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مقدمه
محاسبات مه یک زیرساخت توزیع شده است که در آن دادهها،
محاسبات ،ذخیرهسازی و برنامههای کاربردی در محلی بین
دستگاههای تولیدکننده داده و ابر پراکنده شدهاند [ .]1محاسبات
مه تلفیقی از مفاهیم رایانش ابری (مجازیسازی ،هایپرویژن و
رمزگذاری) به همراه حداقا امکانات پردازشی ،حافظه و شبکه
جهت کاربران پایانی میباشد .هدف محاسبات مه ،انتقال پردازش
برخی از برنامههای حساب به تأخیر به لبه شبکه است .در
محاسبات مه ،سرویسهای تحلیلی پایه به لبه شبکه منتقا
میشوند که منجر به نزدیکتر شدن منابع رایانش به محاهای
مورد نیاز و افزایش کارایی سیستمها میشود .مه را میتوان به
منوان «یک ابر سبک وزن که امکانات زیادی را در مجاورت
دستگاه هوشمند کاربران فراهم میکند» توصیف کرد [ .]2با
استفاده از محاسبات مه برخی از چالشهای رایانش ابری
همچون آگاهی از مکان ،قابلیت اطمینان و تأخیر در شبکه حا
میشوند .محاسبات مه به پزشکان اجازه میدهد تا در موارد
اوطراری انتخابهای هوشمندانه انجام دهند [ .]3محاسبات مه
در سیستم نظارت از راه دور بیمار ،مفهوم جدیدی است و مزایای
زیادی نسبت به ابر را در پی داشته است از جمله:
 در محاسبت مه ،پردازش و تحلیا دادهها به جای ابر ،به
صورت محلی انجام میشود .این امر ومن کاهش مصرف
پهنای باند ،منجر به کاهش هزینهها نیز میشود [.]4
 از مزیتهای پردازش محلی دادهها ،کاهش تأخیر در زمان
انتقال میباشد ،پردازش محلی دادهها در موارد حساب به
تأخیر راهحلی مطمئن است [.]5
 با اوافه شدن الیه مه ،بسیاری از دادههای بیماران به جای
ارسال بر روی بستر انتقال ،به صورت محلی تجزیه و تحلیا
میشوند که بامث افزایش حریم خصوصی بیماران میگردد
[ .]6محاسبات مه با کاهش تأخیر در مقایسه با برنامههای
مبتنی بر ابر ،به ایمنسازی دادههای محرمانه کمک میکند
[.]1
در سالهای اخیر ،استفاده از تلفنهای هوشمند و تبلتها در
برنامههای پایش ستمت افزایش یافته است .در مدلهای پایش
ستمت مبتنی بر محاسبات مه ،این دستگاهها به منوان
سرورهای مه استفاده میشوند [ .]7دادههای بیماران در گرههای
مه با قدرت پردازش باال انجام میشود و بامث کاهش تأخیر و
زمان پاسخ میشود؛ زیرا سرور مه نسبت به سرور ابر به
دستگاههای اینترنت اشیاء نزدیکتر است .به دلیا توانایی باالی

فناوریهای اینترنت اشیاء ،محاسبات مه و محاسبات ابری ،در
ارائه راهحاهای سریع ،ایمن و کم هزینه ،شاهد رشد چشمگیر
در به کارگیری از آنها برای نظارت بر ستمت بیمار هستیم [.]8
در پژوهش  Kakriaو همکاران [ ،]9یک سیستم مراقبت
بهداشتی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء طراحی شده است که
اطتمات بیمار را از حسگرهای مختلف جمعآوری میکند و به
پزشک اجازه میدهد تا پارامترهای فیزیولوژیکی بیمار را از راه
دور کنترل کند .در پژوهش  Kimو همکاران [ ]10یک سیستم
ستمت الکترونیکی برای نظارت بر ستمت افراد مسن مبتنی بر
اینترنت اشیاء و محاسبه مه توسعه داده شده است ،جایی که این
سیستم به طور دورهای پارامترهای فیزیولوژیکی و بهداشت
ممومی سالمندان را با استفاده از پلتفرم Mysignals HW
 V2و یک برنامه اندرویدی که نقش مه را بازی میکند،
جمعآوری میکند .این پلتفرم افراد مسن و خانوادههای آنها را
قادر میسازد تا ستمتی خود را کنترل کرده و با ارائهدهندگان
خدمات بهداشتی ارتباط برقرار کنند .در پژوهش  Aliو همکاران
[ ]11یک برنامه تلفن همراه برای نظارت بر وربان قلب بیمار
در زمان واقعی استفاده شد که نبض بیمار را اندازهگیری میکند
و سپس آن را برای ذخیره در یک پایگاه داده از راه دور ارسال
میکند .این نرمافزار همچنین در صورت کشف مشکا در وربان
قلب ،امتنهایی را برای پزشک ارسال میکند .در پژوهش
 Mahmudو همکاران [ ]12چارچوبی ارائه شده که تجزیه و
تحلیا و تجسم دادهها را برای پیشبینی شوکهای ستمتی بر
اساب مجمومه دادههای بهداشتی از پیش تعریف شده
امکانپذیر میکند .این چارچوب مبتنی بر بستر رایانش ابری
است .این سرویس شاما خدمات وب آمازون ،سیستمهای
اطتمات جغرافیایی (Geographic Information
 GIS)Systemو روش ختصهسازی مبتنی بر قامده فازی
است .این چارچوب میتواند شوکهای ستمت را با تفسیرپذیری
و دقت باال با استفاده از یک مدل داده طبقهبندی کند .در مطالعه
 Zhangو همکاران [ ]13با هدف اطمینان از خدمات بهداشتی
مناسب و کارآمد ،سیستمی بیمار محور به نام Health-CPS
ارائه شده است .این سیستم مبتنی بر رایانش ابری و
تجزیهوتحلیا دادههای بزرگ میباشد و وظیفه حا مسائا
مربوط به دادههای بزرگ مربوط به برنامههای بهداشتی را بر
مهده دارد .این سیستم از چندین الیه مانند الیه جمعآوری داده،
الیه مدیریت داده و الیه سرویس تشکیا شده است .در پژوهش
 Fazioو همکاران [ ]14یک سیستم الکترونیکی نظارت از راه
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دور بیمار بر بستر ابری به نام  FIWAREطراحی شده است.
هدف این سیستم کمک به بیماران و بهینهسازی مسئولیتهای
متخصصان پزشکی است .ارتباط الیه ابر  FIWAREبا سیستم
پایش ستمت بیمار از راه دور ،مقیابپذیری ،ماژوالر بودن و
انعطافپذیری را بهبود داده است .در پژوهش  Jindalهمکاران
[ ]15تکنیکی را برای محاسبه وربان قلب با استفاده از
حسگرهای تعبیه شده تلفن هوشمند و سیگنالهای
فوتوپلتیسموگرام ( PPG)Photoplethysmographyارائه
شده است .بر اساب این تکنیک پردازش سیگنالهای
فوتوپلتیسموگرام با بهرهگیری از تکنیکهای یادگیری ممیق و
طبقهبندی بر روی سرور ابر برای تخمین وربان قلب انجام
میشود .در مطالعه  Giaو همکاران [ .]3یک سیستم نظارت بر
ستمت مبتنی بر مه ارائه شده است که میتواند نظارت از راه
دور از بیماران قلبی را با هزینه کم فراهم کند .این سیستم با
استفاده از سنسورهای الکتروکاردیوگرام ،تعداد تنفس و دمای
بدن ،دادههای بیماران را جمعآوری و ارسال میکند .هدف اصلی
در این مطالعه ارائه یک سیستم پایش ستمت برای بیماران قلبی
میباشد .این سیستم بر روی شناسایی به موقع ماروههایی که
میتوانند منجر به مشکتت قلبی در بیماران شوند متمرکز
میباشد ،زیرا تشخیص به موقع و پیشگیری از مواما زمینهساز
در بیماریهای قلبی میتوانند در کاهش تعداد موارد مرگ
تأثیرگذار باشد .تاکنون مطالعات زیادی در زمینه ایجاد
سیستمهای پایش ستمت صورت گرفته است که بیشتر آنها با

روش
این پژوهش از نوع توسعهای -کاربردی است .در این قسمت
ابتدا الیههای معماری ارائه شده تشریح میگردد .سپس
ویژگیهای مجمومه داده مورد استفاده در ارزیابی مدل شرح داده
میشود:
الف) معماری سیستم پیشنهادی از سه قسمت اصلی تشکیا
شده است :الیه جمعآوری دادهها ،الیه مه جهت پردازش دادهها
و الیه ابر به منوان مخزن پایگاه دانش .شکا  1جریان دادهها
را در مدل پیشنهادی نشان میدهد .در این مطالعه ،از قابلیتهای
برد رزبری پای ( )Raspberry Piبه منوان سرور مه جهت
دریافت و پردازش دادههای ارسال شده توسط سنسورها استفاده
شد .برد رزبری پای یک سیستم تعبیه شده است که در پروژههای
اینترنت اشیاء بسیار کاربردی است .جدول  1دربردارنده
مشخصات برد رزپری پای مورد استفاده در این پژوهش است.

جدول  :1جزئيات پيکربندي سرور مه
)RAM (GB
Bluetooth

Wi-Fi
2/4GHz and 5GHz IEEE
802.11.b/g/n/ac wireless LAN

4.2, BLE

1GB LPDDR2
SDRAM

CPU GHz

Device type

1.4GHz

Raspberry PI 3 B+

دامنه مقادیر طبیعی به منوان آستانه در نظر گرفته میشوند و در
صورت نقض آستانه ،دادهها برای بررسی به ابر ارسال میشوند.
دادهها بر روی ابر با استفاده از سیستم تصمیم یار بالینی قلب
بررسی خواهند شد و نتیجه با کمترین تأخیر برای گروه مراقبت
ستمت ،بیمار و خانواده بیمار ارسال میگردد .در بیماریهایی
همچون بیماری قلبی که ممکن است ووعیت بیمار اورژانسی
باشد ،الزم است که به تقاواها در کمترین زمان ممکن یا در
زمان واقعی پاسخ داده شود .در سیستم توسعه داده شده در این
مطالعه ،دادههای ارسال شده توسط سنسورها به منوان یک تقاوا
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در مدل پیشنهادی ،سنسورها ،دادههای بیمار را جمعآوری و به
سرور مه ارسال خواهند کرد .دادههای ارسال شده توسط
سنسورها در زمان واقعی ،در گرههای مه ذخیره میشوند که از
آن به منوان ذخیره محلی یاد میشود .مجاورت فیزیکی الیه مه
با شبکه سنسورهای نصب شده روی بدن ،امکان میدهد تا
نیازهای مراقبتهای بهداشتی اینترنت اشیاء برآورده شوند .در
الیه مه ،فرآیند ارزیابی دادههای دریافت شده از سنسورها انجام
میگیرد بر اساب این فرآیند ،دادهها با محدوده مقادیر طبیعی از
پیش تعیین شده توسط پزشکان مقایسه میشوند .در این مطالعه،
328

نظارت بر متئم حیاتی بیماران از طریق حسگرهای پوشیدنی،
سعی در کمک به بیماران دارند .مطالعات دیگری نیز بر روی
مواردی همچون انتقال داده و یکپارچهسازی ،انجام گرفته است
[ .]5هدف این مطالعه سیستم پایش ستمت بیماران قلبی مبتنی
بر محاسبات مه است .این سیستم با پیشبینی زودهنگام ،نظارت
مستمر برای حالتهای مشکوک و اطمینان از ارسال ووعیت
های اورژانسی بیمار ،به گروه مراقبت درمان کمک میکند.

گل كار و همکاران

محاسبه مه در پزشکی

در نظر گرفته شده که هر تقاوا شاما متئم مختلف حیاتی بیمار
خواهد بود که به طور مداوم توسط حسگرها جمعآوری و به گره

مه ارسال میشوند .در واقع هر تقاوا شاما تعدادی متمت
است که توسط سنسورها اندازهگیری شدهاند.

شکل  :1معماري سيستم ارائه شده

در الیه مه ،هر تقاوا بر اساب متمتهایی که توسط سنسورها
اندازه گیری شدهاند ،تجزیه و تحلیا میشوند .هر متمت با مقدار
نرمال از پیش تعریف شده برای آن متمت مقایسه شده و در
صورتی که خارج از محدوده نرمال باشد برای ارزیابی دقیقتر به
سرور ابر ارسال میگردد .سرور ابر وظیفه دارد تقاواهایی که
حاوی متئم غیرطبیعی هستند را به کمک سیستم تصمیمیار
بالینی موجود بر روی الیه ابر ارزیابی و نتیجه را به گروه مراقبت
ستمت گزارش دهد .در زمان ارسال تقاوا به ابر ،ممکن است
برخی از تقاواها در ووعیت اورژانسی قرار داشته و نیازمند
دریافت سریعتر خدمات پزشکی باشند .در این مطالعه بر اساب

تعداد متئم غیر نرمال هر تقاوا ،میزان اورژانسی بودن ووعیت
بیمار تخمین زده شده و در اولویت ارسال به ابر قرار میگیرد .به
مبارتی ،تقاوایی که متئم غیرنرمال بیشتری داشته باشد،
اولویت باالتری جهت ارسال به ابر خواهد داشت.
در این مطالعه درخواستهای بیماران در سه کتب به نامهای
مادی ،کتب هشدار و اورژانس طبقهبندی میشوند.
درخواستهای اوطراری باالترین اولویت و کتبهای
درخواستهای مادی کمترین اولویت را برای پردازش در الیه مه
دارند (شکا .)2
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شکل  :2طبقهبندي درخواستها در صفهاي اولویت الیه مه
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درخواستهای دارای کتب هشدار دارای اولویت متوسط
هستند .هنگامی که هیچ درخواست اوطراری و هشدار وجود
ندارد ،درخواستهای مادی در سرور مه پردازش میشوند.
ب) مجموعه داده
بانک اطتماتی مورد استفاده در این پژوهش ،مجمومه داده
بیماران مروق کرونری قلبی ( Coronary Artery Heart
 )Diseaseموجود در مخزن داده یادگیری ماشین دانشگاه
ارواین ( )University of California at Irvineاست و در
این پایگاه ،دادههایی از چهار مجمومه داده متفاوت برای
تشخیص بیماریهای قلبی قرار دارند [ .]16دادههای فوق از
چهار منبع بنیاد کلنیک کلیولند ،انستیتوکاردیولوژی مجارستان،

مرکز پزشکی النگ بیچ کالیفرنیا و بیمارستان دانشگاه زوریخ
سویس جمعآوری شدهاند .در مجموع ،در این پایگاهها ،دادهها با
 72ویژگی یا متغیر مختلف اندازهگیری شدند که به طور مستقیم
یا غیر مستقیم با بیماریهای قلبی مرتبط هستند .بعد از پیش
پردازش دادهها 14 ،ویژگی مهم انتخاب شد (جدول  .)2متغیر
هدف در این مطالعه ،وجود یا مدم وجود بیماری قلبی است .سطر
آخر جدول ،نمایانگر ویژگی پیشبینی شونده است که بهصورت
سالم ( )0و بیمار ( )1،2،3،4مشخصشده است .مشخصات تعداد
 597نمونه از افراد مبتت به بیماری مروق کرونری در این
مجمومه داده در سال  1988جمعآوری شده است.

جدول  :2شرح مجموعه دادههاي بيماري قلبی
محدوده
)∞(-∞,51 ),[51,59),[59,+-
=1مرد =0 ،زن
1: typical angina
2: atypical angina
3: non-anginal pain
4: asymptomatic
)∞ )- ∞,60),[60,80),[80,90),[90,+

(فشارخون دیاستولی) Trestbpd

4

فشارخون سیستول در حالت استراحت TrestBPs:
) (mg/dlسرم کلسترول خون Chol:
) > 120 mg/dlقندخون ناشتا( قندخونFBS:
نتایج نوار قلب در حالت استراحت RestECG:

5
6
7
8

1: Upsloping
2: flat
3: Downsloping
0،1،2،3
3 = normal; 6 = fixed defect; 7 = reversable defect

حداکثر وربان قلب Thalach:
آنژین ناشی از ورزش Exang:
در نوار قلب ناشی از ورزش نسبت به استراحت= Oldpeak
افت فاصله ST
انحراف در شیب  STدر زمان آزمون ورزش slope:

9
10
11
12

تعداد مروق اصلی درگیر در فلوروسکوپی CA:
اسکن تالیو Thal:

13
14

بیمار = ، 1،2،3،4سالم= 0

کتب

15

)∞ )- ∞,90),[90,120),[120,140),[140,+
)∞ )- ∞,200),[200,239),[239,+
خیر = ،0بله = 1
نرمال0:
 (T wave inversions and/or STموج غیر طبیعی قلبی 1:
)elevation or depression of > 0.05 mV
افزایش وخامت بطن چپ توسط معیارهای2: Estes
)∞)- ∞,148),[148, +
خیر = ،0بله = 1
)∞)- ∞,1/8),[1/8, +
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ویژگی و توضيحات آن
سنAge :
جنسیت Sex:
نوع درد قفسه سینه CP:

شماره
1
2
3
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ارزیابی
جهت ارزیابی سیستم ارائه شده ،تقاواها توسط یک اپلیکیشن
موبایا که توسط گوگا اندروید استودیو طراحی شده است ،برای
مه ارسال میگردند (شکا  .)3این اپلیکیشن نقش شبیه ساز
سنسورها را ایفا میکند .هر تقاوا طبق جدول  2شاما  14ویژگی
است که به منوان متئم اندازهگیری شده توسط سنسورها در برد

رزبری پای تلقی میشوند .این درخواستها ترکیبی از
درخواستهای افراد سالم و افراد بیمار میباشند .هر درخواست بر
اساب متئم اندازه گیری شده ،نرمال و یا غیر نرمال تشخیص
داده میشوند .ومن این که میزان اورژانسی بودن تقاواهایی که
غیرمادی ارزیابی میشوند بر اساب تعداد متئم غیرطبیعی تعیین
میگردد.

شکل  :3تصویر سيستم پيادهسازي شده
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بر اساب مطالعات پیشین ،معیارهای مختلفی برای ارزیابی
مدلهای ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله
آنها میتوان زمان استفاده از شبکه ،تأخیر و زمان پاسخ اشاره
کرد .در این مطالعات ،معیارهای ارزیابی از محا سرور مه تا سرور
ابری بررسی میشوند .شکا  4محاسبه زمان استفاده از شبکه
برای تعداد متفاوتی از درخواستها را نشان میدهد .این معیار به
معنی استفاده از شبکه به میزان دادهای که به دلیا برنامهها،
سرورها ،دستگاهها و کاربران شبکه در سراسر شبکه شما ارسال
میشود ،اشاره دارد؛ بنابراین هر چقدر که میزان دادههایی که
برنامهها یا کاربران مختلف در شبکه ارسال میکنند کمتر باشد،

ترافیک نیز کاهش یافته و در نتیجه کارایی افزایش مییابد .این
مسئله خصوصاً در مورد سیستمهای پزشکی بسیار حائز اهمیت
است .این شکا نشان میدهد که مقدار زمان استفاده از شبکه
در مدل مبتنی بر مه از مدل مبتنی بر ابر برای دریافت خدمات
پزشکی بهتر میباشد .مدل مبتنی بر مه بامث کاهش زمان
استفاده از شبکه به طور متوسط  23/77درصد در مقایسه با مدل
ابر گردید .از آنجا که در مدل پیشنهادی تقاواهایی که حاوی
متمت یا متئم غیرنرمال باشند جهت ارزیابی دقیقتر به سرور
ابر ارسال میشوند ،لذا در کاهش زمان استفاده از شبکه به میزان
قاباتوجهی تأثیرگذار است.
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شکل  :4مقایسه زمان استفاده از شبکه و تعداد درخواست بيماران در مدل مه و ابر.

شکا  5مقایسه زمان تأخیر در مدل مبتنی بر مه را با مدل مبتنی
بر ابر با تعداد متفاوتی از درخواستها نشان میدهد .مدل مبتنی
بر مه از نظر تأخیر ،مملکرد بهتری نسبت به مدل مبتنی بر ابر

دارد .در مقایسه با ندل ابری ،مه تأخیر متوسط را  27/31درصد
کاهش داد.
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شکل  :5مقایسه تأخير و تعداد درخواست بيماران در مدل مه و ابر

شکا  6مقایسه زمان پاسخ در مدل مبتنی بر مه با مدل مبتنی
بر ابر با تعداد متفاوت درخواست بیمار را نشان میدهد .بر اساب
این ارزیابی ،کاهش زمان پاسخ برای درخواستهایی که در آنها

332

ووعیت بیمار وخیم تشخیص داده شده است (دارای متئم غیر
نرمال) به میزان قابا توجه  %32/95بهبود یافته است.
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تعداد تقاضاها
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شکل  :6مقایسه زمان پاسخ و تعداد درخواست بيماران در مدل مه و ابر
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بحث و نتيجهگيري
ادغام اینترنت اشیاء ،محاسبات مه و رایانش ابری مزایای زیادی
مانند برنامهریزی جهت درمان بیماران به صورت از راه دور و
دریافت مراقبتهای پزشکی اورژانسی در سیستمهای مراقبت
بهداشتی به همراه داشته است .اخیراً کارایی رایانش ابری و
استفاده از آن در صنعت پزشکی به طور گسترده مورد مطالعه قرار
گرفته است که منجر به ارائه راهحاهای کارآمد و پذیرفته شده
مبتنی بر ابر شده است .با این حال ،به دلیا معماری متمرکز
جغرافیایی و فاصله چند مرحلهای از منابع داده اینترنت اشیاء و
سرورهای ابری ،با محدودیتهایی در ارتباطات بتدرنگ مواجه
است .فقدان ارتباطات بتدرنگ میتواند رسیدگی به بیمارانی که
نیازمند دریافت کمکهای فوری هستند را تحت تأثیر قرار دهد.
در این مطالعه ،یک سیستم مراقبت بهداشتی هوشمند مبتنی بر
محاسبات مه برای تشخیص خودکار ووعیت ستمت بیماران
قلبی ارائه شده است .این سیستم مراقبت بهداشتی ،یک
مدلسازی صف در الیه مه برای ارزیابی دادههای دریافت شده
بیماران قلبی از دستگاههای مختلف اینترنت اشیاء معرفی میکند.
این سیاستم ،مادلسازی صف را با دستاگاههای موجود در لباه

شبکه برای تجزیهوتحلیا و پاسخ به بیماری قلبی در زمان واقعی
ادغام میکند .مدل محاسباتی پیشنهادی ،درخواستهای بیماران
با فوریتهای پزشکی مختلف را برای پردازش توسط سیستم
تصمیم یار موجود بر روی سرور ابری اولویتبندی میکند.
در جدول  3کارهای اخیر مبتنی بر اینترنت اشیاء و محاسبات مه
در صنعت مراقبتهای بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است.
این مطالعات ممدتاً بر تجزیه و تحلیا دادههای بیماران قلبی،
بهبود دقت پیشبینی و ارائه مدلی برای استقرار در الیه مه تمرکز
داشتهاند و کمتر به بحث بهبود پارامترهای کیفیت خدمات
پرداخته شده است .ومن اینکه در مطالعاتی که با هدف بهبود
کیفیت خدمات انجام گرفته است ،ممدتاً به پارامتر تأخیر پرداخته
شده است و تمایز مدل پیشنهادی در این مطالعه ،بررسی هر سه
پارامتر کلیدی تأخیر ،پهنای باند و زمان پاسخ میباشد .همچنین
در مدل ارائه شده در این مطالعه از تکنیک صف اولویت بهره
گرفته شد که در ارائه سرویس به درخواستهای اورژانسی بسیار
موفق مما نمود و پارامترهای کیفیت خدمات را برای این دسته
از تقاواها بهبود بخشید.
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جدول  :3مقایسه مدلهاي موجود با مدل پيشنهادي
هدف

پارامترهاي عملکردي
زمان

پهناي

پاسخ

باند

تأخير

صف
زمان

اولویت

پيش بينی

اشيا

مه

اجرا
✓

پایش بیماران بستری
پایش بیماران قلبی

✔

پایش بیماران قلبی

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 Hassenو همکاران []3

✔

✔

 Azimiو همکاران []18

✓

✓

 Tuliو همکاران []19

✔

✔

 Heو همکاران []20

✔

✔

✔

 Barikو همکاران []21

✔

✔

✔

 Azimiو همکاران []22

✔

✔

✔

 Phamو همکاران []23

✔

✔

✔

✔

 Abdelmoneemو
همکاران []24
 Giaو همکاران []25

✔

✔

 Gillو همکاران []26

✔

✔

 Farahaniو همکاران

✔

✔

 Muhammedو
همکاران []28

✔

✔

 Karakayaو همکاران

✔

✔

✓

✔

پزشکی شخصی
✓

پایش بیماران دیابتی
پایش بیماران قلبی

سيستم

اینترنت

محاسبات

✔

✔

پایش سالمندان از راه دور
پایش پارامترهای بیولوژیک
✔

پایش بیماران قلبی
✔

پایش بیماران قلبی

كارهاي پيشين

✔

✔
✔

پایش بیماریهای مزمن

[]27
✔

پزشکی شخصی

پایش ورزشکاران در طول مسابقه

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

[]29
پایش بیماران قلبی

✔

2. Rahmani AM, Gia TN, Negash B, Anzanpour A,
Azimi I, Jiang M, Liljeberg P. Exploiting smart e-Health
gateways at the edge of healthcare Internet-of-Things: A
fog computing approach. Future Generation Computer
Systems
2018;78:641-58.
https://doi.org/10.1016/j.future.2017.02.014
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محیط مراقبتهای بهداشتی واقعی با استفاده از حسگرها ،سیستم
را ارزیابی نمود.
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نتایج ارزیابی سیستم نشان میدهد که مدل مبتنی بر صف
میتواند به طور قاباتوجهی معیارهای کیفیت خدمات را از نظر
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Introduction: Various studies have demonstrated the benefits of using distributed fog computing for
the Internet of Things (IoT). Fog computing has brought cloud computing capabilities such as
computing, storage, and processing closer to IoT nodes. The new model of fog and edge computing,
compared to cloud computing, provides less latency for data processing by bringing resources closer
to users. This is essential for delay-sensitive applications such as remote healthcare and provides more
reliable services. In this study, a fog-based system was proposed to monitor the condition of heart
patients.
Method: This study was a developmental-applied one. A set of data relevant to coronary heart patients
available in the machine learning data repository of the University of California Irvine was used for
evaluation. In this system, each of the heart patient's symptoms is evaluated based on the normal range
in the fog layer and the status of the patient is determined. In this layer, requests are prioritized based
on the number of symptoms that are out of the normal range. The efficiency of the proposed system
was evaluated in terms of network usage time, latency, and response time.
Results: The system presented in this study led to the improvement of network usage time by 23.77%,
reduction of latency by 23.71%, and enhancement of response time by 32.95%.
Conclusion: Using the priority queue to prioritize requests at the fog layer reduces the response time
to emergency requests.
Keywords: Fog Computing, Internet of Things (IoT), Telemonitoring, Cloud Computing
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