترها با هدف ارائه یک چارچوب مقایسه    BSNحوزه  از تلفیق چند سنسور در  

ی از پیشرفته ترین ه ا، تحلیل جامع و مقایس4بخش    .شناسایی شده است،  مشترک از ادبیات تجزیه و تحلیل شده

به    یبرای ارائه دید وسیع تر   شناسایی و نظارت بر فعالیت های انسانی پوشش می دهد.تلفیق داده ها را در زمینه  

شامل استراتژی های تلفیقی داده ها و انتخاب های طراحی برای شناخت احساسات و برنامه های    5خوانندگان، بخش  

بینش هایی را در مورد مسیرهای تحقیق جدید و چالش های نسل بعدی     6بخش    کاربردی بهداشت عمومی است.

 ایان می رساند.مقاله را به پ  7چند سنسور ارائه می دهد. سرانجام، بخش  تلفیق 

 



 زمینهپیش  . 2

 شبکه های حسگر بدن 2.1

انقالبی در بسیاری از حوزه های کاربردی در مراقبت های    ، به عنوان یک تکنولوژی (BSNs) شبکه های سنسور بدن  

[ و بسیاری دیگر از برنامه های کاربردی اینترنت 29-27[، شهرهای هوشمند ]26-22[ تناسب اندام ]21-7بهداشتی ]

ها پتانسیل زیادی در مراقبت های بهداشتی نشان   BSN[. به طور خاص،  33-30]  است  به وجود اورده (IoT) اشیاء

که مراقبت / ایمنی بیمار را بهبود بخشد و باعث صرفه جویی در هزینه های قابل    ند این سیستم ها وعده داده ا داده اند.

به گفته سازمان ملل متحد، اگر روند سالمت جاری تغییری نداشته باشد، پنج بیماری رایج،   [.37-34توجهی شود ]

تریلیون    47،  2030تا سال    ، جهانسرطان، دیابت، بیماری های قلبی، بیماری های ریوی و مشکالت سالمت روانی

   [. 38،39. ]داشتدالر در هر سال هزینه خواهد 

در نتیجه، دهه    [.52-40یکی از مهم ترین مداخالت)را های درمان( در مدیریت این بیماری، فعالیت بدنی است ]

برای نظارت و تشخیص سالمت   هاBSNگذشته شاهد تالش های زیادی در استفاده از فن آوری های هوشمند مانند  

سال های اخیر مطالعات قابل توجهی را نشان داده اند که    از طریق نظارت / ارزیابی فعالیت های فیزیکی بوده است.

[، برآورد  17-11،15-9ر فعالیت های فیزیکی نظیر شناسایی فعالیت ]را در برنامه های مختلف نظارت ب  BSNپتانسیل  

[،  58-53مبتنی بر فعالیت ]  عالن[، ا21]مشترک  [، برآورد زاویه  19،20کالری ]  [، محاسبه هزینه18طح فعالیت ]س 

دارو(] )چسبندگی  دارو  پایبندی  ]59،60ارزیابی  ]66-61[، سنجش جمعیت  اجتماعی  های  شبکه  و  67-70[،   ،]

   [ داشته است.26-22ورزشی ]  های تمرین

پوشیدنی شامل تعدادی گره حسگر پوشیدنی است که به طور بی سیم در حال گرفتن و همگام سازی    BSNیک  

بدست   پوشیدنیها، که اطالعاتی را از سنسورهای    BSN فیزیولوژیکی بر روی انسان را پردازش می کند.سیگنال های  

می آورند، از الگوریتم های محاسباتی شامل پردازش سیگنال و تکنیک های یادگیری ماشین برای استخراج اطالعات 

سنسورهای فیزیولوژیکی شامل شتاب سنج، ژیروسکوپ ها، سنسورهای    مفید از داده های حسگر استفاده می کنند. 

الکتروکاردیوگرام   )برای  سینه  قفسه   / پوست  الکترودهای  شده،  اعمال  نیروهای  و  بدن  برای حرکات  ،  (ECG)فشار 



گالوانیک  (EMG)الکترومیوگرام   پوستی  پاسخ   ،(GSR)   الکتریکی امپدانس  استیموگرافی  پلی   ( PPG،  ((EIP)و 

برای  سنس سر  پوست  شده  داده  قرار  الکترودهای  قلب(،  صداهای  و  محیط  صدای،  )برای  ها  میکروفن  ورها، 

بی سیم منتقل می شوند؛ پروتکل های ارتباطی به  ،  داده های خام و پردازش شده  می باشد. (EEG)الکتروانسفالوگرام  

  مصرف [، بلوتوث کم  71]   IEEE 802.15.4محبوب ترین استانداردها  .تراشه رادیویی بستر سخت افزاری بستگی دارد 

[؛  74را می توان با معماری های سخت افزاری مختلف به دست آورد ] BSN گره های  [ است.ANT +]73  [ و  72]

TelosB [75] در نمونه اولیه تحقیق BSN بسیار رایج بود، در حالی که اخیرا Shimmer [76]   محبوبیت بیشتری

همچنین قابل توجه است که در بسیاری از مطالعات، سخت افزار سفارشی طراحی و ساخته شده    .به دست آورده است

 Contikiو  ]  TinyOS     77[. در میان آنها، احتماال  و باالی نرم افزار برنامه های کاربردی اجرا شده است  .است

امه کاربردی را به طور مستقیم بر  بیشتر حمایت شده است. بعضی از توسعه دهندگان ترجیح می دهند کد برن   [78]

پذیرفته شده برنامه  ری( ارائه شده توسط پلت فرم گره  روی محیط توسعه پایه )سیستم عامل و یا کتابخانه های نرم افزا

نشان   CodeBlue [79]   .[2] با این حال، استفاده از میان افزار برنامه ریزی خاص دامنه توصیه می شود  ریزی کنند.

[ یک چارچوب 80است، در حالی که تیتان ] BSN میان افزار جنینی است که مخصوص سیستم های  دهنده اولین 

  -اولین چارچوب برنامه ریزی دامنه  SPINE [1] .اعمال شده است BSN حوزهکلی تر هدف است که با موفقیت به  

برای   ]  BSNخاص  ثابت شده است  اثربخشی آن به طور گسترده ای  ابر،     [.4ها و  با ظهور پارادایم   BSNاخیرا، 

middlewares    برای پشتیبانی از نظارت طوالنی مدت، ذخیره سازی داده ها و تجزیه و تحلیل، مدیریت جامعه و

تکامل یافته   ( Cloud BAN e-   Health [83]و   BodyCloud [81،82]تعامل با سرویس های کاربردی )مانند  

  است.

ها نشات گرفته اند و با توجه به شباهت های ذاتی آنها، بین   WSNها به عنوان یک شاخه تحقیقاتی از    BSNگرچه  

[ دارد  وجود  زیادی  های  تفاوت  ها  شبکه  محدوده   WSN[.84این  وضوح  به  و  ها  گره  تعداد  اساس  بر  معموال  ها 

ها می توانند از گره های بیش از حد استفاده کنند بنابراین استحکام    WSNاما    .جغرافیایی، مقیاس بزرگتری دارند 

ها باید از حداقل    BSNاز پوشیدگی و راحتی کاربر،    باال  در حالی که به دلیل نگرانیفردی اغلب یک اولویت نیست،  



از    BSNبه همین دلیل، گره های    از دقت باال و قابلیت اطمینان دارند.  تضمین تعداد گره ها استفاده کنند، هر کدام  

در مقابل، از لحاظ ذخیره انرژی،    است.  توجهلحاظ ابعاد فیزیکی، وزن، سازگاری با محیط زیست و ارگونومی بسیار مورد  

خیلی اسان است، تقارن    معموال می توانند ریشارژ شوند یا جایگزین کردن آنها  BSNاز آنجا که باتری های گره های  

(trade-off)    بین الزامات به سمت دقت می رود، در حالی کهWSN    قدرت )انرژی(ها دارای محدودیت های کم

قال داده ها معموال نیاز به نمونه برداری باالیی از حسگرها ، میزان انت BSNعالوه بر این، برنامه های کاربردی  هستند.

ها توپولوژی شبکه ستاره را در نظر می گیرند، در حالی   BSN و نظارت مستمر دارند. در نهایت، اکثریت قریب به اتفاق

   .ها به طور ذاتی چند اکتیو هستند  WSN که

یک محاسبات توزیع شده را انجام می دهند که پاسخ ها را تجزیه و تحلیل    BSNبه طور معمول، برنامه های کاربردی  

و تلفیق می کنند و داده ها را به یک هاب محلی )به عنوان مثال یک گوشی هوشمند( برای احتماال پردازش بیشتر  

اخالت ارسال کند. می پردازند. هاب محلی می تواند نتایج نهایی را به یک سرور پشتی برای تصمیم گیری بالینی و مد 

یک سری از وظایف محاسباتی را بر روی سیگنال های فیزیولوژیک جمع آوری شده به    BSNهر گره حسگر در یک  

توسط پردازش توزیع    ،[. وضعیت کلی کاربر 85ترتیب برای استخراج اطالعات جزئی در مورد کاربر انجام می دهد ]

   .شده و مشترک از این داده ها تعیین می شود

داده های سنسور  وظ بر روی  پردازش  تقسیم    BSNایف اصلی  داده ها،  نمونه گیری  انجام شده ممکن است شامل 

مثال هایی از تکنیک های نمونه گیری داده ها عبارتند از نرخ ثابت،   فیلترینگ، استخراج ویژگی ها و طبقه بندی باشد.

]  bit-resolutionنرخ متغیر، نمونه گیری تطبیقی، حساسیت فشرده، و تنظیم   سطح پیچیدگی   [86،87حسگر 

الگوریتم های تقسیم    .[90-88] و نوع و کیفیت خواندن سنسورها دارد  نظرالگوریتم فیلترینگ بستگی به کاربرد مورد  

بندی جریان داده های پیوسته را به فواصل زمانی گسسته از نوع انتظار توسط مرحله پردازش اطالعات تقسیم می کند 

است که برای طبقه بندی استفاده می  بعدی )ویژگی( از آن استخراج شده  هر قطعه یک بردار چند   [.15،91،92]

-k) (kالگوریتم های به طور گسترده ای مورد استفاده برای طبقه بندی و تشخیص رویداد عبارتند از:   [.11،93شود ]



NN)    نزدیکترین همسایه(، ماشین های بردار پشتیبان(SVM)ن مارکوف  ، مدل های پنها(HMM)  شبکه عصبی ،

(NN) ،طبقه بندی درخت تصمیم ،Logistic Regression   وNaive Bayesian approach  [94-99]  . 

 

 ها  BSNانگیزه ها برای تلفیق داده های چند سنسور در  2.2

که به  هستند    ها متکی به یک  تک سنسور و یا بر روی چند سنسور    BSNهمانطور که در هر سیستم اندازه گیری،  

 [: 100محدودیت ها و مسائل متعددی رنج می برند مانند ]  از صورت جداگانه در نظر گرفته می شوند،

 محرومیت حسگر: خرابی یک حسگر باعث از دست دادن ادراک )اگاهی( بر روی پارامتر فیزیکی مورد نظر می شود. •

پوشش فضایی محدود: یک سنسور پوشیدنی فردی اغلب مکان بدن محدود را پوشش می دهد. به عنوان مثال، یک   •

 ف را اندازه گیری کند.شتاب سنج که در بازوی چپ جا داده شده است، نمی تواند حرکات مخال

 عدم دقت: اندازه گیری از سنسورهای فردی محدود به دقت آن واحدهای خاص است. •

عدم قطعیت: زمانی رخ می دهد که ویژگی ها از بین رفته باشند، زمانی که یک سنسور تنها نمی تواند تمام ویژگی    •

با توجه به مسائل مربوط   [.101ه مشاهدات مبهم است ]های مربوط به پدیده / رویداد را اندازه گیری کند یا زمانی ک

 به پوشش فضایی محدود، سیستم های تک حسگر نمی توانند به طور موثری عدم قطعیت را کاهش دهند. 

در واقع، استفاده از سنسورهای چندگانه    .چند حسگر نشان داده شده است  تلفیق یک راه حل موثر برای مسائل فوق، با  

 [:102،103همگن( همراه با تکنیک های تلفیق داده، مزایای متعددی را ارائه می دهد، مانند موارد زیر ])ناهمگن یا 

 نسبت سیگنال به نویز بهبود یافته: تلفیق جریانهای داده چندین سنسور باعث کاهش اثرات نویز می شود.  •

 طعیت خروجی را کاهش می دهد.کاهش ابهام و عدم قطعیت: استفاده از داده ها از منابع متعدد عدم ق  •

اغلب برای اماده کردن اطالعات قابل اعتماد کافی نیستند؛ )تکی( د به نفس: سنسورهای منحصر به فردافزایش اعتما •

 تلفیق داده های چند سنسور دوباره به کمک می آید.

کند که باعث باال  استحکام و قابلیت اطمینان: استفاده از سنسورهای همگن چندگانه، افزونگی را فراهم می    باال بردن   •

 سیستم حتی در صورت خرابی سنسور می شود. بردن تحمل خطا 



هر    استحکام در برابر تداخل: افزایش ابعاد فضای اندازه گیری )به عنوان مثال اندازه گیری ضربان قلب با استفاده از  •

به طور قابل توجهی افزایش استحکام   photoplethysmogram (PPG)) و   (ECG)دو سنسور الکتروکاردیوگرام  

 در برابر تداخل های محیطی را دارد. 

: هنگامی که چندین اندازه گیری مستقل از یک ویژگی / صفت مشابه با هم  فرضیه  بهبود وضوح، دقت و تبعیض  •

 دقت)وضوح( مقدار نتیجه باالتر از آنچه که می تواند با استفاده از یک حسگر به دست آید هست. تلفیق می شوند، 

یکپارچه سازی ویژگی های مستقل و دانش پیشین: برای درک بهتر جنبه های خاص دامنه برنامه کاربردی هدف و   •

 بهبود کارایی در برابر تداخل منابع داده. 

در سیستم های مرسوم، اندازه گیری    سنسور، کاهش پیچیدگی منطق برنامه کاربردی است.  تلفیق برای   انگیزه بیشتر

های حسگر بدون نیاز به پردازش اولیه یا به طور سنتی پیش پردازش شده به طور مستقیم به برنامه کاربردی دسترسی 

قابل، پیش پردازش تلفیق حسگر اجازه  در م  پیدا میکند، که باید با جریان های داده نادرست، مبهم و ناقص مقابله شود.

می دهد تا ورودی برنامه کاربردی را استاندارد سازی کند، بنابراین رشد، نگهداری و توسعه پذیری برنامه کاربردی  

در واقع، حرکت )بخشی از( منطق پیش پردازش به یک سطح پایین تر از برنامه کاربردی )به    [.104ساده می شود ]

نشان داده شده است( هم مقرون    1ل یا بر روی سطحی از سطح میان افزار، همانطور که در شکل  طور معمول، در داخ

به صرفه است )به عنوان مثال از لحاظ صرفه جویی در وقت / تالش توسعه، از آنجا که توسعه دهنده برنامه کاربردی  

مقابله  می کند( و اغلب کارآمدتر )زیرا   ها  APIنیازی به پیاده سازی منطق پیش پردازش ندارد، بلکه با آن از طریق  

می تواند بهتر از آنچه که توسط یک برنامه نویس معمولی انجام می شود بهینه شود(. این  تلفیقمنطق پیش پردازش  

، عالوه بر این، رویکردی است که از مدوالسیون نرم افزاری و به همین ترتیب قابلیت نگهداری حمایت "جدایی نگرانیها"

 .می کند 



 
 .BSN : الیه بندی معمولی یک سیستم1شکل 

 

 ها  BSNسنسور در    تلفیق. استراتژی های  3

با منابع مختلف    BSNهمانطور که در بخش های قبلی مورد بحث قرار گرفته است، سیستم   برامدن  نیاز به عهده 

سنسور    تلفیقخاص و راه حل های متناظر، رویکردهای مختلف    سالهبا توجه به م  اطالعات در سطوح مختلف دارد.

سنسور است و به بحث در مورد    تلفیقهدف از این بخش،  رسم یک طبقه بندی از انواع مختلف    اتخاذ می شوند.

 ویژگی های آنها و استفاده از آنها در برنامه های کاربردی عملی می پردازد. 

انتزاع،   سطح  از  رقابت  تلفیقمستقل  در  تواند  می  )سنسور  مکمل  (competitiveی   ،  (complementary )  و

]( cooperative)  مشترک  شود  بندی  از    تلفیق  [. 105گروه  چندگانه  معادل  منبع  از  استفاده  معنای  به  رقابتی 

، هر چند، در  BSNاطالعات است و برای به دست آوردن افزونگی و خود درجه بندی استفاده می شود. در سیستم  

عمل بسیار غیر معمول است چه حتی زمانی که سنسورهای معادل چندگانه استفاده می شود، آنها معموال در مکان  

  تلفیقدر بدن انسان قرار می گیرند و از این رو هر کدام می توانند عمال اطالعات مکمل را ارائه دهند. در  های مختلف  

مکمل، در واقع هر سنسور جنبه های مختلف پدیده های تحت کنترل را می گیرد و برای بهبود دقت و قابلیت اطمینان 

لیل مشترک از سیگنال های مکمل به دست آمده  اطالعات سطح باال توسط تجزیه و تح  سیستم استفاده می شود.



زمانی که سیگنال های سنسور چندگانه مورد نیاز، برای به دست آوردن اطالعات که    مشترک تلفیق در نهایت،   .است

همانطور که در زیر    ، به بازی می اید.اوردبا نگاه کردن به هر یک از این سیگنال ها به طور مستقل نمی تواند به دست  

 سنسور است. تلفیقمشترک رایج ترین شکل   تلفیق  BSNهای ذیل نشان داده شده است، در حوزه  بخش 

سطح   تلفیق چند سنسور معموال به سه دسته اصلی تقسیم می شود:    تلفیق از لحاظ انتزاع سطح پردازش اطالعات،  

- سه سطح ) داده   تلفیق[، سلسله مراتب  108در ]  [.107[، ]106سطح تصمیم ]  تلفیقسطح ویژگی و    تلفیقداده،  

در زیر یک مجموعه از قراردادها، مدل    گسترش داد.   تلفیق فرآیند    I / O( را به پنج حالت وابسته به  تصمیم -یژگی و

ه تحت دیگری،  با ماهیت اجزای ورودی مشخص شده است، یعنی، تلفیق گروه خاصی ازموجودیت ها، در حالی ک  تلفیق 

، ویژگی  با ماهیت خروجی مشخص می شود. در این مقاله، ما بر روشی سه گانه شناخته شده )سطح داده تلفیقمدل  

 ( بر اساس سطح پردازش تمرکز خواهیم کرد. و تصمیم

گروه در  در زیر، ما در مورد هر   .به ترتیب برخی از ویژگی ها و تکنیک های مربوطه را نشان می دهند   2و    1جداول  

   .جداول جداگانه بحث می کنیم

است. رویکرد متمرکز متکی بر یک مرکز  ممکن  رکیبی  تبسته به سطح پردازش، روشهای تلفیقی متمرکز، توزیع شده و  

انجام می شود، در حالی که در رویکرد توزیع شده هر سنسور پردازش مستقل را   تلفیقی است که در آن پردازش 

جام می دهد و نتایج را به یک گره فیوژن انتقال می دهد که در آن تجزیه و تحلیل سراسری  براساس داده های خود ان

هم پیشنهاد شده است؛ در این مورد، جمع آوری داده ها و پیش پردازش ترکیبی  در نهایت انجام می شود. تلفیق داده  

بدست جمع آوری داده های  سئولالی که یک گره مرکزی هنوز ممعموال با یک روش توزیع شده انجام می شود در ح

 است. انجام محاسبات در سطح تصمیم از منابع توزیع شده و برای امده

 

 

 

 

 



 .ویژگی های فیوژن در سطوح مختلف   1جدول 

 

 برنامه های کاربردی و تکنیک ها در سطوح تلفیق مختلف.  2جدول 

 سطح فیوژن  (spectralداده کاوی طیفی) پردازش سیگنال دیجیتال 
 سطح داده                                                              ها  داده  انطباق  مختصاتتغییر  

  برآورد پارامترها    فیلتر کالمن

  نیرومندی و درجه بندی  مقیاس وزن 

 تجزیه و تحلیل مستقل اجزاء  

 

  بازیابی منبع 

شبکه های  ، تشخیص الگو، خوشه بندی

 عصبی

 سطح ویژگی  دسته بندی  

 سیستم های خبره، 

 هوش مصنوعی         

 سطح تصمیم گیری اقدام تصمیمی

 

 سطوح فیوژن  3.1

اگر سیستم شامل چند سنسور همگن که پدیده فیزیکی یکسانی را اندازه گیری می کنند باشد، داده های سنسور می  

شوند. برعکس، داده های تولید شده از منابع ناهمگونی نمی تواند مستقیما   تلفیق توانند به طور مستقیم با یکدیگر  

 یا سطح ویژگی باید اتخاذ شود.  و تکنیک های تلفیق سطح تصمیمشود  تلفیق 

 

 

 

از دست دادن  

 عملکرد 

  پیچیدگی اطالعات   دست دادن  از

 پردازش

 سطح فیوژن  مدل بار ارتباطی

 داده سطح   رقابتی باال باال ندارد  ندارد 

  رقابتی متوسط  متوسط  دارد  دارد 

  مکمل     

  مشترک     

 سطح تصمیم رقابتی کم کم به زیاد  دارد  دارد 

  مکمل     

  مشترک     



 فیوژن سطح داده  3.1.1

در پایین ترین سطح انتزاع، معموال تصور می شود که سیستم های ارتباطی، ذخیره سازی و پردازشی قابل اعتماد  

خام   گرحس  اطالعات  از   منابع همگن  چندین  ی ازتلفیقهستند و بنابراین تمرکز بر روی الگوریتم های تلفیق است که  

 [. 107،109با هدف رسیدن به اطالعات دقیقتر، حاوی اطالعات مفید و مصنوعی داده های تلفیقی از منابع اصلی ]

فن آوری های کلیدی در مطالعات فیوژن سطح داده عمدتا طراحی و پیاده سازی حذف نویز، استخراج ویژگی، طبقه  

 [. 110بندی داده ها و فشرده سازی داده ها است ]

با آرایه های حسگر، به طور معمول برای افزونگی    تلفیق طح داده نیاز به یک رویکرد پردازش متمرکز دارد و در  تلفیق س 

، اغلب برای جداسازی منبع سیگنال های در هم، به  BSNبا این حال، در حوزه    و در نتیجه ارتقاء، استفاده می شود.

لیت مغز و قلب که اندازه گیری ها را نمی توان مستقیما در  عنوان مثال، در مورد برنامه های کاربردی نظارت بر فعا

ی از سیگنال های فیزیولوژیک همگن )به عنوان  تلفیقمنبع قرار داد و از این رو داده های جمع آوری شده در واقع  

اب های  تعدادی از پارامترها تحت تاثیر الزامات خاص برنامه کاربردی و انتخ  (است. ECGو    EEGمثال با سیگنال های  

خالصه مهمترین پارامترهای    3طراحی از متد ها و تکنیک های تلفیق حسگر در سطح داده قرار می گیرند. جدول  

 تلفیق در سطح داده که شناسایی شده اند و تجزیه و تحلیل پیشرفته را شناسایی کرده اند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پارامترهای تلفیق در سطح داده.  3جدول 

 شرح پارامتر 

به طور خاص، سیگنال های داده ها می    .منابع داده همگن چندگانه در سطح داده جمع آوری شده و با هم تلفیق شده اند تعداد منابع 

گره های   (iiکانال های مختلفی از سنسور یکسان )به عنوان مثال، در مورد یک شتاب سنج سه محور(، ) (iتوانند از)

 با یک  تلفیقی از گزینه های قبلی.  (iiiمختلف با همان نوع حسگر، یا )

 

نرخ نمونه برداری از سنسورها یک پارامتر مربوطه است زیرا می تواند امکان انجام تلفیق داده های آنالین را تحت تاثیر     برداری                        نرخ نمونه

، سپس تکنیک های هماهنگ سازی )در  عالوه بر این، اگر سنسورها با نرخهای مختلف نمونه برداری شوندقرار دهد.  

 صورت لزوم( پیچیده تر می شوند. 

 

هماهنگ سازی  

                 سنجش

تکنیک های تلفیق در سطح داده اغلب نیاز به هماهنگی خوب بین منابع حسگر دارند، اگر چه در بعضی موارد این خود  

 وظیفه فیوز است که خاصیت همگام سازی را معرفی کند.

داده ها از منابع مختلف می توانند در زمان ثابت و منظم )سنجش دوره ای( جمع آوری شوند یا با توجه به رویدادهای                    نجشسدوره 

 سطح پایین )سنجش مبتنی بر ماشه( فعال شوند. 

نمونه )معموال زمانی که سیگنال ها هماهنگ می شوند( و یا بر روی    -نمونه  تلفیق سطح داده ها می تواند بر یک پایه       بافر داده                               

 بافرهای داده انجام شود. 

استراتژی تجمیع همچنین یک پارامتر مهم از تلفیق سطح داده است، زیرا تعیین می کند که چگونه داده ها به گره     استراتژی تجمیع 

آوری مبتنی بر ستاره دنبال می شود )گره فیوژن در مرکز ستاره و کانال  فیوژن می رسند. اغلب اوقات، یک رویکرد جمع  

های ارتباطی یک به یک با هر سنسور ایجاد می شود(؛ با این حال، داده ها را می توان با استفاده از گذرگاه )معموال در  

 مورد آرایه های حسگر بزرگ( و یا حلقه توکن جمع آوری کرد. 

 

پلتفرم گره  

                 حسگر       

اگر چه تلفیق مستقیم سطح داده نیاز به سیگنال های حسگر همگن دارد، همان پلت فرم گره و همچنین پلتفرم های  

 ناهمگن )با همان نوع سنسور مجهز( می تواند در اصل استفاده شود. 

 

 

 فیوژن سطح ویژگی 3.1.2

مجموعه های ویژگی استخراج شده از منابع مختلف داده )تولید شده از گره های مختلف حسگر یا یک گره تک مجهز 

به سنسورهای مختلف فیزیکی( می تواند برای ایجاد یک بردار ویژگی جدید با ابعاد بزرگ که نشان دهنده ورودی برای  

   .[111]شود تلفیقمرحله تشخیص طبقه بندی / الگوی ایجاد شده است، 

، یادگیری ماشین و تشخیص الگو، بسته به نوع برنامه کاربردی، به بردارهای ویژگی  تلفیقعالوه بر این، در این سطح از  

چند بعدی اعمال می شود پس از آن می تواند به فرم بردارهای ویژگی مشترک که از طبقه بندی ساخته شده است،  

 [. 107شوند ] تلفیق 



)و نه کارآمد( است، معموال برای الگوریتم های انتخاب   راحتگی پیوند دادن مجموعه ویژگی ها نه  از آنجایی که به ساد

از این رو، یکی از مزایای اصلی تلفیق سطح   است.  مفید   ویژگی برای به دست آوردن به اصطالح مهم ترین بردار ویژگی

ویژگی تشخیص ویژگی های همبسته تولید شده با سیگنال های حسگر مختلف است تا یک زیرمجموعه ویژگی که  

با این حال، اشکال اصلی این است که برای پیدا کردن مهم ترین   دقت تشخیص را بهبود می بخشد را شناسایی کند.

 وعه های آموزشی بزرگ معموال مورد نیاز است.  زیر مجموعه ویژگی، مجم

تلفیق سطح ویژگی که مطابق آخرین پیشرفت های علمی تجزیه و    4جدول   پارامترهای  به طور خالصه مهمترین 

 تحلیل شده اند، شناسایی کرده است. 

 . پارامترهای تلفیق در سطح ویژگی 4جدول 

 شرح پارامتر 

با توجه به نیازهای خاص برنامه کاربردی، ویژگی ها را می توان در دامنه زمانی ویژگی، در دامنه فراوانی یا در                                 دامنه ویژگی

 ی ازین دو استخراج کرد.  رکیبت

 

ا قابل انطباق استخراج می شوند، اما در برخی  ویژگی ها معموال در فواصل معین بر روی پنجره های داده ثابت ی روش استخراج ویژگی                

 موارد آنها از داده های خام مبتنی بر ماشه استخراج می شوند. 

 

هنگامی که مقدار های ویژگی ممکن است هر دو در محدوده و توزیع متغیر باشند، کار نرمال سازی ویژگی باید   نرمال سازی ویژگی                     

به نرمال سازی اولیه و دامنه شان برای اطمینان از اینکه سهم هر ویژگی قابل مقایسه  انجام شود تا نسبت  

 باشد. 

 

همانطور که در باال ذکر شد، تلفیق سطح ویژگی به شدت تحت تاثیر کیفیت نتیجه انتخاب ویژگی است. طیف     متد انتخاب ویژگی                   

دارد که هدف آن شناسایی یک زیر مجموعه ای از ویژگی های    گسترده ای از روش های انتخاب ویژگی وجود

 بهینه )یا زیربهینه( است. 

سیگنال های داده می توانند از سنسورهای همگن )به عنوان مثال در مورد شتاب سنج های چندگانه بر روی     تنوع منبع                              

با داده    ECGبخش های مختلف بدن جاسازی می شوند( یا از منابع ناهمگن )از جمله هنگامی که سیگنال  

 های شتاب برای فیلتر کردن حرکت مصنوعی تلفیق می شود( حاصل شود.

 

اندازه )یا طول( پنجره داده ها یک پارامتر مهم است زیرا از یک طرف فاکتور زمانی که مقدار ویژگی به آن   نجره داده                      اندازه پ

اشاره می کند )همراه با نرخ نمونه گیری حسگر( تأثیر می پذیرد و از سوی دیگر نیازهای پردازش )به طور  

به خصوص در مورد    زمان اجرایش برای استخراج ویژگی ها بزگتر باشد؛  مستقیم، پنجره ای بزرگتر است، که

استخراج ویژگی آنالین این یک نگرانی مربوطه است(. این اغلب پیش فرض است، اما در بعضی موارد به صورت  

 پویا با توجه به واریانس مقدار ویژگی های قبلی قبول شده است. 

 



روی پنجره های متحرک )کشویی( بر روی جریان های داده حسگر استخراج می شوند.  ویژگی ها معموال بر   همپوشانی پنجره 

طراحان ممکن است با نشان دادن همپوشانی که)همچنین به عنوان انتقال شناخته شده است( بین پنجره های  

 مجاور هست انتخاب کنند.

 

می تواند به صورت مرکزی در یک تک گره فیوژن انجام شود یا در میان  تلفیق چند سنسور در سطح ویژگی   مدل پردازش                          

گره های حسگر توزیع شود )که در این صورت مسئولیت سنجش و استخراج ویژگی ها است(. در مورد اول،  

گره فیوژن داده خام از سنسورها را دریافت می کند، ویژگی ها را استخراج می کند و تلفیق را انجام می دهد.  

مورد دوم، هنوز هم یک گره فیوژن وجود دارد، اما مجموعه های ویژگی از هر سنسور به دست می آید و از  در  

 این رو تنها کار تلفیق را انجام می دهد. 
 

 

 فیوژن سطح تصمیم 3.1.3 

توسط تصمیم  ، فرایند انتخاب)یا تولید( یک فرضیه از مجموعه ای از فرضیه های تولید شده  در سطح تصمیم  تلفیقافت  

یک    (. خروجی فیوژن در سطح تصمیم 112،113گیری های شخصی )محلی و اغلب ضعیف( چندین سنسور است )

بنابراین از    تصمیم منحصر به فرد است که از تصمیمات محلی چند سنسورهای همگن یا ناهمگن به دست می آید؛

های سنسور اولیه یا پردازش سطح ویژگی خالصه    اطالعاتی استفاده می شود که قبال به یک سطح معینی از طریق داده

 شده است، به طوری که تصمیم گیری در سطح باال می تواند انجام شود. 

یکی    عبارتند از صرفه جویی در پهنای باند ارتباطی و بهبود دقت تصمیم گیری.   یای اصلی فیوژن در سطح تصمیممزا

ی از سنسورهای ناهمگن اجازه می دهد که دامنه های  تلفیق ، این است که به  از جنبه های مهم فیوژن تصمیم دیگر  

   [.111اندازه گیری شده با الگوریتم های مختلف پردازش شوند ] 

خالصه مهمترین خواص تلفیق در سطح تصمیم گیری را نشان می دهد که انتخاب های مهم طراحی را برای    5جدول  

 دستیابی به نتایج تشخیص دقیق نشان می دهد.

 

 

 

 



 . در سطح تصمیم تلفیق خواص   5جدول 

 شرح  پارامتر

متدهای فیوژن  

 تصمیم گیری 

روش های تلفیق سنسور در سطح تصمیم مشترک شامل استنتاج بیزی، منطق فازی، ارزیابی مبتنی بر اکتشافی )رای  

 گیری( و استنتاج کالسیک است. 
 

 تصمیم ها می تواند از منابع سنسور همگن یا ناهمگن حاصل شود.  تنوع منبع                                                     

نتایج دسته بندی تک منبع معموال به صورت دوره ای تولید می شوند، اما در بعضی موارد گام دسته بندی می تواند با    یدسته بند

در مورد ورودی ها )مجموعه های ویژگی( انجام شود. در هر دو مورد، توجه     IF THEN ELSEساده یارزیابی های  

خاصی الزم است تا اطمینان حاصل شود که نتایج دسته بندی محلی شخصی که توسط گره فیوژن دریافت شده، به  

 یک فریم زمان یکسان اشاره دارند. 

تلفیق سنسور سطح تصمیم به طور معمول یک وظیفه توزیع شده در میان گره های حسگر هست )که طبقه بندی را به                  مدل پردازش                              

صورت محلی انجام می دهد و نتیجه را به گره ی تلفیق ارسال می کند(. با این حال، می توان آن را نیز در مرکز گره  

 انند یک دستگاه همراه شخصی یا حتی یک سرور ابری( انجام داد. تلفیق )معموال یک هماهنگ کننده محلی م

 

 

 روش پردازش   3.2

از هر    یژگ یو  یبردارها   ایها    یر یاست که در آن اندازه گ  ی قی مرکز تلف  ک یداده  شامل    تلفیق  یمتمرکز کردن روش ها

   اتخاذ شود. ی سراسر م یتصم  کیشوند تا   یاز سنسورها پردازش م  کی

  ی را به گره    ماتیتصم  نیکند و ا  یمستقل م   یریگ   میشده، هر سنسور بر اساس مشاهدات خود تصم  عیتوز  تلفیقدر  

شده اطالعات کمتر را به    عی توز  وژن یف کیاز آنجا که تکن  شود.  یاتخاذ م  یسراسر  میرساند که در آن تصم  یم قیتلف

  ی راه حل عمل  کیروش    نیا  .ابد یمتمرکز کاهش    کردیدهد، عملکرد آن ممکن است نسبت به رو  یانتقال م  قیگره تلف

مختلف به طور همزمان حساس به نظر    یکه حسگرها  یکند و در صورت  یرا فراهم م   یزمان واقع  ی ها  ستمیس   ی تر برا

 دهد.  یسود را م  نیشترید، ب نرس  یم

  رکیبیت  ق یبرد، به عنوان تلف  یشده بهره م   ع ی متمرکز و توز  ی ها   ک یاستفاده از هر دو تکن  ی ایمتناوب که از مزا  کرد یرو

  ن، ی بنابرا  .اول، هر سنسور یک گزارش مستقل را بر اساس مشاهدات و ویژگی های خود ایجاد می کند   شود.  یشناخته م

  .شود. این فرضیه تشخیص اولیه یک تصمیم نرم است  یم  د ی از اهداف نامزد به طور مستقل از هر سنسور تول   ستیل  کی

  جه ینت  نیا  شود.  یشوند تمرکز م  یظاهر م   ی که در هر حوزه فرد  یاهداف نامزد   ی شده تنها بر رو  تلفیق  ه یفرض  یفضا



است تنها  ریامکان پذ  ی در صورت  کرد یرو نیا است.  یبعد  یندهایفرآ  ی ها برا ه یاز فرض یدر تعداد   ی کاهش قابل توجه

سنسور    ن یتر  نییتوسط پا  صی صورت احتمال تشخ  ن یا  ریدر هر دامنه حسگر باال باشد، در غ   ص یاگر احتمال تشخ

 شود.  ی انجام م

 

 ت ی فعال صیسنسور در تشخ  قی. تلف4

بنابراین، بسیار مهم  .عادات شخصی افراد را فراهم می کند نظارت بر فعالیت های فیزیکی، آگاهی از ارتقاء سالمتی از  

  ینرس یا ی حسگرها .[114] است که بتوانیم فعالیتهای جسمانی افراد را در طول زندگی روزمره به دقت پیگیری کنیم

انسان    یها  ت یفعال  صی مورد استفاده در تشخ  یها  یدنیپوش   نیتر   جیسنج را  سیو مغناط  روسکوپ یمانند شتاب سنج، ژ

  [، 116انجام شود ]  ی تک حسگر قابل پوشش  کی تواند با استفاده از    ی م (HAR)انسان    تیفعال   ص یتشخ  [. 115هستند ]

  کردند.   تیفعال   صی تشخ  یها  ستم یدقت س   شیافزا  ی متعدد برا  یداده از سنسورها  تلفیق حال، محققان شروع به    نیبا ا

قرار    ی مورد بررس   ی قاتی از مطالعات تحق  ی اریدر بس  HARچند سنسور در    ق یاز تلف  یعلم  ی ها  شرفت یپ  ن یطبق اخر

  ق؛ی تلف  ند یاهداف فرا(ii)سطح اطالعات؛  (i)  ،توانند براساس   یم   HARسنسور در    یق یتلف  یمدل ها   [. 107گرفته است ]

(iii)؛ یدامنه برنامه کاربرد  (iv)به کار گرفته شده؛    ی انواع سنسورها(v)مجموعه سنسور؛    یکربند یپ(vi)وژن؛یروند ف  

(vii) شوند. ی[ طبقه بند 108]  رهیو غ  ی/ خروج ی ورود  یها ی ژگیو 

 

 ت ی فعال صیسطح داده در تشخ  قیتلف 4.1

  [. 107شوند ] ی م تلفیق  م یبه طور مستق ی دنیپوش  یخام از سنسورها ی چند سنسور در سطح داده، داده ها قیدر تلف 

 قرار نگرفته است.   ی به طور کامل مورد بررس   تهایفعال  صیتوسط جامعه محققان در تشخ  قی سطح از تلف  ن یحال، ا  ن یبا ا

تا   4مختلف )  یها  ت یمحدود از فعال  ی فقط مجموعه ا یفعل ت یفعال  ص یتشخ یها  ستمیاست که س   نیامر ا  ن یا  لیدل

از گره    یی ها  یژگ یپردازش داده ها ابتدا و  ی تر برا  ی روش عمل  ن، یبنابرا  دهند.  یم   صی( را تشخی مطالعات  اتیدر ادب  16

امر باعث کاهش    نیا  کند.  یها ارسال م  تیفعال  صیتشخ  یها را برا   یژگیکند و سپس و  یحسگر را استخراج م  یها



نت در  و  ارتباطات  انرژ  جهیبار  مصرف  ]   ی م  تیفعال  صیتشخ  ستم یس   ی کاهش  ا  [.119-117شود    ک ی حال    ن یبا 

 ت ی فعال  ییشناسا  ی را برا  ییها  ی ازمند یانتزاع سطح باال نبا    یها  ی ژگ یاست که انتقال و  ن یا  کرد یرو  ن یبه ا  ت یمحدود

   کند. ینم تی( را رعاز ی)دانه ر  زیر یها

[ است 120قرار داده است در ]  یرا مورد بررس   ت یفعال  صی در تشخ  م یداده مستق  ق یکه تلف  یاز مطالعات چندان  یکی

پا  ی رو یکیقابل اتصال  یدنیپوش  ینرس یداده ها از دو حسگر ا تلفیق روزانه انسان را با  تی فعال  صیروش تشخ  کیکه  

  ٪ 12.3ها از زمان، که    تفعالی  ٪88.1روش آنها    کند.  یم  شنهادیها پ  SVMبر اساس    بی دور کمر سوژه، به ترت  یکیو  

 داد.  ص یتشخ یتنها بود را به درست پیشتاب سنج ه کی از  استفاده از باالتر

 

 ت یفعال  صیدر تشخ  یژگ یسطح و قیتلف 4.2

مختلف مانند شتاب سنج،   ط یحسگر با شرا نیچند  یاستخراج شده از داده ها یها یژگی و  ت،یفعال  صیدر حوزه تشخ

[، سنسور دما، حسگر نور  124]  کروفون یفشار، م  ی[، سنسورها122،123سنج ها ]  سی[، مغناط 121ها ]  روسکوپیژ

  ،ی آنتروپ  ، ی[، انرژ125]  انسی[، وار 122باشد ]  ار یانحراف مع  ن،یانگ یمانند م   یدامنه زمان  ی ها  ی ژگ یتواند و  ی [، م125]

دامنه    ی ها  یژگ یو  ای،  [126[، درصد ]123]  شه یمربع ر  نیانگ ی[ و م124]  گنال یمحورها، اندازه س   نیب  یهمبستگ 

  ی دامنه زمان   ی ها  ی ژگیو  .باشند   [ 126] یآنتروپ  ، یفی ط  ی[، انرژ124گسسته ]  نوس یکس لیو تبد  FFTمانند    ی فراوان

ها پنجره  از  م  ی معموال  استخراج  ثابت  م  ی اندازه  که  با    ی شوند  باشند    یهمپوشان  گریکد یتوانند    ر یخ  ایداشته 

مانند   یژگیانتخاب و  یرا با استفاده از روش ها  نهیبه  یها  یژگ ی از و  یاست که مجموعه ا  نیا  یگام بعد   [.121،122]

ساز  کیتکن تحل  ه ی تجز  ،ی پنجره  ها   ل یو  ا  یمؤلفه  افزونگ 122]  ی هسته  حداقل  اکتشاف  ی[،  [،  126]  ی حداکثر 

  یانتخاب شده به طبقه بند   یها   یژگ یپس از آن، و  .د ی[ انتخاب کن121،125]ی ژگیبر انتخاب و  یمبتن  یهمبستگ 

  ی [، شبکه ها121]  م یتصم  ی[، درخت ها124،126] Bayes  naive  [122  ،]] SVMنظارت شده از جمله    یها

[ بسته  127]  LDA   ،MFAمانند   ی نظارت  ر یغ  ی خوشه بند   یروش ها  ا ی[  125]  هیهمسا  نی تر  ک ینزد-k   [،15]  یعصب

  یجسمان  ی ها  ت یاز جمله فعال  ییها  ت یفعال  ص یتشخ  یبرا  تیکالس فعال  هر   یبه در دسترس بودن برچسب ها برا 



از پله ها باال  و  یرو  ادهیمانند پ  ای[ و پو15،122]  ونیزیتلو  یتماشا  ، ییدروغ گو  ستادن،یمانند نشستن، ا  کیاستات

 . شوند  یم  هی تغذ  [121] نیی[، پلکان باال و پا125]دنیرفتن، دو  نیی [،  از پله ها پا122رفتن ]

به   ت؛ یفعال ص یتشخ  ی ها ستمیدر س   ی ژگیسطح ودر حسگر   ق یتلف ی رو ات یما از ادب لیو تحل   ه یخالصه تجز  6جدول 

 . میگزارش کرد رای  لیتحل  ی)از نظر استناد و اخبار( کارها نیتر  ندهیخاطر وضوح، ما تنها نما

 سطح ویژگی در حوزه شناخت فعالیت. تلفیقپارامترهای  6جدول 

 [15] [125] [126] [124] [122] صفت

دامنه  

 ی ژگیو

 زمان  زمان  زمان، و فراوانی  زمان، و فراوانی  زمان 

میانگین، انحراف   ویژگی ها 

 معیار 

انحراف    ای  انسیوار  ن،یانگیم

  یهمبستگ  ،یآنتروپ  ،ی انرژ  ار،یمع

محدوده اندازه     محورها،  نیب

  بیضر  ب،یش  هیزاو  گنال،یس

  بیضر  ،FFT،  (AR)خودپنداره  

گسسته   نوسیکس  لیتبد

(DCT)،   اختالف ارتفاع 

 

  ن،یانگیم

  ار،یانحراف مع

 یهمبستگ

  یانرژ    درصد،

و    یفیط

 ی آنتروپ

  ار،یانحراف مع  ن،یانگیم

درصد    90،  75(،  انهی)م

  ریمقاد  نیب  یهمبستگ  و

فرکانس غالب از    بردار،

است    یتنفس  گنالیس

نفس    که فرکانس

  یانرژ   کشیدن است،

 ی آنتروپ  ،یفیط

  ،یتجرب  نیانگیم

  شه،یمربع ر  نیانگیم

  انس،یوار  ار،یانحراف مع

انحراف مطلق،    نیانگیم

انباشته،    ستوگرامیه

  ،یدوقطب  انیمحدوده م

  نیانگینرخ عبور صفر، م

 درصد nthنرخ عبور،  

روش  

انتخاب 

 ویژگی 

 تکنیک

Windowing  ،

تحلیل تجزیه و  

 محرک هسته 

  یحداقل افزونگ Windowing تکنیک

 حداکثر ارتباط 

بر    یمبتن  یژگیانتخاب و

 CFS) )  یهمبستگ

n.a. 

 

سنسور شتاب سنج، فشار و   شتاب سنج تنوع منبع 

 میکروفون 

شتاب سنج،  

 سنسور تنفسی

یک شتاب سنج دو  

طرفه، نور، سنسور دما و  

 میکروفون 

n.a. 

 

اندازه  

پنجره 

 داده

 ثانیه 10 ثانیه  ثانیه  3.5 ثانیه  0.5

  یهمپوشان

 پنجره

 ندارد  ندارد  ندارد  دارد  ندارد 

مدل 

 پردازشی 

Naive Bayes Support Vector Machine Support 

Vector 

Machine 

Decision Trees, 

k-Nearest  
Neighbor, Naive-

Bayes and the 

Bayes Net 

classifier 

 

Decision Trees, 

Neural  Networks 

 



نشسته، ایستاده،   فعالیت ها 

دراز کشیدن، راه  

رفتن، صعود به پله 

 ها

  یراه رفتن، راه رفتن بر رو 

  یبر رو  دنیدو  دن،یدو  ل،یتردم

رفتن از پله    نییباال و پا  ل،یتردم

  نییها، باال رفتن با آسانسور ، پا

رفتن با آسانسور، رقص، دوچرخه  

)نشستن /    کاریب  ،ی سوار

  ون،ی زیتلو  ی(، تماشاستادنیا

کردن،    زیتم  یبرق  یباجارو 

سوار اتوبوس    ل،یاتومب  یرانندگ

 شدن 

مشخص نشده  

 است 

  ستادن،یراه رفتن، ا

و    باال  دن،ینشستن، دو

 رفتن از پله ها  نییپا

  باالپیاده روی، دویدن،  

،    رفتن از پله ها  نییو پا

نشستن، ایستادن، دراز  

 کشیدن

 

 ت ی در شناخت فعال میسطح تصم قیتلف 4.3

ها از   یژگ یمتا سطح است که ابتدا داده حسگر با استخراج و ی طبقه بند  کی استفاده از  م، یتصم ق یدر تلف یهدف اصل

 یدامنه زمان  یها  ی ژگی توانند و  ی ها دوباره م  یژگیو  نیا  ت،ی فعال  صیدر تشخ  [.128شوند ]  یپردازش م  شیآنها پ

دامنه  قله ها   ن یانگ ی[، تعداد قله ها)نوک(، م130،131درصد ]  انه، ی[، م129]  اریانحراف مع  ن،یانگ ی[ شامل م 123]

  ی تلفیق   ا ی[  130]  ی روپو آنت  ی[ و سنسورها، انرژ 129محورها ]  نیب  ی دامنه مثل همبستگ   یفراوان  ی ها  ی ژگیو   ای[  93]

کننده ها )طبقه بند  یاستخراج شده از هر سنسور به طبقه بند  یها یژگ یپس از آن، و .باشند  [130،131از هر دو ]

،  k-NN [132]  ،HMM [93،112،133]  ،SVM  ،Decision Tree [134]  ،Bayes Naive [135]( مانند  هیپا

  ص ی در تشخ شود.  یکالس شان به صورت جداگانه داده م   یبرچسب ها  ییشناسا  ی[، برا 112،134]  یعصب  یشبکه ها

[ و  123مشت زدن ] سرقت،    دن،یپر   دن،یو دو   یرو   ادهیمانند پ  ییها  تیکالس نوع فعال  یبرچسب ها  نیا  ت،یفعال

  ی با جارو برق    ها،  یچترباز   ،یسنگ نورد  رفتن از پله ها،    نییپا مانند باال رفتن از پله ها،    یورزش   ریغ  یها  تیفعال

خم شدن   پرتاب کردن،     کف زدن، [،  136،137]  ستادنی نشستن و ا [،  129مسواک زدن دندان ها]   کردن،    زیتم

[،  112و بستن درب ]  باز ادداشت،یدفترچه   ینوشتن رو  [،  130،131حرکت دادن جعبه ]   وتر،ی[، کار با کامپ123]

کالس با استفاده از   یبرچسب ها نیا ت،یدر نها   [ هست.138[ [، افتادن ]132چرخش چپ و راست ] دن،یدراز کش

 ن ی [، تعداد بوردا، باالتر112،134]  ت یاکثر  ی را  ، ی)جمع بند  کیمختلف از جمله استنتاج کالس   یق یتلف  ی ها  کیتکن



[ و  112]  یزی [، استنتاج بboosting   ]140[،  130،139و مجموعه ]   یری گ  ی [، را93]  کیلجست  ونی رتبه، رگرس 

 . شده اند  تلفیق  [Dempster-Shafar’s 123[روش   

سنسورها   ی تمام  ت، یاکثر  یریگ   ی است. در را  naive Bayesو    ت یاکثر  ی را  ق، یسطح تلف   ن یدر ا  ج یرا  کرد یدو رو 

است که    یبرچسب کالس   یبه سادگ  ییبرچسب نها  [.112،134]  رند یگ  یم  کسانیوزن    یبدون استفاده از آمار قبل

  یز یاز مدل احتماالت ب  ی تلفیق  naive Bayesian  کرد یرو  رخ داده است.   ه یپا  ی ها  یهمه طبقه بند   ان یدر م  شتریب

که    میکن   یمتعلق به کالس را طبقه بند   ینمونه ورود   کیاست که    نیا  جیقاعده را  کی است.  یریگ   می با قانون تصم

  باشد.posteriori [112,141]احتمال   کیحداکثر 

 شده است. لیو تحل هی تجز ی( کارهایصفات )با توجه به استنادها و نوآور  نی تر نده یخالصه نما 7جدول 

 [134] [93] [130] [129] [123] صفت

روش  

  قیتلف

 م یتصم

-Dempster  یتئور

Shafer 
Boosting  ،bagging  ،

چندگانه، پشته    یریگ  یرأ

  میبا درخت تصم  یساز 

با    یو پشته ساز  یمعمول

 متا  میدرخت تصم

  ensemble  یطبقه بند

و    یریگ  یچند حسگر، را 
ensemble 

رتبه،   نیباالتر

تعداد بوردا و  

  ونیرگرس

 کیلجست

بر اساس    یریگ  یرأ

 ت یاکثر  یشهرت و را

روش  

طبقه  

بندی  

 پایه

  یندگینما  یطبقه بند

  یپراکنده، طبقه بند

بر   یمبتن  یندگینما

 ی همکار 

Support Vector 

Machine 
Decision trees, K-

nearest 

neighbors, Support 

vector machine, 

Naive Bayes 

 

 ل یو تحل  هیتجز

جدا کننده  

مدل    ،یخط
Markov  

 یمخف

Feed Forward 
Neural 

Network, Nave 
Bayes, Decision 

Tree 

سرقت، خم    دن،یپر فعالیت ها 

شدن، مشت زدن، تکان  

دادن، کف زدن، پرتاب  

 ستادن یکردن، نشستن، ا

  دن،یراه رفتن، دو  ستاده،یا

از پله ها    یو نزول  یصعود

  یگذشتن، نشستن، باجارو 

کردن، دندان     زیتم  یبرق

 مسواک زدن 

  یصعود   دن،یراه رفتن، دو

از پله ها گدشتن،    یو نزول

  یبرق  ینشستن، باجارو

کردن، دندان مسواک    زیتم

 زدن

اسمبل    فیوظا

 کردن اتاق کار 

راه رفتن، نشستن،  

 ایستادن 

مدل 

 پردازش 

 توزیع شده  متمرکز  توزیع شده  متمرکز  متمرکز 

 

 

 

 



 ت یفعال  صیسنسور فراتر از تشخ  قی. تلف5

  ی ارزش دارد که به بررس   ،  از این رواست،    تیفعال  ییحسگر بدن در شناسا  ق یمقاله ما استفاده از تلف   ی تمرکز اصل

در مورد    یبخش، ما شرح مختصر  نیدر ا  ن،یبنابرا  مورد عالقه پرداخت.  یها  نهیزم  ریحسگر در سا  قیاستفاده از تلف

 داد.   می واهارائه خ یحسگر در شناخت احساسات و سپس سالمت عموم تلفیق کاربرد  

 

 شناخت احساسات  5.1

  یاصطالح م  نجایکند )در ا یم  د یتک محاوره تأک لیتحل تی در مورد شناخت احساسات بر اهم  هیاول قاتیاگر چه تحق 

شناخت احساسات موفق    یبرا  نان یاغلب در ارائه اطالعات قابل اطم  کرد یرو  نیاست(، ا  صی حالت تشخ  یبرا  ستد یا

منبع    ک یترس( که در آن    ایاسترس    صیتشخ   ی هدف خاص احساسات )به عنوان مثال برادر واقع، به جزء از    .ستین

چند   ص یتشخ  یها  ستم ی[، س 144-142باشد، ]  یقو   یبه اندازه کاف  ج،یبه نتا  یابیدست  ی تواند برا  ی م  ی حسگر فرد

شناخت   ند یفرآو دقت    نانیاطم  تیبلبهبود قا  ی احساسه در حال حاضر،  شامل استخراج اطالعات چند منظوره برا

  ی حاالت چهره(، صوت  ی)برا ییدئویو یها گنالیس  ل یو تحل  هیبه طور معمول، احساسات توسط تجز باشد. ی [ م145]

شناخته    تیبدن( به رسم  تیحرکات دست و موقع  یبرا inertial(  یها  گنالیها(، س   یصدا/ سخنران  یادداشتهای  ی)برا

 شده است.

حسگر انجام شده    تلفیق برخی از ویژگی های مهمترین مطالعاتی که در شناخت احساسات با استفاده از    8جدول  

به عنوان مدل دسته بندی پایه استفاده شده است،   (SVM)  بان یبردار پشت  نیاغلب مطالعات از ماش   خالصه شده است.

 (LBP)  ی دودویی محل  ی، الگو (KNN)نزدیک همسایه  K (NN)در حالی که مدل های دیگری نظیر شبکه های عصبی  

  صی تشخ ی چهره و صدا برا  التحا ، یکیولوژیزیسنسور از جمله داده ف  یمختلف داده ها ی ویژگی ها   یطبقه بند  یبرا

  استفاده شده است.  رهیخشم و غ  ، یاحساسات مانند غم، شاد



برا  تلفیق  احساسات  شناخت  در  حسگر  مف  تیریمد   یچند  مکمل  برخ 153است]   د یاطالعات  مثال  عنوان  )به    ی[ 

[ بهتر  154( ]یبا حالت چهره )خشم و شاد  گرید  یکه احساسات  یو ترس( در حال  یاحساسات با صحبت کردن )ناراحت

 است. از ی[ ن155قدرت ] شی به عملکرد بهتر و افزا یابیدست ی شوند و برا ی شناخته م

سطح    تلفیق در    شوند.  ی م  ق ی( تلف3)بخش    م یو سطح تصم  یژگ یدر شناخت احساسات، اطالعات چندمنظوره درسطح و

 جیکنند نتا یکنند و سپس تالش م  ی م  ی شان را در مرحله اول طبقه بند   ی فرد  ی( احساسات از حالتهاهی )اول  ی ژگیو

روش ساده در    ک یحالت،    نیکنند. در ا  تلفیق   ی در طبقه بند   ت یرا با هدف کاهش عدم قطع  کپارچه ی  ی دسته بند 

بدست   ییها  ی ری(، تمام اندازه گری)اخ  م یدر سطح تصم  قیبرعکس، تلف   شود.   یرا شامل م  تیاکثر  یرا   یطبقه بند 

شوند،   ی میده  اموزش د  شیطبقه بند پ  ک یمختلف به    یروش ها  ی به کار گرفته شده برا  ی امده را که از سنسورها

  ناشناخته است. یر یکننده برچسب کالس از اندازه گ نییکند که به نوبه خود تع  یم  هیتغذ 

صورت،    وگرام یالکتروم  ق یاز طر  ی ران  ل یرانندگان مسابقات اتومب  ی جانیه  ی حالت ها  ی ژگیسطح و  ق ی[، تلف146در ]

فعال  وگرام،ی الکتروکارد و  بند   کیو    یالکترودرم  تیتنفس  مبتن  ی روش طبقه  فاز   SVMبر    یمتمرکز  استنتاج    یو 

[ مورد  147در ]  ز ین  ی حرارت  ری و تصاو  ی ریتصو   ، یصوت  یها  ی ژگیسطح و  قیتلف   قرار گرفته است.  ی ، مورد بررس یق یتطب

 مطالعه قرار گرفته است.

مجموعه طبقه    کی  سندگانیبه طور خاص، نو  شده است.  شنهادی[ پ148در ]  یگفتار  یداده ها   میسطح تصم  قیتلف

به    یمول فرکانس از  گفتار ورود  Cepstral  بیدر سطح اول، ضرا  دادند.  شنهادیدو طبقه را پ  یسلسله مراتب   یبند 

 یسپس احتمالها  شده است.  یو طبقه بند   ده یآموزش د   (GMM)  یگوس   کسریو مدل م  SVMطور جداگانه توسط   

  SVMاحساسات    یبه طبقه بند   یشوند و به عنوان ورود   یجداگانه استخراج م   SVMو ارزش عملکرد    GMM  یدنبال

 شوند.  یسطح دوم ارائه م 

 

 

 

 



 در شناخت احساسات.   BSN  قیکاربرد تلف   8جدول 

انتخاب  داده سنسور یوژن فسطح   ارجاع روش 

 ویژگی

 مدل طبقه بندی پایه 

 ، فازی تطبیقیSVM یدست EDA  ،EMG، تنفس،  ECG سطح ویژگی  [146]

 HMM, NN دستی میکروفن، دوربین  سطح تصمیم [147]

 مخلوط گاوس ، حالت  SVM دستی مکمل صدا   نی برل  جانیمجموعه ه سطح تصمیم [148]

 سطح ویژگی  [149]

 سطح تصمیم

 SVM, KNN دنباله عقبگرد  دوربین، میکروفن 

 SVM دستی ی تعامل  یجانیه  ییضبط حرکت دوتا سطح تصمیم [150]

 سطح ویژگی  [151]

 سطح تصمیم

 Adaboost.M2 HMM, LBPs دوربین، میکروفن 

 سطح تصمیم [152]

 سطح ویژگی 

ECG  ،EEG  ،GSR  تنفس ،

 تصویری، دمای پوست 

ANOVA   یک

 طرفه

SVM 

 

  کی [،  149شود، ]  ی مختلف مشاهده م  ی در طول زمان ها  یخاص  یاحساس   ی که مشخصه ها  ت یواقع  نیبر اساس ا

  ی اطالعات چند مدله چند زمانه از خروج   قی[ تلف 150]  د ی جد   یر یگ  م یدر سطح تصم  یچند جمله ا   یقی روش تلف

 کند.  یم شنهادیرا پ یفرد   یرهایفای کالس  یها

احساس  صیتشخ یها ستمیچند روش در س  ای کیگمشده را در   یاز داده ها ی[ مسئله مهم156واگنر و همکاران ]

  یی ها  ی شده با استراتژ  ی غن  یر یگ  م یبر سطح تصم  ی مبتن   ی گروه  کرد یرو  ک ی  سندگانیمورد توجه قرار داد. نو  نیآنال

 کردند.   شنهادیپ ار ستند،یکه موقتا در دسترس ن  ییداده ها ط یبه شرا ی دگیرس  یبرا

  HMMبر    یمبتن  یها  تمیرا با استفاده از الگور  میو سطح تصم  یژگ یسطح و  قیهر دو روش تلف   سندگانی[، نو151در ]

عملکرد بهتر    یی در سطح معنا  ق یگرفتند که تلف  جهیچهره و گفتار مورد استفاده قرار دادند و نت  یبر رو   Adaboostو  

و سطح   یژگ یسطح و  ق یتلف  یها  ک ی[ تکن152در ]  نیهمچن  کند.  یاحساسات چندمنظوره فراهم م   لیتحل   ی را برا

نشان    سندگان یبه دست آمده توسط نو  جینتا  نگاه کردن چشم مطالعه شده است.  رهیو خ  EEGاطالعات    ، یر یگ  م یتصم

انعطاف    یطبقه بند   ی روش منحصر به فرد برا  ن یبهتر  م،یسطح  تصم  ق یدر تلف  یژگ یسطح و  قیداد که، بر خالف تلف

 والنس انجام نشده است.  یطبقه بند   یو برا   د یرا بهبود بخش ریپذ 



  ریفا یو کالس    ی ژگیدوحالته )صورت و گفتار( سطح و  ریفایکالس   جیمشاهده کردند که نتا  سندگانی[، نو 149برعکس، در ]

 (confusion matrix)یدرهم  س یماتر لی و تحل ه یحال، تجز  ن یبا ا  مشابه هستند. یر یگ م یدوحالته در سطح تصم

 نی بهتر"کنند که    یادعا م  سندگانینو  نیهر نوع احساس کامال متفاوت است، بنابرا  یشناخت برا  زانینشان داد که م

 . "به کاربرد دارد یبستگ   نیقوان تلفیق  ی روش برا

کرد که آن را ادغام سنسور    شنهادیچارچوب شناخت احساس چندمنظوره را پ  ک ی[،  157جالب]  ی تالش پژوهش  کی

الگو    صیها و تشخ  یژگیداده ها، استخراج و  یبند   میتقس  ی را برا  نیو آنال   نیآفال  یکه ابزارها  د ینام (SSI) هوشمند  

  ق ی تلف  یبرا  ییمختلف اداره کند و ابزارها  یورود   ط یرا از شرا  یدهد تا ورود  یچارچوب اجازه م  نیا  کند.  یم  یبانیپشت

 چندمنظوره را فراهم کند.

 

 سالمت عمومی 5.2 

کند که قادر    ی سنسور بدن را فراهم م  یامکان توسعه شبکه ها   یدنیپوش   یسنسورها  یدر طراح   ریاخ  یها  شرفتیپ

مراقبت   ی تورهایمثال مان  یها برا  ستم یس   ن یا  [. 158انسان هستند. ]  ی اتیح  ی به نظارت مداوم و مستقل نشانه ها

  ک ی ساخته شده اند که به طور استراتژ  یکیو تحر  ی کیولوژیزی مختلف ف  ی سالمت از راه دور هستند، معموال از سنسورها

 [. 159افراد پاسخ دهند ] ی سالمت تیتوانند به کاربران و پزشکان در مورد وضع یو م رند یگ ی بدن قرار م یبر رو 

بهبود دقت و کاهش    یحسگر برا  قیتلف  ی ها  کیحسگر بدن، تکن   ی شبکه ها  ی عمده در طراح  یها  شرفت یاز پ  یکی

  ی ها  ستمیسنسور در س  ق یتلف ی ها ک یتکن  [. 160سنسور در بدن است ] ن یبزرگ از چند  ی داده ها ع ی باند وس  یپهنا

سنسورها   کند.   ی م   تلفیق   میو تصم  ی ژگیگرفته شده از سنسورها را در دو سطح و  ی مراقبت سالمت از راه دور ، داده ها

ضبط  یفشار برا  یسنج و سنسورها سیمغناط روسکوپ،یعبارتند از شتاب سنج، ژ یبهداشت یاهداف مراقبت ها یبرا

از    ی ر یبهره گ  ی [ برا161فشار خون ]  ی تورهایپالس و مان  ی مترهای، اکسECG  ی تورهایگلوکز، مان  ی حرکت و نظارتها

 [. 162،163] یک یولوژی زیف ی ها یر یاندازه گ



  م یو شتاب سنج سه محوره را در دو سطح مشخصه و تصم  ECGحسگر    کی   یها  گنالیس   سندگان ی[، نو164در ]

  تلفیقمسن تر،  ماران ینظارت سالمت از راه دور بزرگساالن و ب ی برا لیو تحل   هی روش تجز  ک ی  یساز اده یپ ی برا ی ریگ

 شده از بدن انسان بود.  افتیو شتاب سنج در  ECG لی و تحل  هی و تجز  وستهیآنها قادر به ضبط پ ستمیس  نمودند.

حرکت از راه دور را با    صیکاربر و تشخ  یک یولوژی زیف  ی داده ها  یبرا   ریپذ   اس یمق  ستمیس   ک ی[  165مطالعه در ]  کی

  ل ی و  تحل   کپارچهیآنها    ستمیس   شده است.  شنهادیپ  میداده ها در سطح تصم  ق یو تلف  یدنیسنسور پوش   یژگیاستفاده از و

  ی سقوط ناگهان   ص یبدن و تشخ  ت یموقع  ،یوگراف ی الکتروکارد  ،یفعل   ییایجغراف   تیداده ها از درجه حرارت بدن، موقع

 است.  یسقوط احتمال صیسالمت کاربر مانند سرعت ضربان قلب، جهت بدن و تشخ  ت یوضع نییتع یبرا

مدت   یمشکالت طوالن  ییشناسا  یبدون مانع را برا  نهیکم هز  ینظارت و توانبخش  ستمی[، س 166در ]  گریکار د  ک یدر  

  قی آنها از تلف  ستمیس   ند.درا ارائه دا  یسقوط عاد  ییبدن و حرکت بدن کاربر و تصادف با شناسا  تیوضع  ییبا شناسا

که در محدوده کاربر قرار دارد استفاده    میس   ی ب  یاز سنسورها  ی ارائه شده توسط شبکه ا  ی حس  ی از داده    یژگ یسطح و

 کند. یم

 ارائه شده است.  یو پزشک  کیومتر ی کنترل ب  یبا نرم افزار ها  ییچندتا  یریگ   میتصم  قی تلف  ستمیس   کی[،  167در ]

  ی حالت بهداشت ی را برا یزیبازخورد متما ی و الگوها ، سنسور دما و شتاب سنج است.ECGآنها شامل سنسور  ستمیس 

  ری سالمت فرد درگ  تینظارت بر وضع  ی شده از سنسورها را برا  ی جمع آور   ک ی ومتریآنها اطالعات ب  کند.   ی کاربر فراهم م

 قرار دادند.  ی مورد بررس   یپزشک صیداده حساس به منظور تشخ افتیدر ی برا ای  یدر زمان واقع

نسور در سالمت عموم را خالصه می  س   تلفیقبرخی از ویژگی های مهمترین مطالعات در مورد استفاده از    9جدول  

مانند   ی کیولوژیزیف  یو سنسورها  یحرکت   ی استخراج شده از سنسورها  ماتیتصم  ا یها    یژگ یمطالعات و  نیاکثر ا  کند.

EEG  ،ECGیسالمت   تیرا به منظور نظارت از راه دور وضع  ره یبدن و غ  یدما   ژن،ی، ضربان قلب، فشار خون، اشباع اکس  

 . رند یگ  یافراد م 

 

 



 . یدر بهداشت عموم  BSN  تلفیقکاربرد    9جدول 

سطح   ارجاع

 فیوژن 

 حسگر ها ند یفرا

سطح   [164]

 ویژگی

سطح  

 تصمیم 

 مکمل 

 مشترک 

ECG شتاب سنج ، 

سطح   [165]

 تصمیم 

 مکمل 

 مشترک 

 ECGشتاب سنج، دما،  

سطح   [166]

 داده 

سطح  

 ویژگی

 مکمل 

 مشترک 

 شتاب سنج، ژیروسکوپ، مغناطیس سنج

سطح   [168]

 تصمیم 

 مکمل 

 مشترک 

 ضربان قلب، فشار خون، اشباع اکسیژن،

 EEG  ،ECGدمای همکاری،  

 قند خون، شتاب سنج 
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  BSN  نهیدر زم  ژهیدر حال ظهور، به و  یو چالش ها  قیتحق  یرها یحسگر با توجه به مس  تلفیقدر مورد    ی فعل  قاتی تحق

در زیر، ما برخی از    باشد.  یشده م  یبانیابر پشت  یها  BSNهمکار و    یها   BSNاگاه،    نهیزم   یها BSNر، خودمختا  یها

 .بینش های هر یک از جهات فوق را ارائه می دهیم 

 

6.1 BSN های خودمختار 

BSN    های خودمختار، سیستم هایBSN   مبتنی بر خود شفا، خود بهینه ساز، خود پیکربند و خواص خود محافظ

به عنوان مثال، بر اساس   شوند.  انیچند حسگر ب  تلفیق   د یجد   ی دارد تا به دقت با روش ها  ازیهر خواص ن   هستند.

را از تکامل    ی ساز  نهی[، خود به169،170کردن داده ها خود شفا خواهد بود ]  لتریو ف  ی سنسور زمان واقع  شیمایپ

  ی نیگزیجا  ا ی  یی با  جابجا  یکربند یکند، و به خود پ  ی م  یبانی( پشتنیآنال  ده یمجدد آموزش د   ر یفای)مانند کالس   ا یمدل پو

 .د یرس خواهد   یدنیپوش  یسنسورها



6.2 BSN آگاه  نهیزم یها 

توانند تا حد   ی آنها م  را یدارند، ز  ی راتیی تغ  ن یبه مقابله با چن  ازیچند سنسور ن  تلفیق   یساختار، روشها  ر ییهنگام تغ

تواند مورد    ی م  ی ریادگیانتقال    ی چارچوب انتقال دانش بر مبنا  بگذارند. ریتأث  شانبر خواص روش ها مانند دقت  یادیز

مختلف سازگار    ی ها  نهیبا زم  گرید  کیمحتوا به    کیها بتوانند با استخراج و انتقال دانش از    BSNتا    رد یاستفاده قرار گ

کار،    نیانجام ا  ی برا  [. 171منتقل کرد ]  ی گریمتن به د  کی توان از    یرا م   ت یفعال  یبه عنوان مثال، دسته بند   شوند.

  ی ژگ یو  نیاختالف ب  ی ابیارز  یتابع برا   ک یشود،    ی سینو  هیشود حاش   ی م  د یبدن تول   یکه توسط سنسورها  یست  تای اگر د

برچسب داده در دسترس   اینشود )  یس ینو  هیست حاش   تایاگر د   شود.  یم  نییست منبع و دامنه هدف تع  تا ید  یها

تواند   یم   ی طراح  نیچن  است.  از یحسگر مورد ن  ی ها  لیمانند پروفا  نه یدانش پس زم  یرمزگذار  یروش برا   کینباشد(،  

در این حالت، موقعیت   کند.  لیخود در دامنه هدف تسه  یتطابق با همتا  یدامنه برا-ست منبع  تایدر د  را  هر سنسور

 .یک سنسور بدن متصل شده ممکن است یک ویژگی مهم در مشخصات )پروفایل( سنسور باشد 

 

BSN 6.3 های همکار  

BSN  ی  مشارکت  یها(CBSNs)  [172]   ،BSN به همکار  یاه قادر  هدف    کیانجام    یبرا  گریکد یبا    یهستند که 

  لتریمشترک، مانند ف   یداده ها  لی و تحل  ه یتجز  ی ها، برا  CBSN  ان یچند سنسور در م  یداده ها  تلفیق   مشترک هستند.

توانند   ی ها م  CBSN  واجب است.  ی شده و دسته بند   یوابسته به زمان وهمگام ساز  یداده ها  یساز  کپارچه یکردن،  

-SPINE   [2,174فرمت از چارچوب    ی توسعه ا  کی شده باشند، که    یز ی[ برنامه ر[C-SPINE   173با به کار بردن  

طرح    ک یبراساس    e-Shake  .[177] توسعه یافت   CBSN e-Shake    سیستم  C-SPINE با استفاده از  است.  [176

بر    ی ممکن مبتن   یاحساس   یدو فرد و ضبط واکنش ها  نی خودکار دستها ب  ص یانجام تشخ  یچند سنسور برا   تلفیق 

 جلسات افراد است.  ل یضربان قلب به دل

 

 



6.4 BSN  با کمک ابرهای 

را در کنار  BAN  ی ها  ستم یهستند که س   یهمپوشان  ی ها  رساختی ، ز(CABANs)بدن با کمک ابر    ه یناح  ی شبکه ها

حسگر بدن، چارچوب   ان یجر  یکارا   ت یریحسگر بدن، مد   انی موثر جر  ی ابر به منظور فراهم آوردن جمع آور  یها  ستمیس 

گردش کار گرا   لیو تحل  ه یحسگر بدن، تجز  یمدام داده ها   ی ساز  ره یسنسور بدن ، ذخ  ان یپردازش جر  ر یپذ   اس یمق

تصم و  پ  ، یر یگ  م یبدن  تجسم  امن   شرفته یخدمات  ال  ت یو  توجه  .[178] کنند   ی م  ه ی تعب  ه ی چند  قابل  از    یمثال 

CABAN  ، BodyCloud اگرچه    .[179]استCABAN  د یجد   یها   ستمیدهند س   ی ها اجازه مBSN  جادیجامعه گرا ا  

  ها  ون ی لیم  ی جامعه محور )شامل حت  ی ها  BSN  یبرا  د یجد   ق یتلف  یمانند  روش ها  یجالب  د یکنند، آنها مسائل جد 

BSN  ( ی واقع   اندر زم  یارائه خروج   یکه برا  تلفیق  یها  تمیداده شده به الگور  انیجر   یحجم باال از داده ها  ی، ورود  

 کنند. ی م ف یتعر " بزرگ"کارآمد داده چند حسگر  ت یریو مد 
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در    یگسترده ا  اتیادب  BSNدر دامنه    یشود و حت  یمحسوب م  یقات یتحق  حوزه   کیچند سنسور،    یداده ها  قیتلف

  حال، به طور کامل از دانش  نی با ا  متنوع وجود دارد.   یکردهایسنسور در سطوح مختلف و استفاده از رو  تلفیقرابطه با  

چند سنسور    تلفیق   ی رو   یعلم  شرفته یپ  ی ها  ک یاز تکن  ی جامع و اصول  ی بررس   ک یجامعه فاقد    متوجه شدیم که   ،نما

  سه یمنظم و چارچوب مقا  یطبقه بند   ک یمطالعه به منظور ارائه    نیا  ب، یترت  ن یبه ا  است.  BSN  ی پژوهش  حوزه در  

  کی ( تکنمیو سطح تصم  یژگی )سطح داده، سطح و  یسنت  ی با شروع از دسته بند   ارائه شده است.  اتیمشترک از ادب

ما به    . میکرده ا  ییرا در هر سطح شناسا  وژن یف  یموثر بر انتخاب طراح  ی و پارامترها  زیمتما  ی ها  ی ژگیو  ، تلفیق  یها

  نه یدر زم  ژهیو به و   میها بحث کرده ا  BSNچند سنسور در    یداده ها  وژنیف  یایها و مزا  زهیطور واضح درباره انگ 

شده متمرکز    شنهاد یپ  ی شده با توجه به چارچوب طبقه بند   یبررس   یکارها  سه یمقا  ،یک یزیف  ی ها  تیفعال  ییشناسا

 را پوشش داده است.  یاحساسات و سالمت عموم  صی تشخ  یداده ها در حوزه ها   تلفیق   نی همچن  یبررس   نیا  .میشده ا

مستقل )خود مختار(، متمرکز    ی ها  BSNمطرح شده توسط ظهور    ندهیآ  یمربوطه و چالش ها  ر یمس  تیما در نها



  شرفته یپ  یها   کیها وتکن  کردی رو  قیتطب  یبرا   د یجد   قیبه تحق  ازیشده که ن  یبانیو ابر پشت  ی بر همکار  ی متقابل، مبتن

 .م ی کرده ا  یچند سنسور دارند را معرف تلفیق از  ی فعل یعلم
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