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 مقدمه مرکز تحقیقات فناوری اینترنت اشیاء ایران

 در کشور "اینترنت اشیاء" و اشتراک اطلاعات مرکز تحقیقات فناوری اینترنت اشیاء ایران با هدف ترویج  اعضاءترجمه مورد نظر توسط 

 . بازبینی علمی و نگارشی در ترجمه اعمال نشده استعلاقمندان و محققان فناوری های نوین قرار گرفته است.  در اختیار آماده و

ایمیل از طریق در صورت علاقمندی به پیوستن داوطلبانه برای پیشبرد اهداف و بیان پیشنهادات و انتقادات خود ، 

 info@iotiran.com .با مرکز ارتباط برقرار نمایید 

 مرکز تحقیقات فناوری اینترنت اشیاء ایران

mailto:info@iotiran.com
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 به بردن پی و بیماران هویت شناسایی با بهداشتی های خانه ارتقای در IoT مالی فناوری از برداری بهره

 آنها عواطف

 

 

 نای از برداری بهره اروپا و آمریکا و ژاپن مثل کشورهایی در بالاخص داخل و منازل در درمان بیماران تعداد افزایش دلیل به حاضر حال در :چکیده

 خود های خانه در اغلب و نهاده فزونی به رو طرف این به سال پانزده طی سالمندان تعداد که است شده دیده این از غیر. است شده لازم بسیار فناوری

 می رخ آنها برای ای حادثه که وقتی مخصوصاً. )هستند کمک به محتاج که گیرند می قرار وخیمی وضع در افراد این گاهی گاه. گردند می درمان

 شوند. می حال پریشان و افسرده شخصاً یا و دهد

 و یمس بی ارتباطات کارآمدی و ارزان تجهیزات که است شده ای وسیله ارتفاقات در اینترنت و کامپیوتری فراگیر محاسبات در اخیر های پیشرفت

 های خانه از برداری بهره امکان داخلی محاسبات. شوند عرضه و ساخته رازبری PI قبیل از داخلی وسایل و یک درجه های تلفن نیز و ها دوربین

 تصویربرداری و دوربین کاربرد. شوند عملی ها خانه از و ها خانه در داخلی پزشکی درمان در که است داده امکان و آورده فراهم را (HSH) بهداشتی

 وردم لذا و عنوان کامل بطور نشریات در آن برداری بهره و کاربرد وسعت هنوز البته که شده محسوب اپلیکیش یا کاربرد یک هنوز IOT اینترنت با

 مورد ها هخان در حبس با توام مراقبت و سلامت و ایمنی چون مسایل به رسیدگی در وسیعی سطح تصاویر کاربرد که آن با. اند نگرفته قرار بررسی

 بهره مورد داخلی مراقبتی های سامانه با رابطه در سالمندان و بیماران به رساندن یاری در شهری آن غیر به حداقل ولی اند نگرفته قرار برداری بهره

  .اند گرفته قرار برداری

 پشتوانه هب که وقتی مخصوصاً شده واقع موثر بیماران به رسانی کمک در بهداشتی مراقبین و پرستاران دست در توانند می تصاویر این ما عقیده به

 هآورد میان به سخن موجود نشریات کاربرد نحوه از مقاله این در نیز و کنند رسانی خدمات تر ارزان و تر راحت نهایت بی روند کار به IOT فناوری

  .شود نمی استفاده بیماران درمان کار در نظارت هدف به تصاویر از زمینه این در مطالعات و ها سنجی امکان اکثر در که ایم داده نشان و

 نتایجی و کرده عنوان( کامپیوتری) متعدد محاسبات در را مورد این در خود اصل نمونه گویی چکیده با و طراحی با ما که رسانیم می اطلاع به پایان در

 .است ها رویکرد این بودن پذیر امکان بیانگر که ایم داده نشان را
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 :معرفی 

 اضامر معرض در و کنند می زندگی تنها طبعاً افراد این. یابد می افزایش سریعاً سالمندان تعداد برزیل و آمریکا مثل متعددی کشورهای در امروزه

. ندمان می خانه در شوند، می انجام آنها روی که جراحی های عمل از بعد و اند خانه در اغلب آن بر افزودن. گیرند می قرار( جوانان به نسبت) بیشتری

  .ببرند نصیب است آلی ایده خدمات که پرستاری خدمات نوع این استطاعت آنها همه توانند نمی ولی دارند را 7/42 پرستار که آن با افراد اکثر

 راقبم تحت مخصوص فناوری یک با ولی شوند می ریکاوری خود های خانه در بیماران از دسته این که این وجود با که شود می فهمیده اینطور اغلب

 لازم که زمان هر لازم هشدارهای بیمار خویشاوندان به و پرستارها به ها سیستم این کلی بطور. است خوبی بسیار برنامه که گیرند می قرار کنترل و

  .دهند می بیمار وضع به رابطه در باشد

 سامانه و دوموتیک های فرآورده و دور راه از طب از ترکیبی از  HSH خود که چرا بوده مهم نهایت بی الذکر فوق HSH روش کاربرد لحاظ، بدین

 مراقب برای تخصصی وسایل به مجهز که زیر شود تعریف (Smart Home) ممتاز بهداشتی خانه یک تواند می. است برآمده اطلاعاتی های

 بحران وقوع زمان در و کرده جلوگیری انداز راه های محرک و سنسورها قالب در عمدتاً  که هستند تخصصی وسایل این و هستند دور راه از بهداشتی

  .دهند یزندگ ادامه بیشتر خاطر اطمینان با بتوانند تا شود داده بیمار سالمندان به استقلال نوعی به که است این هدف. شوند می گرفته کار به ها

 های مسیست مثل مخصوص وسایل که چرا دارد قرار بیماران روزمره زندگی بهبود محور بر تحقیقاتی های پروژه اکثر که گردید روشن تحقیقات طی

 به را بیمار سالمندان است توانسته است صوت مافوق نوع از که ای سامانه تولید با Intel شرکت لحاظ بدین. است آمده فراهم آنها از دهنده هشدار

  .کند مراقبت خود IOT های سیستم سری از بخشی عنوان

 یبحران عمل که را او عاطفی های اختلال و درد ولی داد تشخیص را بیمار حرکات نامنظم فواصل و خیزها و افت توان می اختصاصی سیستم این با

 تشخیص و عاطفی شناخت از و پردازی تصویر و برداری تصویر از و ها دوربین از محدود، کارهای از بعضی در. خیر هستند منزل در او درمان طول در

 هک           بوده خانه در درمانی های مراقبت شرایط بهبود وسیله ها دوربین واقع در. شوند می استفاده چهره حالات با و شده گرفته تصاویر با جدید

  .آورند می بوجود خاطر تسکین و شده واقع مفید زیادی حد تا بیمارستان، از خارج در بیماران از مراقبت طول در

 مطالبی و است شده استفاده( بیمار چهره خواندن) چهره حالات از و تصاویر از خانه در بهداشتی و درمانی های مراقبت لح راه ارائه با مقاله این در

 را دردی نوع تواند می معین زمان مدت یک در بیمار چهره حالت خواندن است گردیده ذکر مراقبت به محتاج سالمندان و بیماران از مراقبت درباره

  .داده تشخیص را کند می تحمل بیمار که

 توجه مورد لذا و بوده مؤثر بسیار مرض از رهایی در احساس یا عاطفی. رسید بیمار داد به باید حالا که فهماند می بیمار خویشاوندان به و پرستار به لذا

 دهش مخصوص اطاق وارد کسی چه کرد مشخص ها سیستم با توان می بیمار چهره  از شده گرفته تصاویر روی از نیز و است گرفته قرار صاحبنظران

 کمک به احتیاج او که رساند می نشود خارج آن از معمول وقت در و نیاید بیرون خود خواب اطاق از بیمار اگر. بود خواهد  آنجا در مدت چه تا و

  .دارد مخصوص

 را فردی عاطفی بیمار توان می. گیرند می قرار استفاده و تحقیق مورد بیماران عاطفی حالات بندی طبقه در چهره حالات که است تأکید به لازم

 اختلال و ماوتیس افسردگی، اسکیزوفرنی، تواند می گوناگون امراض این. کرد پیدا گوناگون امراض تشخیص در را مهمی علایم آن با نیز و نمود مشخص

 عدم و احساسات و عواطف روی منفی کردن صرف وقت زیادی مذکور های بیماری بروز عامل که داشت اظهار توان می بالاخص. باشند قطبی دو

 اقدامات مانجا و ها گیری تصمیم به کمک نیز و داشته تأثیر اجتماعیی های تعامل در نیز توانند می عاطفی حالات. باشد می عواطف بیان در توانایی

  .نمود خواهد. ( دارد استرس اگر بخورد قهوه فنجان یک شاید که بیمار به کردن پیشنهاد مثل)

 دردسر این از توان می که داریم اعتقاد لذا. است بیمار خانه در محرمیت یا خلوت حیاط مخل و ساز دردسر خانه در دوربین وجود که آنجایی از

 کمتر تواند می برداری تصویر و دوربین کاربرد که است ذکر به لازم. کرد خاموش را آن بخواهد، خانه صاحب که وقت هر توان می زیرا شد خلاص

 کشف چهره حالات تشخیص وسیله و ها دوربین از استفاده با خانه در را جدید چهره حالت هر یعنی جدید چهره هر توان می لذا و باشد آور مزاحمت
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 جدید حالات کشف زیرا باشد آن ویدیوی کل تماشای و کردن نگاه پی در را روز همه که نیست کسی به احتیاج که است تأکید به لازم نیز و کرد

  .شود می انجام انسانی مداخله بدون اتوماتیک بطور

 حالات براساس را آنها عواطف و نموده آنها از کدام هر شناسایی به اقدام مختلف افراد روی ها آزمایش اجرای و اصلی و واقعی نمونه تهیه با خود ما

 (WSN) سنسوری بیسیم ای شبکه ترکیب با خانه در بهداشتی مراقبت برای IOT فرم پلات از مهم، اقدام این در. نماییم می بندی طبقه صورت

 رد سنسوری های قطب. دهند هشدار باشد لازم که زمان هر در معین افراد به توانند می ها تلفن این. نمودیم استفاده هوشمند و گویا های تلفن و

  :خوانیم می را زیر مطالب مقاله این در نیز و. شوند می وصل ها چهره کننده ضبط های دوربین به و شده پراکنده خانه اطراف

 .4بخش در روز، فن این سازی پیاده در ما اقدامات گذاری تأثیر درباره بحث و رابطه این در جاری کارهای -1

 .3 بخش در خانه، در بهداشتی های مراقبت فرم پلات ریزی طرح -4

 .2 خشب در هستند، تصاویر بر مبتنی که مذکور بهداشتی مراقبت سیستم سازی پیاده و اجراء جهت در مذکور فرم پلات کاربرد نحوه ریزی طرح -3

 .5 بخش در رویکرد، کردن پایابی در ها آزمایش انجام و ما نمونه های جنبه ارزیابی -2

  .حاضر مقاله در تحقیق این برای آتی های گیری سمت به اشاره و پایانی های سخن ذکر -5

 

 IOT مبنای بر خانگی هوشمند بهداشتی های مراقبت دربابا جاری مطالب -4

 های چالش مشخصات ذکر و توصیف انگیزه به IOT های فناوری مبنای بر (HSH) بهداشتی هوشمند های خانه درباره های پیشرفت بخش این در

 و هکرد مرور را بهداشتی هوشمند خانه کلی مفهوم کدام هر محقق و فاضل نویسندگان. اند گرفته قرار بررسی مورد سنجی تحقیق این در اصلی

  .اند کرده تصویر را دور راه از کنترل و دهنده هشدار های سیستم مثل ها سیستم این اصیل کاربردهای

 اطلاعات و (AMI) محیطی اطلاعات. است آمده میان به سخن ها رزیدنت نزد در و ها بیمارستان در کاربرد مورد مهم های فناوری از نیز مقاله این در

 منجر دیجیتالی های محیط خلق به سیم بی های شبکه و مدرن مهم سنسوری تجهیزات ترکیب. دارند سهم ها پیشرفت این در (AI) مصنوعی

  .اند شده( ساکنان) ها رزیدنت روزمره زندگی بهبود سبب که جایی به تا گردیده

 مخصوص نیازهای صاحب سالمندان به رسانی کمک با رابطه در مخصوص وسایل و اجتماعی سنسورهای کاربرد محور بر نشریات از مطالعات اکثر

  .باشد می دیگر ساکنان زندگی محرمیت و خصوصی زندگی باره این در اصلی دغدغه که نماند ناگفته البته. دارند قرار

 یکردرو و سنسور بر مبتنی رویکرد) هم از متفاوت رویکرد دو در. است شده استفاده محیط بهتر واکاری انجام برای ها دوربین از مطالعه مورد چند در

 حالات هک دهد می امکان دوربین با رویکرد. روند کار به مخصوص اهداف با باید لذا و شده داده نشان ها نابرابری و محسنات بوضوح( دوربین مبنای بر

 یشنهادیپ حل راه. آید فراهم نیست، آن به مربوط سنسورهای به وابسته حد از زیاده نیز و نیست تداخلی که سیستمی و شده واکاوی بیماران عاطفی

  .کند می معرفی بیماران درمان برای را جدیدی وجنات یا ها چهره و داشته فرق دیگر روز به و مدرن های سامانه کلیه با

 کاربران به بهتر رسانی خدمات و ایمنی ایجاد آن از هدف که )شخصی محیط شبکه( WPAN شبکه برای را جدیدی سیم بی ساختار نیز نویسندگان

 به را هایی حل راه تواند می و داشته قرار( تصویر پردازش) پردازی تصویر اتکای بر سامانه یا سیستم این. است ها تکنیک نظارت و کنترل راه از

 کمی یساتمقا و فیلترها از ترکیبی دارای پردازی تصویر بر مبتنی سنسور که است ذکر به لازم مورد این در. آورد فراهم کنترل وسایل سایر ضمیمه

 ساکن پر فعالیتی الگوهای و حرکات که آید می بوجود امکان این وسیله بدین و باشد می محیط در هوشمند های الگوریتم سایر و ها فریم زیادی و

 عیتوض شده واکاوی ساکنان عاطفی حالت که شود نمی تلاش اصلا که است ذکر به لازم ولی. شوند بازیافت و کشف او حرکت سمت و سرعت مثل

  .گردد ارزیابی آنها بهداشتی

 یستمس این. کردند وضع را حلی راه دهند کاهش را آنها یا و بگریزند حوادث از بتواننند که پذیر آسیب افراد و سالمندان به کمک برای دانشمندان

 وبازگ آنها برای را آینده و حال حوادث نوع و داده هشدار بیماران از مراقبین به. کند می کار بیماران با ها تعامل حداقل با که است شب در دید همان
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 و              ها مکان به مربوط معلولی و علت قواعد از سری یک مبنای بر حوادث از ها بازگویی در و دادن هشدار در سیستم کار نتایج. کند می

  .گردد می منتهی خانه اندرون در احتمالی صحنه به واقع در که است مردم فعالیت و کار های زمان

. است شده انجام (Gator) گاتور تکنیکی هوشمند خانه خلق و ایجاد برای رایج و سیار محاسباتی آزمایشگاه در فلوریدا دانشگاه توسط دیگر مهم کار

 ها خانه آن ساکنان به رسانی یاری و کمک در منازل مثل ای پشتوانه های محیط ایجاد همانا (GTSH) به موسوم هوشمند خانه این خلق از هدف

 هب رساندن یاری انگیزه به عمرانی های فعالیت و تحقیقات اجرای و دور راه از نظارت و پادرمیانی های سرویس با فیزیکی جهان از برداری نقشه و

  .باشد می زندگی متعالی کیفیت و مرغوبیت حفظ و استقلال رساندن حداکثر به در ویژه نیازهای صاحب افراد و سالمندان

 رسانه -4/ رفاه و بهداشت -1: مهمه عرصه 3 در بویژه ها خانه در نیازمند مردم زندگی بر جدید های فناوری گذاری تاثیر نحوه گروه این تحقیقات در

 خانه برای ها داده تأمین مثل ها زمینه از بسیاری در تحقیق ،Aware Home .گرفت قرار  بررسی مورد پایداری -3/ دیجیتال های سرگرمی و ها

 یک با ای طبقه دو مسکونی آزمایشگاهی Aware Home .است ساخته پذیر امکان و.... و را کنترلی های ساخت زیر و ابتکاری تشخیص و

 بخشی رضایت نتایج مطالعات، این با. باشد می طبقه هر در خشکشویی اطاق یک و حمام دو و خواب اطاق 3 و نشیمن و غذاخوری اطاق و آشپزخانه

  .کنند استفاده نوظهور های پدیده این از که داد امکان واقعی ساکنان به که آمده دست به

 چند به اقدام ایم، کرده ذکر را خود کلی دیدگاه که این از اطمینان جهت ما. است شده ذکر رابطه این در زیر نشریات از ای خلاصه 1 جدول در

  :از عبارتند آنها اهم که ایم نموده را زیر مقایسه

(I) دستورهای کاربرد IOT سالمندان و بیماران بر نظارت و کنترل ضمن. 

(I I) افراد کنترل هدف به پردازی تصویر های تکنیک پذیرش. 

(I I I) بر مبتنی ساخت زیر ایجاد برای پیشنهاد IOT اتصال قابل سنسورهای با. 

(IV) آنها روز به درمان انگیزه به بیماران یکایک هویت تعیین در خاص روش پیشنهاد. 

(V) بیماران و رفاه شناسایی برای کاربر عواطف کاربرد.  

 ودخ چهره حالات روی از زیادی اطلاعات بیماران آن لذا و نشده گرفته نظر در بیمار عاطفی طرف پیشنهادها این از کدام هیچ دانیم، می ما که آنجا تا

  .است مربوطه عاطفی مسایل سایر و دردها کشف شامل این و دهند نمی ارائه خود بدن زبان و

  

 خانه در بهداشتی مراقبت هوشمند سیستم -3

 کنترل در IOT کاربرد بر مبتنی آن و .شود می نامیده (SAHHC) خانه در بهداشتی مراقبت در هوشمند ساختار یا معماری در سیستم این

 توانمندی و آن اجزای داشتن قرار خود اندازه در همانا SAHHC مهم های خصوصیت. باشد می ها خانه در سالمند بیماران از هوشمندانه انفرادی

  .است آنها یکایک انفرادی نظارت و کنترل با همراه بیماران احساسات یا عواطف کردن استنباط در آن

SAHHC می که اند محیط در شونده توزیع وسایل همانا سنسورها ساز تصمیم -4 یا گیر تصمیم و سنسورها -1: است شده تشکیل جزء دو از 

 میمتص عنصر به اطلاعات این ارسال و بیمار سلامتی درباره اطلاعات آوری جمع از عبارتند آنها ساخت از منظور. شوند یافت زیاد تعداد به تواننند

. گیرد می آنها مناسب درمان به اقدام و بیمار سلامتی حفظ برای را تصمیماتی و کرده پردازش را دریافتی اطلاعات گیرنده تصمیم عنصر. است گیری

 ازهاند انجام جهت ها گیرنده تصمیم بین توان می را آن وظایف ولی دهند می انجام را شبکه مدیر کار که است واحد ماشین یک عنصر این اصل در

  .نمود تقسیم ها گیری

 سناریو در عنصرها 1 شکل در. دهند می انجام را رسان کمک فرد و بیمار بین مشترک سطح یا مشترک وسیله یک کار گیرنده تصمیم آن بر افزون

 .است شده داده نشان است پیشنهادی سامانه کاربرد محل که
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 SAHHCسناریوی عملیاتی  -1شکل 

با توجه به مختصاات محیط پیاده سازی این اپلیکیشن کلیه وسایل باید طبق موجودی قدرت باشد. تذذیه خانواده کار کند با آن که شبکه های 

می تواند به راحتی و با تمام توان پیاده شوند ولی شبکه با سیم یک چیز دیگر است که نیز می تواند  SAHHCبی سیم اطمینان می دهند که 

 به کار رود. 

شاامل وساایل سااده و توانمند بوده و کار سانساورها را انجام می دهد و نیز به جمع آوری اطلاعات درباره سلامتی بیمار و  SAHHCسااختار 

یم گیری است با داشتن منابع محاسباتی قوی تر که در قامت یک ایستگاه کار است. سنسورها و اجزای آن می محیط می پردازد. به علاوه تصام

توانند حضاور افراد را کشاف کرده و تصااویر آنها را بگیرند. یعنی هویت آن شاخص را تعیین می کنند. اگر شخصی شناسایی شده بیمار نباشد، 

دیگر اگر سامانه یا سیستم او را به عنوان بیمار شناسایی کند.، فعالیت های او تحت نظر قرار می گیرند.  رفتار او نادیده گرفته می شاود. از طرف

 به علاوه در این مورد تصاویر فعلی و آتی )از چهره بیمار( برای کشف وضعیت یا حالت عاطفی او به کار می روند. 

به سه سطح  SAHHCنشان داده شده است. بطور خلاصه  SAHHCی عنصارهای فابل پیکربندی یا شاکل دار شادن در معمار 4در شاکل 

برای کنترل و  1برای انجام چهره شناسی و پیش پردازش کردن و تعیین هویت بیمار و نیز حالات چهره او و سطح  Oتقسایم می شاود. ساطح 

لازم اساات توان پردازش بیشااتری و نیز منبع ذخیره  دیده بانی خانه محل سااکونت بیمار و نظارت بر ساالامتی بیماران به کار می روند. از این رو

 کنترل کلی سیستم انجام می دهدموجودی چندی در کار باشند. آن نیز 

در موقعی انجام می شاود که سارور محل زیاده از حد لود شده و نامتعادل گردد. لذا یک برنامه یا طرح  Cloudتصاویر پردازی در  4در ساطح 

قابل سانجش و اندازه گیری باشاد. توضیح منفصل معماری  SAHHCشاود و ترتیبی داده می شاود که معماری متعادل ساازی بار فراهم می 

IOT  نشان داده شده است. 3/2در بخش 
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اشکال و مختصات طراحی کیپ و فشرده نبوده ولذا به ما امکان می دهد که آن را طبق نیازهای مخصوص شکل دهیم. با این انعطاف پذیری در 

سیستم این امکان بوجود می آید که عنصرهای تازه به راحتی در صورت لزوم در معماری آن جذب شوند. اگر این وسیله جدید بتواند نوع جدید 

بیمار را جمع آوری کند، آن وقت لازم می شاود که عنصر تصمیم گیرنده موردی را برای پردازش این نوع اطلاعات و بعضاً ترکیب آنها با اطلاعات 

 سایر اطلاعات مورد کاربرد، دریافت کند. 

جلو هسااتند که می توانند  نشااان داده شااده معمولاً وسااایلی مثل تلفن های هوشاامند مجهز به دوربین هایی در (a)3همانطوری که در شااکل 

یگری د تصویر چهره کاربر را بگیرند. لذا این وسایل می توانند برای جمع آوری و انتقال تصاویر آماده شوند. افزودن بر آن این وسایل سنسورهای

 ی نمونه های آن هستند. برای کنترل و رسیدگی به وضع و حال بیماران دارند که شتاب سنج و زیر و سبک در کشف حادثه یا بیماری ناگهان

برای جمع آوری اطلاعات فیزیولوژیکی  SAHHCبه علاوه سااعت های هوشمند و لباس هایی مجهز به سنسورهای قابل پوشیدن می توانند در 

 گنجانده شوند و سپس می توان این اطلاعات را به تصمیم گیرنده انتقال داد. 

 
کننده این اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند. مخصوصاً همراه با تصاویری که با وسایل دیگر به نفع بنابراین آنها می توانند با یک مدل پردازش 

 سلامتی بیمار گرفته می شوند. 
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 عراه اندازی سایستم و وظایف عنصر تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده بود و بوسیله آنها ترتیبی داده می شود که اقداماتی به نف

اشند ه بتارتقای سلامتی بیمار طبق برنامه درمانی به عمل آیند. دگر داده های مذکور با رفتارها و یا با سلامتی پیش بینی شده بیمار مذایرت داش

ار مدر آن صاورت عنصار تصمیم گیر هیچ کاری نخواهد کرد. از سوی دیگر اگر تصمیم گیرنده علایمی از رفتار غیر منتظره ای را بیابد، به نفع بی

 عمل خواهد کرد. 

تند، متی بیمار هس، این عنصر تصمیم گیر پس از برقراری ارتباط با خویشاوند بیمار یا کس دیگری مسئول سلاSAHHCدر سااختار استاندارد 

عمل می کند. عنصار تصامیم گیر می تواند آنقدر بساط و گساترش بیابد که سایر اقدامات از هر نوع و اقدامات دیگر مربوط به شرایط یا مسایل 

 یا مکالمات تلفنی هشدارهایی را بدهد.  SMSجدید را در برگرفته و از راه اطلاع رسانی با تلفن گویا و یا از طریق 

مبتنی بر اجزاء و مولفه های قابل اندازه گیری است ولی مجموعه ساده استانداری برای بقیه مقاله حاضر به کار می  SAHHCه طراحی با آن ک

روند. این مجموعه اساتانداردهای خود از قطب های سنسوری مجهز به وسایل بازیافت حرکات و دوربین ها و نیز مجهز به یک تصمیم گیر واحد 

 می باشد. 

اصال این عنصارهای سنسوری، حضور شخصی را در اطاق خانه کشف کرده و تصاویری را که فی المثل تصویر چهره شخص است، می گیرد. در 

ساپس، اطلاعات جمع آوری شاده به عنصر تصمیم گیر ارسال می شود تا کاربر شناسایی شده و مشخص گردد که آیا این فرد باید تحت درمان 

رد بیمار است، عنصر تصمیم گیر با به کار بردن داده های جاری اقدام به طبقه بندی احساس بیمار نموده و قاعده تصمیم قرار گیرد یا خیر. اگر ف

تکرار می گرد. لازم است  SAHHCگیری را پیاده می کند. این سایکل کاری با عنصارهای سانساوری دیگر در فواصال زمانی نمایان شده در 

قابل کاربرد برای سایکل کنترل و رسایدگی به بیمار سیستم می تواند بازنگری کرده و ببیند که آیا هر تصویر تاکید کنیم که با این روش علمی 

د به وگرفته شااده از بیمار واقعاً متعلق به تصااویر بیمار اساات و یا بر عکس. این روش نیز رساایدگی به فرد بیمار را امکان پذیر ساااخته و مانع ور

 اطاق کس دیگر می شود. 

ن راه اساتقرار دوربین ها و سنسورهای حرمتی همانا چالش است که می تواند برای بهینه کردن دقت سیستم ها به کار رود. برای حل این بهتری

مسائله ساختارها مزدوجی پیشنهاد شده است که متشکل از دوربین ها مستقل می باشند. کاربرد دوربین های هوشمند که مجهز به مختصات و 

کردن و دوربین های روباتیک هستند می تواننند کمک به جریان تصویر گیری مخصوصًا  ZOOMر برداری از بالا به پایین و ویژگی های تصاوی

 از بیماران سالمند و افسرده بنمایند. 

ل رو به کاهش نهادن قدرت و بالاخره مکانیسم های مقاوم در برابر معایب و خطا می توانند با باطری های پر کار ارائه شوند و انرژی لازم را در طو

د نیز نفراهم آورند. لازم به ذکر اسات که مجموعه باطری ها می توانند به مح  بازیافت و برگشت انرژی دوباره شارژ کردند. پلاتفورم ها می توان

های بی سیم ما به قصد راه به باطری های اضاافی مجهز شاده تا در برابر خالی شادن باطری ها جبران مافات نمایند. و بالاخره ساامانه سانساور

 ( یعنی شبکه کمر قدرت و افت کننده نبوده و لذا به شبکه قدرت وصل بوده و اغلب حتی به  باطری ها هم وابسته نیستند. LLNاندازی شبکه )

 

 روگیری بصری مراقبت های بهداشتی هوشمند در خانه توسط ساکنان -4

مقوله محساباتی کامپیوتری در بسایاری از سایساتم ها به کار رفته اسات. زیرا اکتساب مقادیر زیاد داده های چند بعدی مرتبط با محیط تحت 

 مکنترل را امکان پذیر می سااازد. به عنوان مثال می توند برای یادگیری فعالیت های زندگی روزمره سااالمندان و برای تجهیز و تحلیل پلات فر

 داشتی یا انقطاع شناختاری به کار روند. های به
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 رطبق پیشاانهاد فعلی، این دیدگاه یا مقوله محاسااباتی لایه ای فراگیر را برای فرد مقیم و ساااکن در منزل فراهم کرده و کنترل یا رساایدگی غی

در بهتر کردن و بالاتر بودن دقت داده های  مزاحت آوری را امکان پذیر می نماید. به علاوه در این معماری، می توان برای بدسات آوردن اطلاعات

 موجود و یا فراهم نمودن راه کارهای بهتر ارتباطات ساکنان از وسایل دیگر استفاده نمود. 

موضاوع مهم دیگر همانا وضعیت عاطفی فرد ساکن در خانه است. در رابطه با سالمندان و یا معتادان به مواد مخدر تحت درمان، رسیدگی دقیق 

که خود ساایستم  Face-Trackerحالات عاطفی و روحی آنها می تواند مانع افساردگی ها شاود. به همین دلیل سایتسام فیس تراکر  و منظم

 دیدگاهی است در دو جهت مستقل  به کار می رود: 

(I.تعیین هویت کاربرانی که به مسایل بهداشتی مبتلایند و لذا نیازمند به رسیدگی دارند ) 

(II شناخت ماهیت ) .عاطفی آنها 

می تواند پشتوانه ارزشمند معماری ما باشد. افزون بر آن، این که می توان با تکنیک های  فیش تراکراز این دو زاویه اسات که ساامانه دیدگاهی 

 مختلف به این مقاصد مستقل رسید، می رساند که پیشنهاد ما تا چه حد انعطاف پذیر است. 

 

 Face-Trackerبا استفاده از سیستم فیس تراکر تأمین سلامتی ساکن در منزل  -4-1

عکس العمال هاای گویا یا حالت عاطفی بروز کننده به خودی خود عامل ظهور رفتارهای ارتباطی یک فرد اسااات. بدین ترتیب در این مقاله از 

ه سایستم های محاسباتی امکان می کاربرد مولفه های مربوط به این حالات یعنی از تذییر خود به خودی رنگ صاورت ساخن به میان آمده و ب

 دهد که این رفتار و هم نوع احسااس و عاطفه کاربر را در لحظه ای خاص مشخص سازد. باید تأکید کرد که حالات یا عکس العمل ها گویا همانا

ات عاطفی و رفاه و مختصاات رفتاری مردمات نژادهای مختلف که فرهنگ های مشاترک دارند، می باشاد. و آن مکانیسام خاص در  تفسیر حال

 نیازهای ساکنان می باشد. 

واکاوی و تفسایر حالات چهره می تواند به سه مرحله کلیدی تقسیم شوند: کشف چهره، استخراج حالات و ویژگی های صورت و طبقه بندی. در 

افت می شود. کشف دیگر چهره در مرحله کشاف چهره که مرحله پردازش اسات، نقاط صورت برای یافتن تصاویر یا سکانس های افتاده در آن ی

یک صاحنه پیییده مسائله ای غیر جزیی است یعنی حرکت سر، تذییر نور، انسداد و جفت شدن دندان ها، ظاهر شدن مو و شیشه یا جواهرات  

 مثال هایی از این پیییدگی های ممکن در سیستم می باشند. 

یا رنگ به رنگ شدن چهره می رسد. انواعی از سر نخ های فهمیدنی از حالات پس از کشاف صاورت نوبت به اساتخراج و نمایان کردن تذییرات 

عاطفی در صورت ظهور می کنند که همه آنها را می شناسند. متناسب با  قالب صورت و طرز بروز حالات آن، لاز است که ویژگی های صورت به 

 ای تعیین کیفیت نتایج نهایی پیدا شود. گونه ای طراحی شوند تا مبنایی برای طبقه بندی و در نهایت مبنایی بر

روش استخراج که برای تعیین هویت چهره کسی و نیز برای واکاوی ظهور حالات چهره وضع شده براساس ویژگی ها یا مختصات هندسی است. 

نی را داریم. طبقه بندی در مدل و یا در قالب مختصاات هندسای چهره، شکل و نقاط استقرار  قسمت های صورت مثل دهان و چشم و ابرو و بی

 )یادگیری ماشینی( برای رسیدگی به این مسئله به کار گرفته می شوند.  MLحالات چهره آخرین مرحله بوده و تکنیک های مبتنی بر 

سایستم فیس تراکر )چهره یاب(، به کار بررسی و مدیریت کردن انسدادهای صورت می آید. با فیت کردن مدل دفرمه که سیستم ارزیابی طولی 

اسات تعیین می شود که چگونه شکل غیر جامد بی ریخت می شود.     مدل پارامتری شده یک تصویر پس از قرار گرفتن مختصات آن در نقاط 

نقطه برجسته است، الگوریتم آن می تواند  66ش واکاوی شاده، نمایان می گردد. به کمک یک مدل بینایی صورت که شامل یکنواخت همان شا

عنصارهای چهره یک کاربر جدید را با نقاط برجساته مدل بینایی جاری تطبیق دهد تا این راه مدلی برای چهره فعلی به دساات آید. این حسن 

یرا همین مختصااات در شااناسااایی عواطف برای شااناسااایی انسااان به کار می رود. لذا انجام تجزیه و تحلیل دیگری معماری را نشااان می دهد ز

 ساده می شود.  AIتکنیک های 

نقاط اصالی صاورت نمودار شده و در نقشه بیاید. منظور از  66به همین دلیل تذییراتی در الگوریتم فیس تراکر داده شاده تا زیر مجموعه ای از 

ازی همانا کاهش دادن هزینه های محاسباتی پس از حذف زوادید ممکن است. در نتیجه در این عنصرها آنیه که به حساب خواهد این سااده س

 آمد. عبارت از مدل نمایان کننده چهره و مختصات چهره مرتبط با حرکات می باشد که از نظر روان شناسان حاصل بروز حالات عاطفی است. 

نقطه صورت: هشت  33یکی چهره نمایی پیشانهادی نشاان داده شده است و آن بر پایه زیر مجموعه ای کوچک از عنصارهای گراف 5در شاکل 

نقطه برای هر چشاام و سااه نقطه برای هر ابرو و چانه و دو نقطه برای سااوراخ بینی و دو نقطه برای محدوده  6نقطه برای نقشااه برداری دهان و 
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ها است. نقطه های قرمز نمایانگر این نقاط می باشند. به علاوه هشت منطقه برای الگو برداری از  های طرف های جانبی صاورت نزدیک به چشم

شاکل چشام ها و دهان و نقاط صورت که مرتبط با حرکات عضلانی عواطف است در نظر گرفته شده اند. به علاوه فواصل و زوایای آن برای کلیه 

 • D1 = 2 • 33 + 8 + 2طه مجزا و مستقل از محور افقی نشان داده شود با این فرمول. نقاط ممکن به دسات می آیند تا خط فاصاله دو نق

528 = 1130 

 

 

 

 

 
 

 هوش مصنوعی برای تعیین هویت شخص و شناخت عواطف او -4-2

 AIبرای تعین هویت شاخص و شاناخت عواطف او در حین رسایدگی به وضاع بیمار وضع گردیده است. اجرای آن پایه کارگیری پارادایم های 

)نزدیک ترین همساایه( و نیز با به کارگیری سالساله مراتب تصمیم گیری یا برگشت لجستیکی، منطق تجاری، شبکه ها و ماشین  KNNمثل 

 ( محقق گردید. SVMه )برداری و پشتیبانی کنند

کارشناسایی عواطف از روی چهره فرد براساس مطالب برگرفته از نشریات علوم روان شناختی و شناختاری است که طی آن بیان می شود که دو 

عی، واطف قطدیدگاه ارساالی در رابطه با نمایش عواطف وجود دارد که یکی دیدگاه قطعی اسات و دیگری دیدگاه پیوسته و مستمر. در نمایش ع

عواطف گوناگون در مقوله های مختص نمایان و نقشاه برداری می شاوند که مشخصات آن همانا مجموعه ای از شش عاطفه اساسی و بنیادی و 

دی احالات صورت مربوط به آنها می باشند و آنها اموری ذاتی و دارای یکنواختی فرهنگی هستند. کلیه عواطف دیگر از ترکیبی از این عواطف بنی

سااخته می شاوند. طبق این روش انساان ها بعضای از عواطف بنیادی را از روی حالات چهره به یکسان درک می کنند. قطع نظر از این که چه 

 فرهنگی دارند. 

اطفی مهم ترین مزیت نمایش طبقات صااورت و حالات آن این اساات که مردم می توانند با اسااتفاده از این کروکی )از این طراحی( جلوه های ع

ف طمردم را دز زندگی روزمره توصیف کنند. برچسب گذاری مبتنی بر این مقوله ها بسیار ابتکاری بوده و لذا منطبق بر تجزیه مردم هستند. عوا

 بنیادی زیر مثل شادی و غم و خشم و غضب و نفرت و شگفتی معروف ترین نمونه های آن از میان مدل های مختص می باشند. 

قطعی عواطف همانا دیدگاه پیوسته است که طبق آن عواطف به صورت نقطه هایی که فضاض چند بعدی توصیف می گردند و راه دیگر توضایف 

 آن متکی به اندازه های مساتمر یا ابعاد می باشاد. حالت موثر آن همانا به صاورت تعداد کم ابعاد مخفی اسات نه به صورت تعداد مختصر مقوله

ه نظر  می توان گفات کاه حاالاات عاطفی مجزا یا مختص نبوده و مساااتقل از هم نیساااتند. برعکس رابطه هاای مجزای عااطفی. از این نقطا

 سیستماتیکی با یکدیگر دارند. این ابعاد شامل مراحلی مثل ارزیابی، فعال سازی، کنترل و قدرت و نیز سایر عوامل می باشند. 

و در ابعاد فعال ساازی اندازه گیری می شاود که آیا انسان ها احتمالا در موقعی  ابعاد ارزیابی نحوه احسااس کردن انساان اندازه گیری می شاود

خاص اقدام می کنند. یعنی در یک حالت عاطفی بین بروز رفتارهای فعال و انفعالی اقدام می کنند. معروف ترین آن همانا مدل پیییده راسااال 

عدی پیوسته قرار دارند که یک والان است )که نشان می دهد که عاطفه اسات که طی آن استدلال می شود که  همه عواطف در یک فضای دو ب

 ربط پیدا می کند.( تاچه حد مثبت یا منفی است( و دومی تحریک است )که طبق آن میزان انرژی و تحریک و هیجان با عاطفه

ردند. محققین در این رابطه سه گروه طبق بررسی های به عمل آمده، عواطف می توانند توسط آدم ها به روش های مختص خودشان مشخص گ

 عواطف: 

 خوشحالی و غافلگیری -1

 خشم و غم -4

 ترس و نفرت را پیدا کرده اند.  -3

براسااس یافته های این تحقیق و طبق دیدگاه خودمان )و بر اینکه عاطفه و نفرت از دیدگاه عملی بی ارزش اسات( تصمیم گرفتیم که شناسایی 

نشان داده  7آن را در سیستم پیشنهادی و بدین وسیله عواطف دیگر را راحت تر شناسایی ننماییم. به همین دلیل عواطف واکاوی شده در شکل 

 . حالت خنثی نیز مورد توجه قرار   می گرد زیرا این حالت همانا نقطه مبنایی در کشف حالات عاطفی است.شده اند
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 و دتولی نیز بندی طبقه های الگوریتم از سری یک عواطف شناخت و شخص هویت تعیین در الذکر سابق AI های الگوریتم از فرد واکاوی از غیر

 اطلاعات زا متشابهی مقدار که است این نشانه به واحد کننده بندی طبقه فرد یا وسیله انتخاب که است این امر این بر دلیل. گردیدند ارزیابی

 بهش در فعال های سامانه تهیه در آل ایده حل راه (EC) کننده بندی طبقه اجتماع دو مفهوم دلیل همین به. شوند می طرد مفید اساساً

  .بود خواهد الگوشناسی

 کننده بندی طبقه فرد خطاهای که دهد می امکان ها کننده بندی طبقه ترکیب که است منطق این پایه بر (EC) کننده بندی طبقه اجتماع

 رجهد ارتقای یا و برتر بندی طبقه یک بهتر اجرای به تواند می ترتیب بدین. گردد برطرف دیگر های مولفه از هایی خروجی یا ها بازدهی طی

  .بیانجامد دقت نهایی

 مدل نیز و ML های الگوریتم کلیه. باشد می ML های تکنیک بر مبتنی ((EC) ها کننده بندی طبقه اجتماع تهیه) پیشنهادی EC توسعه

EC در علمی روش. کرد ارزیابی را فرد صورت بندی طبقه های اندازه دقت و کار پیشرفت بتوان تا شوند می اجراء منظور این به الذکر سابق 

  .است شده توصیف 5 بخش در عاطفه شناخت و بیمار هویت تعیین بخش دو در منتخب های الگوریتم عملکرد گیری اندازه
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 LOT بر مبتنی محیط درباره بحث -4-3

 و وقوع قابل رویدادها کردن کشف آن اصلی هدف. است ها جریان و تصادفات از آگاه سیستم آن و است INCAS براساس SAHHC معماری

 اصلی نمونه یا مدل سه INCAS .باشند می ها خانه در اندرکار دست که دیگر کس هر به یا و بیمار از مراقبین و کاربرها به آن رسانی اطلاع نیز

  :دارد

 سیار مدل یا نمونه -1

 وب رسانی خدمات مدل -2

 (8 شکل) سنسور مدل -3

 

 یا (Android) اندروئیدی کاربرد در. کنند می پیدا ارتباط وب سرویس مدل با (4G  یا 3G)  سلولی شبکه راه از یا Wi-Fi ارزان سیار مدل

 نقش هم واحد آن در توانند می دهنده هوشیاری های گزینه یا کارها راه این. ساخت مصور کاربرد های ارجعیت یا ها الویت توان می هورمونی

 مخصوص ناتوانی با بیشتری تناسب که ای قواره یا هیاتی تواند می کاربر لذا. دهند نشان را ای زنده  تصویر هم و کنند ایفا را (Audio) اودیو یک

 در ار اطلاعات این که شود می ارسال وب سرویس مدل به پیامی شد، انتخاب بیمار وضع به رسیدگی برای اطاقی که وقتی. برگزیند و دارد او

  .کند ذخیره اطلاعاتی پایگاه

 مبادله ها دلم بین ها پیام کلیه که شود داده ترتیبی نیز و بدهد را خود تایید کاربر که شود می درخواست امنیتی مسایل وقوع از جلوگیری برای

  .شوند داده انتقال( امن سوکتی لایه) SSL بوسیله و

 به اجاحتی کاربر موبایل از درخواست دریافت برای مدل این. است وصل کاربرد خانه در مرکزی کامپیوتر به وب رسانی سرویس مدل یا کپسول

 داده این آنجا در زیرا آید می کار به پردازی داده مدل یا کپسول مرحله این در. دارد Wi-Fi طریق از سیم یک به اتصاف یا و اینترنت به اتصال

 اقعاً و سنسورها توسط یافته وقوف رویدادهای که شویم مطلع که گیریم می قرار وضعیتی در ما خود لذا و کردند می استنباط و واکاوی و ذیره ها

   .خیر یا هستند رویداد

 سیم بی شبکه یک ،B مذل رازبری PI یک مثل چیزهایی شامل ابزاری سخت اجزای. شوند می مدیریت و کنترل سنسورها سنسور، مدل در

USB، بیان راز. است حضوری ساده سنسور یک و دوربین یک (Raspbian) رفت کار به افزاری نرم اجزای برای رسمی عملیاتی سیستم یا .



مرکز تحقیقات فناوری اینترنت اشیاء 

 ایران
 ابراهیم ابراهیمی مترجم:

www.IoTiran.com 

      
 
  
     

 

 59بهمن  تاریخ :

 برای (Python) پیتون برنامه یک از و WebCam سوی از آمده دست به ویدیویی های سیگنال کنترل برای (FaceTracker) تراکر فیس

  .رفت کار به حضوری سنسور های داده قرائت

 هب. سازد می پذیر امکان دما و رطوبت یا و کاری سنسورهای با و حرکتی سنسورهای با را محیطی رسیدگی و کنترل اجزای INCAS معماری

 معماری هب که جدید اجزای. باشد داشته بیمار رفتار از هایی استنباط تواند نمی لذا و بوده محدود محیطی کنترل به آن اولیه نمونه ترتیب این

SAHHC چهره از شناسایی و آمده دست به جدید ساکنان اقامت وضع از یا و بیمار وضع از بیشتری اطلاعات که اند داده امکان شدند اضافه 

  .سازند می پذیر امکان( شده داده نشان 9 شکل در که آنیه طبق) را او چهره حالات و مخصوص بیمار

 شناسایی را بیماران که دهد می امکان سنسورها به ولی. نیست SAHHC وجنات تنها بیمار حاضر و حال وضعیت کردن استنباط و کنترل

 ماربی از کننده مراقبت فرد به یا و دکتر به نیز فرم پایلات سکو این. دارند درد حال مثلاً که بخوانند آنها چهره روی از را آنها احساس و نموده

 .آورد دست به گویا تلفن از آمده دست به اطلاعات طبق واقعی زمان در مخصوصاً بیمار وضع از بیشتری اطلاعات که دهد می امکان

 

 بیمار از مراقب فرد یا دکتر که کنیم نظاره که داد خواهد امکان ما به 9 شکل شرح به پایین به بالا از مراتبی سلسله ازجنبه SAHHC واکاوی

 از یمارب وضعیت درباره بیشتر اطلاعات موقع به آوردن دست به برای اندرویدی هوشمند تلفن راه از را موبایل دهنده هشدار اپلیکیشن تواند می

  .ببرند کار به شده مبادله های پیام طریق
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. رسدب کاربرها دست به و شده آوری جمع اطلاعاتی پایگاه از اطلاعات که افتد می کار به وب های سرویس افتد می کار به محلی سرور که وقتی

 می انجام سطحی چه در پردازی تصویر که نماید معلوم تا انداخته راه به( Bootstrapper) استراپر بوت سیستم گیری تصمیم مدل ضمن در

 .دارد سیستم بار حجم به بستگی حال هر به ولی شود

 

 

همیشه در  Oبه ساه سطح تقسیم می شود که هر چه سطح بالاتر بتشد به همان نسبت قدرت کامپیوتر بیشتر است. سطح  SAHHCبنابراین 

( که به وسایله آن دوربین گاهگاهی از بیمار عکس می گیرد. پیاده می شاود. این تصااویر گیری توسط سنسور Raspberryسایساتم رازبری )

 موجود مورد پشتیبانی قرار می گیرد. ولی شناسایی چهره می تواند یا نمی تواند طبق برآورد حجم بار به اجراء در آید. 

چهره پردازی از صورت را انجام داده و امکان می دهد که بیمار تحت رسیدگی  از قبل Oوقتی حجم بار کم اسات آن وقت فیس تراکر در سطح 

همیشه مسئول تصویرگیری است ولی پردازش تصاویر فقط در مواردی انجام می شود که مری   Oو نیز حالات چهره او را بشاناسیم. لذا سطح 

 ها به تعداد کمتری باشند و اطاق ها باید کنترل گردند. 
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رل و رسیدگی خانه و سلامتی بیماران در خانه انجام می شوند و لذا باید قدرت پردازش بیشتر داشته و اندوخته ها کلیه عملیات کنت 1در ساطح 

تصویر پردازی انجام می شود. آن هم در موقعی که سرور محلی بار زیادی از حد را داشته باشد و لذا  4کنترل سایساتم را انجام دهند. در سطح 

قابل اندازه گیری شود. این سطح می تواند اغلب در موقعی به کار  SAHHCمعماری آن مشاخص کرده و امکان دهد که معماری تعادلی را در 

 رود که محیط یک محیط کلینیکی یا بیمارستان باشد. 

 ار رود. اگر سااطح منتخب همانتعادل در بار کاو پردازی در ابتدا تجزیه و تحلیل را مسااتلزم می داند که تعیین کنیم که کدام سااطح باید به ک

به اجراء در خواهد آمد. در غیر اینصاورت سیستم بازنگری خواهد کرد که سرور محلی زیاده از  PIاسات، آن وقت جریان پردازش در  Oساطح 

از برنامه حد بار شاده و یا خیر. اگر زیاد از حد بار نشده، آن وقت پردازش در محل اتفاق خواهد افتاد یعنی سرور محل احتمالاً تصاویر از رازبری 

NFS ورت و حالات صاورت دریافت خواهد کرد. ولی اگر سرور محلی زیاده از حد بار داشته باشد، )سایساتم فایل شابکه( برای شاناساایی صا

)ابر( می دهد تا حجم بار متعادل گردد. انتقال تصااویر از سارور محلی به کلاود با استفاده از برنامه  -( Cloudمعماری آن پردازس را به کلاود )

SFTP  .انجام می شود 

ها امکان می دهد که بیماران را بشناسد و احساس های آنها را از حالت خاص چهره )مثلاً بیان درد( واکاوی نماید. به سنسور SAHHCدر واقع 

در  HTTPSنتایج چهره شاناسای در پایگاه اطلاعاتی در کلیه سطوح ضبط شده و اطلاعات بطور اتوماتیکی توسط سرویس های وب با اتصالات 

 دسترس قرار می گیرند.

 
  

 

 ارزیابی و بحث موضوع -5

 دقت در طبقه بندی شناسایی هویت بیمار و عواطف و احساسات او -5-1

پیشرفته نشان داده شده و گفته شده که  [22] (+CK)در این مقاله تصاویری از حالات عاطفی صورت از پایگاه اطلاعاتی با دسترسی آزاد مدل 

یین هویت بیماران و عاطفه شاااراسااای به کار رفته اندپ این پایگاه اطلاعاتی با این این حاالاات برای پاایا کردن فراوری و روش تشاااتی  و ت 

از میان جم یت نمونه اروپایی با آمریکایی                      %13مرد هنااترد نشااان داده اسااتپ  %33زن و  %96مشااتصاااتل حالات  بره بارگنااالان  که 

 های نژادی می باشردپ از سایر گروه  %9آمریکایی آفریقایی اصل و  %33و 

برای آزمایشات به  +CKهرر پیشاه داردپ ولی تربا زیر ممموعه ای از  پایگاه اطلاعاتی  323نمونه از حالات  بره را از  363این پایگاه اطلاعاتی 

یر زیادی وجود دارند که از ردیفی از تصااویر حاصال از ویدهوها تشاکیل شاده ولی تصاو +CKکار رفتردپ با توجه به این که ممموعه داده های 

بوده که تصاویر خیلی شبیه از آنها حذف            +CKما در این آزمایشات همان  خیلی شابیه به ه  می باشردپ بدین لاا  زیر ممموعه مورد کاربرد
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ه قشده اند که با این حذف شدن تصاویر، راه خلق زیر مجموعه متعادلی از تصاویر مربوطه هموار شده و باعث گردید که تعمیم دادن آمارهای طب

 مورد بررسی، بهبود یابد. در ارزیابی جاری ما فقط تصاویر  پیش تاز را برای عاطفه شناسی مورد توجه قرار داده ایم.  MLبندی 

طمینان که برای طریقه تفسیر چهره ها و خصوصیات آنها روشی مشابه اتخاذ شده است، چندین عکس از یک نفر واحد گرفته شد برای حصول ا

و برای مادل تعیین هویات بیمار به کار رفت. لذا حالات مختلف چهره یک فرد و نمایش دادن آن به این منظور به کار می رود که آن شاااخص 

 بردن تصاویر چند گاه چهره می توان، شکل واحدی را که متعلق به یک فرد تنها است رمزی نمود.  تعیین هویت شود. با به کار

شاااامل کلیه حالات موجود آکتورهای مختلف می باشاااد. لذا برای آزمایش تعیین هویت بیمار، تا  +CKزیر مجموعاه برگزیده پایگاه اطلاعاتی 

تصویر به دست می آید و مجموع آنها درجه خوبی از دقت را  4666تصاویر از آنها جمعاً  166بیسات فرد مختلف مورد و مطالعه قرار گرفت که 

 نشان می دهد. 

برتر از سایر راه حل ها  SVMدرجه دقت مربوط به تعیین هویت بیماران نشاان داده شده است. نتایج نشان می دهند که الگوریتم  4در جدول 

را در آزمایشات  %75/95نسبت دقتی تا  SVMدرصد را به ترتیب دارند ولی  76و  99اسات. با آن که سایر الگوریتم ها درجاتی از دقت را بین 

ی یی را دارند و از طرفداشاته اسات. به همین دلیل ما آن را در پیشانهاد خود برای تعیین هویت بیماران انتخاب کردیم زیرا که نسبت دقت بالا

 هزینه محاسباتی نسبت به تکنیک های دیگر پایین تر است. 

در رابطه با تساات های طبقه بندی عاطفه فرد، همین بیساات نفر به کار رفتند زیرا نمونه ای در آزمایش تعیین هویت بیماران را تشااکیل داده 

تصااویر برای هر دور به دساات آمد. نتایج نشااان می دهد که تکنیک  166موعاً بودند. پنج تصااویر بطور اتفاقی برای هر فرد انتخاب شااد که مج

 امجموعه ای انجام طبقه بندی دقیق تر از کاربرد تکنیک های سااده طبقه بندی را امکان پذیر می سازد. این تکنیک ثبات و پایداری بیشتری ر

 در اجراء نشان می دهند. 

( برای Shapiro-Wilkمت هر دو نتایج فوق الذکر به انجام رسید. در ابتدا  روش شاپیرو ویلک )ارزیابی آماری مخصاوصای در تعیین قدر و قی

 راساتی نمایی طبیعی بودن خطای توزیع به کار رفت و آن به تست های پارامتری یا غیر پارامتری می انجامد. نتایج حاصل از تست های شاپیرو

است ما را به سمت تکذیب و رد کردن فرضیه طبیعی بودن سوق می دهد البته  65/6تر از که کم Pویلک نشان داد که تصاویری از ارزش های 

 است. با توجه به این امر صلاح در این است که تست های غیر پارامتری در واکاوی بعدی به کار روند.  %95با توجه به این که اطمینان تا 

که مخصوص تست های تعیین هویت بیمار می  3( در جدول n RankWilcoxoمقایساه های خروجی حاصال از تسات ویلکوکساون رانک )

در مقایسه با سایر تکنیک  SVMبرای طبقه بندی عواطف بیمار نشان داده شده اند. نتایج نشان داد که الگوریتم  2باشند. از یک سو و در جدل 

برای پیشنهاد مناسب  SVM(. با این حال کاربرد Ensembleو  KNWهای به کار رفته تفاوت آماری معنی داری دارند. )به جز تکنیک های 

ندی ب تر اسات زیرا که در درجه دقت بالاتر از حد متوسط را دارند و البته هزینه محاسباتی آن کمتر است. از سوی دیگر نتایج در رابطه با طبقه

 Decisionهای طبقه بندی بجز تکنیک های ( تفاوت آماری معنی داری نسبت به سایر تکنیک Ensembleعواطف نشان دادند که تکنیک )

Tree  دارد. ولی با توجه به درجه متوسااط بالاتر در دقت و کمترین پراکندگی در نتایج نشااان داده شااده، اعتقاد داریم که آن کمترین روش می

 باشد. 

 عملکرد محاسباتی معماری پیاده شده -9-2

روش علمی پیشانهادی است. در این واکاوی امکان  می یابیم که رفتار منتظره را دریابیم و عامل مهم دیگر قابل واکاوی همانا عملکرد یا اجرای 

( کنیم و نه overloadبه گونه ای که در این راه نه قطب ها شبکه را اورلود ) جدید را بررسای کنیم  روش های کارآمدی در پیاده ساازی های

   اجازه دهیم که موانع ممکن بر سر راه ما قرار گیرند.

 هدو ساناریو برای آزمایش های بعدی تعریف شدند که در هر دو معماری مشابه با هم به کار رفته ولی به هر حال روش علمی که در آن بکار رفت

ل بقبرای عنصرهای شبکه پیشنهاد شده اند. در سناریوی اول نتایج به ما امکان می دهند که حداقل فاصله بین هر تصویر گرفته شده را از زمان 

در            .از گرفتن تصاویر جدید، بیاییم و لذا لازم اسات که آخرین تصویر گرفته شده را پردازش کرده و نتایج را به قطب تصمیم گیرنده انتقال دهیم

پردازش  می دهند و این قطب مسئول ساناریوی دوم، قطب های سنسوری فقط تصاویری را می گیرند و آنها را به قطب تصمیم گیرنده و انتقال

کلیه تصااویر برده و تصامیمات مقتضای را اخذ می کند. با آن که قطب مذکور منابع محاساباتی بیشاتر دارد ولی تصمیم گیرنده به علت وجود 

( overloadقطب های ساانسااوری چندگانه در این مورد رقابتی عمل کرده و در صااورتی که حجم بار کار زیاده از حد ساانگین باشااد، اورلود )

 رد. خواهد ک



مرکز تحقیقات فناوری اینترنت اشیاء 

 ایران
 ابراهیم ابراهیمی مترجم:

www.IoTiran.com 

      
 
  
     

 

 59بهمن  تاریخ :

 مقایساه های مختلف بین عملکردها می تواند مناسب تر باشد اگر فرض شود که تصاویر قبلاً در عنصرها ذخیره سازی شده باشند. به این ترتیب

زمان های ادواری برای هر آزمایش می تواند برای اندازه گیری سااطح بار تعیین شااده و مقایسااه شاادن آنها را امکان پذیر نمایند. برای بدساات 

 آوردن یک واکاوی آماری از نتایج تا سی بار نسخه برداری و به فواصل هر ده ثانیه در مورد هر ترکیب و ریخت انجام شد. 

قرار بر این بود کاه آزماایش هاا موقعیت های زندگی واقعی را دقیق تر مشاااابه ساااازی کرده و رفتار یا عملکرد معماری را در این موقعیت ها 

( هیچ رقابتی را برای پردازش نمی بینیم و تصااور می شااود که قطب ها در هر کاربرد On Board - Level 0ریوی اول )بنمایانند. لذا در ساانا

دیگر به کار نمی روند. قطع نظر از تعداد قطب های سانساوری حاضار در معماری، می توان نیز تصور کرد که زمان اجرای آن در همه قطب ها 

)از سوی دیگر در سناریوی دوم، عنصر تصمیم گیرنده کلیه تصاویر  –یک میکروپروساور استفاده می کنند(  یکساان اسات. )زیرا که همه آنها از

را پردازش می کند.( شاید مقایسه ای را بین پردازش ها بتوانیم با حداکثر سطح برابر با تعداد قطب  1گرفته شده در قطب های سنسوری سطح 

های سانسوری که تشکیل دهنده معماری آن است، انجام دهیم. در بدترین مورد سناریو که در آن تصاویر همزمان توسط تصمیم گیرنده گرفته 

تصویر )برای پردازش شدن تصاویر(  1،4،2،8بلافاصاله شاروع می شاوند، دیده خواهد شد که  می شاوند و نیز موارد مختلف فناوری پیشانهادی

 همزمان گرفته می شوند. 

در پردازش ها رقیب ندارند ولی  On Boardزمان اجرایی هر برنامه آزمایش نشاان داده شده است. با آن که ترکیب با پیکربندی  11در شاکل 

 ARMرازبری پی آی پردازش کننده  Bاجرایی را نسبت به هر روش دیگر به خود اختصاص داده است. مدل  این روش پیکربندی بالاترین زمان

 15( در یک ساارور محلی مجهز به پروسااسااور DMاساات. تصاامیم گیر ) .8GBاز  SDو کارت    RAMاز  MB 512را دارد و نیز مجهز به 

 قرار دارد.  1TBاینتل و یک دیسک 

مشاهده نمود. این اسامی نیز به سطحی از رقابت در  11ب تصامیم گیرنده را می توان در نقاط چهارگانه ابتدایی شکل نتایج پیاده ساازی در قط

 آزمایش اشاااره دارد. زمان اداره کردن آن افزایش می یابد. چرا که سااطح رقابت زیاد می شااود. ولی با آنکه آزمایش می تواند تا هشاات فرآیند

 است. On Boardزمان اداره کردن طولانی تر آن قطب تصمیم گیرنده تقریباً پنج بار کوتاه تر از زمان اداره آزمایش همزمان را بوجود آورد ولی 

 نبراسااس این نتایج یما یک رگرسایون طولی را انجام دادیم و آن را برای استنباط کردن سطح رقابت در زمان اداره کردن )در کم و زیادی زما

باشد، نشان می دهد که اشباع شدن معماری اتفاق افتاده است. می  On Boardم. اگر عنصار تصمیم گیرنده بزرگتر از اداره کردن( به کار بردی

توان تصور کرد که خصوصیات افزایش در زمان اداره کردن حفظ می شود. مخصوصاً مادامی که محاسبات برای انجام رقابت های جدید به انجام 

 با علایم ستاره )*( و با خط مستقیم بین نقاط به رنگ قرمز نشان داده شده اند.  11می رسند. این نتایج در شکل 

نشان داده می شود  On Boardتصویر وجود دارد، زمان اجراء نزدیک به زمانی است که  توسط  62لذا استنباط گردید که وقتی که رقابت بین 

صاویر است، می توان مشاهده کرد که اشباع شدن معماری زمان اجرایی دو ت 148که هنوز زمان کمتری اسات. موقعی که ساطح رقابت برابر با 

 معلوم می گردد.  On Boardبرابر بیشتر دارد که در   سناریوی 

منحصر سنسوری،  62به این ترتیب می توان تصاور کرد که اجرای روش علمی پیشانهادی در عنصار تصامیم گیرنده با معماری های مجهز به 

است مناسب تر خواهد  On Boardگر به تعداد بیشتر عنصرهای سنسوری احتیاج باشد روشی که متضمن کاربرد سناریوی امکان پذیر اسات. ا

 بود. 

این نتایج نشاان می دهند که پیاده کردن روش علمی پیشانهادی در عنصر تصمیم گیرنده و عملکرد مطلوبی را برای ترتیبات کوچک و متوسط 

 فراهم کرده اسات. لازم به ذکر اسات که این نتایج با توجه و با در نظر گرفتن تعداد عنصارهای سنسوری به دست آمده اند که در پی آن فاصله

اه تری بین تصااویر از بیمار فراهم آمده است ولی در هر حال پیاده سازی به کمک تعداد زیاد عنصرهای سنسوری مناسبت بیشتری با زمانی کوت

 دارد چرا که در این رابطه هیچ اشباع در معماری رخ نمی دهد.  On Boardرویکرد یا روش 
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 (Cloud) کلاود در پردازش قابل تصاویر انتقال تأثیرات واکاوی 3-5-

 دیگر، ویس از. شوند می پردازش سنسوری، عنصرهای با شده گرفته تصاویر که وقتی مخصوصاً نیست ها سقفی تاثیر تحت معماری مورد این در

  .یابد افزایش ها پیام ارسال زمان لذا و شده ارسال و انتقال در تراکم نوع سبب تواند نمی کلاود در پردازش برای تصاویر انتقال

 انیرس سرویس یک خصوصیات تواند می لذا و داشته پذیر انعطاف محاسباتی منابع که است سیستمی به مربوط Cloud محاسبه کلی مفهوم

 هب وابسته آنها زیرا دهد نمی تشکیل را داد قرار در خصوصیات این از قسمتی تصاویر ارسال زمان وصف این با. کند حفظ را داد قرار در معلوم

  .گیرند نمی قرار (Cloud) کلاود محاسباتی طرف کنترل تحت که هستند منابعی

 مر،ا این به توجه با. شود می نظارت و کنترل فرآیندهای بین در زمانی فاصله حداقل افزایش به منجر که بوده کل زمان از بخشی ارسال زمان

 همین به. نماییم ارزیابی اند، شده مذکور فرآیندهای بین زمانی فاصله حداقل افزایش به منجر که را همزمان های انتقال یا ارسال تأثیر توانستیم

. گردید انجام SFTP ارتباطی ابزار با آزمایش این. شد انجام آزمایش دوربین، با و شده گرفته تصاویر همزمانی انتقال گیری اندازه برای دلیل

  .شد تعیین Cloud در دور راه از واقعی سرور در و گیری تصمیم قطب در ارتباط برقراری به مربوط رابطه

.( کنید رجوع انگلیسی متن 14 صفحه آخر پاراگراف به. )باشد می.... و ای هسته 34 زنون اینتل دل، شرکت اج پاور ,R720 همانا واقعی سرور

 زمان. شوند می ارسال شبکه از همزمان تصویر 8،2،4،1 یعنی. کند می پیروی قبلی های آزمایش سازی موازی نقشه همان از تصویر ارسال فرآیند

  .است شده داده نشان 14 شکل در موازی بطور تصاویر از تعداد این ارسال برای شده سپری

 امر، این به توجه با. شود می یاد خطی بطور با طولی بطور ها موازی افزایش موازات به انتقال زمان شد، داده نشان 14 شکل در که آنیه هر طبق

 زمان از بیشتر پردازش زمان کل که گفت توان می. رفت کار به تصویر 148 و 62،34،16 انتقال زمان برآورد برای خطی یارگرسیون برگشت
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 کلاود مجازی ساختار زیر اگر که است این بر امر این و کند می صدق جایی در موضوع این و نبوده On Board طریقه به شده انجام پردازش

 برای مشابهی ترکیب با سروری وقت آن رود، می کار به همزمان بطور تصویر 34 پردازش جهت مشابه العمل عکس زمان آوردن بدست برای

 تصویر 148 پردازش برای معماری شدن اشباع از که آید می بوجود امکان این ما برای بدینوسیله و رفت خواهد کار به گیرنده تصمیم عنصر

  .دهد می تطبیق توافق مورد العملی عکس زمان با را خود محاسباتی منابع سرور که است این امر این دلیل. کنیم جلوگیری

 تصاویر ادتعد با متناسب زمان، این که دریابیم تا بود گیرنده تصمیم عنصر در تصاویر انتقال های زمان آزمایی راستی آماری ارزیابی این از هدف

 با داری معنی های تفاوت تصویر، 2 و 4 همزمان انتقال از گذشته انتقالی ارقام سایر که داد نشان آماری تست نتایج. بود خواهد متفاوت مختلف

 رددگ می استنباط چنین که کند نمی داری معنی افزایش گرایی موازی رشد با مقایسه در انتقال زمان که دهند می نشان نتایج این. دارند هم

 که دهد می امکان زیرا. آید می بدست SAHHC سازی پیاده در بالایی قدرت روش، این با حال هر به. آید بدست تواند می نیز اشباع نقطه که

   .شوند پردازش ،(On Board سامانه در مذکور) زمان افزایش بدون تصاویر از بیشتری تعداد

 آخر سخن -6

 ارساخت زیر طریق از خودکار بطور خانگی هوشمندانه های محیط در بهداشتی های مراقبت به کمک برای عواطف و تصاویر کاربرد مقاله این در

IOT (جدید های جنبه کشف در انسان دخالت به نیاز بدون )میناناط برای تصاویر از کس هر هویت تعیین برای ما. است گرفته قرار بحث مورد 

 .شد خواهد واقع مخصوص درمان تحت و شود می رصد خانه در ما نظر مورد شخص که امر این به

 توانستند می خانه در ساکنان یا افراد که شد توجه نیز و. گردید تحصیل %75/95 تا دقتی و شدند انجام عرصه این در آزمایشاتی رابطه این در

 بر اطفیع سهم یا قسمت آیا که دریابیم تا بردیم بهره تصاویر از نیز و. گیرند قرار تخصص درمان تحت و داشته فردی پزشکی مراقبت برنامه

 بدست Ensemble model مدل طریقه به مناسبی همگرایی نیز و بود %86 حدود در نیز آن دقت نسبت. است IOT فناوری به وابسته شخص

  .آمد

 گیرسید ضمن که داریم اعتقاد رو این از. دارد اعراض زیاد انواع به مبتلا بیمار ریکاوری در قاطعی نقش ها انسان عواطف ها روانشناس گفته به

 پیدا در رویکردها فایده نشان منظور به IOT آزمایشات و دستاوردها این کلید. شود توجه مهم بسیار ویژگی این به یا جنبه این به بیماران به

 ذیرفتیمپ ها ویژگی این کلیه به توجه با را روشی ها آن نتیجه در. اند شده انجام منابع محدودیت با وسایل در ها سیستم برای اصلی نمونه کردن

 در داریم نظر در نیز و دادیم انجام را آزمایشاتی آماری، واکاوی در و دقت افزایش در و عملکردها در و اجراء در خود گرایشات کل پایایی برای و

 توجه منض تواند می چهره حالات بندی طبقه های الگوریتم که کنیم اطمینان تا نموده برداری بهره تکاملی های مکانیسم از پژوهش این راستای

. ندارند ودخ چهره حالات بر کاملی کنترل پارکینسونی بیماران. کند پیشرفت پارکینسون، بیماری مثل هایی بیماری درمانی های پیشرفت به

 و پردازشی های سیکل کند می ایجاد زیرا باشد ما مدل برا خوب چالشی تواند می این و فهمد می افزایش به رو بیماری که موقعی بخصوص

 یشناس عاطفه سیستم که داریم نظر در که است ذکر به لازم علاوه به. شوند انجام ناهمگن درمان در تکاملی های روش اجرای با همراه ارتباطات

  .نمائیم بهتر صورت های وضعیت و حرکات و چهره مختلف زوایای گرفتن نظر در با را

 .کنیم می سپاسگذاری نمودند، یاری را ما خود قدم با مقاله این تدوین در نهادها و کسان همه از تشکر و تقدیر




