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with required QoS support by using the WBAN system
implemented.

Özetçe
Kablosuz Vücut Alan Ağları (KVAA), tıbbi izleme
sistemlerinin önemli bir bileşenidir. Bir KVAA sistemi,
algılayıcı düğümler ve bir erişim noktasından oluşmaktadır.
Gömülü bir cihaz olan algılayıcı düğüm sıcaklık, kan basıncı
ve EKG gibi birçok hayati fizyolojik ve biyolojik veriyi, insan
vücudundan algılama ve kablosuz arayüzünü kullanarak
erişim noktasına gönderme yeteneğine sahiptir. Bu
çalışmada, herhangi bir fizyolojik sinyali ihtiyaç duyulan
servis kalitesi ile gönderebilen bir KVAA sistemi
geliştirilmiştir. Önerilen sistemin başarım değerlendirmesi
için OPNET Modeler yazılımıyla modelleme ve benzetim
yapılmıştır. Sistem ortam erişim denetim protokolü olarak
IEEE 802.15.4 standardını kullanmaktadır. Benzetim
sonuçlarına göre, insan vücudundan alınan fizyolojik
sinyallerin KVAA ile servis kalitesi gereksinimlerine uygun
olarak başarıyla aktarıldığı görülmektedir.

Keywords — Wireless Body Area Networks, Quality of
Service, Zigbee, IEEE 802.15.4

1. Giriş
“Nesnelerin İnterneti” (Internet of Things  IoT); insan
müdahalesine ve herhangi bir veri girişine gerek olmadan
cihazların veya makinelerin kendi aralarında veri iletişimi
yaptığı, bilgi topladığı ve toplanan bilgiler ile karar verdiği
bir ağ yapısı olarak tanımlanmaktadır. IoT’nin sağlık
hizmetleri ile ilgili uygulamaları; nesnelerin ve insanların
(hasta veya personel) takibi, kimlik tanımlama ve doğrulama,
otomatik veri toplama ve uzaktan algılama olarak
sınıflandırılabilir [1]. IoT yapısının bir bileşeni olan Kablosuz
Vücut Alan Ağları (KVAA), bireylere ait fizyolojik sinyalleri
algılama özelliğine sahip, kablosuz haberleşebilen ve veri
işleyebilen küçük boyutlara getirilmiş akıllı cihazlardan
meydana gelirler. Sağlık alanındaki KVAA uygulamalarında
kullanılan donanımların bazıları, vücut içerisine yerleştirilen
algılayıcılar, tablet şeklinde yutulabilir kameralar, giyilebilir
EKG/EMG/EEG/SpO2, kan basıncı ve sıcaklık ölçerler olarak
sayılabilir.
Sağlık uygulamaları için KVAA tasarımında servis
kalitesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda,
KVAA’da servis kalitesi gereksinimlerinden iletim
gecikmesi ve veri iletim hızı öncelikli parametrelerdendir.
Tablo1’de çeşitli medikal uygulamalar için iletim gecikmesi
ve veri iletim hızı açısından servis kalitesi gereksinimleri
görülmektedir [2], [3].

Anahtar Kelimeler — Kablosuz Vücut Alan Ağları, Servis
Kalitesi, Zigbee, IEEE 802.15.4.

Abstract
Wireless Body Area Networks (WBAN) are an important
component of medical monitoring systems. A WBAN
includes sensing nodes (SNs) and an access point (AP). A SN
is an embedded devices that is capable of sensing many vital
physiological and biological data such as body temperature,
blood pressure and electrocardiogram (ECG), etc. from
human body and sending them to the AP using its wireless
interface. In this study, a WBAN system that can transmit
any
physiological signals considering the QoS
requirements, is introduced. The proposed system is modeled
and simulated using OPNET Modeler software for
performance evaluation and uses IEEE 802.15.4 medium
access control protocol. The results show that physiological
signals from the human body can successfully be transferred
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Tablo 1: Farklı tıbbi uygulamalar için servis kalitesi
gereksinimleri
Uygulama
EKG (3 uç)
EKG (5 uç)
Kalp atış hızı
Kan basıncı
Sıcaklık
SpO2

Veri iletim hızı
2.4 Kbps
10 Kbps
2 Kbps
120 bps
120 bps
120 bps

bölümde ise ilgili benzetim sonuçları sunulmaktadır. Son
bölümde ise çalışma özetlenmekte ve gelecek çalışmalar
hakkında bilgi verilmektedir.

Gecikme
< 300 ms
< 300 ms
< 300 ms
< 3s
< 3s
< 3s

2. KVAA Benzetim Senaryosu
KVAA ile
fizyolojik sinyallerin servis
kalitesi
gereksinimlerine göre aktarılmasına yönelik OPNET Modeler
programında bir benzetim çalışması yapılmıştır. Şekil 2’de
geliştirilen senaryonun genel görüntüsü görülmektedir.
Geliştirilen senaryoda hastalara ait 2 adet Zigbee düğüm
(node_1 ve node_2), bir adet Zigbee erişim noktası
(PAN_coordinator), bir baz istasyonu, bir ağ sunucusu ve
ortam ile ilgili genel istatistiklerin tutulduğu bir analizör
bulunmaktadır. Bu senaryoda, iki hastaya ait EKG
sinyallerinin iletim benzetimi gerçekleştirilmiştir. Mevcut
açık kaynak kodlu IEEE 802.15.4 modelindeki düğümler,
senaryoya göre güncellenmiş, baz istasyonu ve ağ sunucusu
modele sonradan eklenmiştir.

Bu çalışmada, fizyolojik sinyallerin, KVAA ile servis
kalitesi gereksinimlerindeki iletim gecikmeleri ve veri iletim
hızları göz önüne alınarak, IEEE 802.15.4 tabanlı sistem ile
aktarımı gerçekleştirilmektedir. Benzetim için, OPNET
Modeler [4] programı üzerinde çalışan IEEE 802.15.4 (open
Zigbee) protokolü belirlenen senaryoya uygun şekilde
yeniden düzenlenmiştir.
IEEE 802.15.4 standardı ile bir kablosuz algılayıcı ağ
haberleşme protokolü olan Zigbee ağ protokolünün en alttaki
iki katmanı olan fiziksel ve ortam erişim katmanı (Medium
Access Control: MAC) ile ilgili tanımlamalar açıklanmaktadır. IEEE 802.15.4 MAC katmanı, kılavuzlu mod
(beacon-enabled mode) ve kılavuzsuz mod (non beaconenabled mode) olmak üzere iki modda çalışabilmektedir [5].
Kılavuzsuz modda, cihazlar bölümsüz CSMA/CA
mekanizmasını kullanarak ortama basit olarak veriyi
gönderirler. Bu modda, süper çerçeve (superframe) yapısı
kullanılmamakta ve verilerin alıcı uca varışı için zaman
garantisi verilmemektedir [5]. Kılavuzlu modda ise kılavuz
çerçevesi, süper çerçevede tanımlanmış şekliyle cihazlar
arasındaki senkronizasyonu sağlamak için erişim noktası
(PAN_coordinator) tarafından üretilir. Süper çerçevenin
formatı ise erişim noktası tarafından tanımlanır. Şekil 1’de
süper çerçeve formatı görülmektedir [5].

Şekil 2: KVAA senaryosunun genel görüntüsü
Modifiye edilen erişim noktasının (PAN_coordinator)
düğüm model (node model) kısmı Şekil 3’de görülmektedir.
node_1, node_2 ve erişim noktasının düğüm modelleri
aynıdır. Erişim noktasına gelen verileri baz istasyonuna
göndermek üzere tasarlanmış GSM_MODULE kısmı mevcut
düğüm modeli içerisine eklenmiştir.

Şekil 1: Süper çerçeve yapısı
Süper çerçeve, aktif ve opsiyonel olarak ayarlanabilen
inaktif periyotları içermektedir. Aktif periyotta süre, 16 eşit
zaman kanalına bölünür ve veriler bu zaman süresi içerisinde
iletilir. Her aktif periyot, çekişme erişim periyodu
(Contention Access Period: CAP) ve opsiyonel olarak
belirlenen çekişme serbest periyodu (Contention Free Period:
CFP) kısımlarına bölünebilir. Kanallı CSMA/CA, CAP
kısmını kullanmaktadır. CFP kısmı, bir cihazdan erişim
noktasına istek geldiği zaman aktif edilmektedir. Cihazdan
istek geldiği zaman erişim noktası eğer mümkünse ve yeterli
kaynak varsa istenilen sayıda zaman kanalını cihaza tahsis
eder. İstenilen zaman kanalı grubu, garanti edilmiş zaman
kanalı (Guaranteed Time Slot: GTS) olarak adlandırılır ve
yalnız isteyen cihaza verilir [5]. Açık kaynak kodlu olarak
benzetimini gerçekleştirdiğimiz uygulama, kılavuzlu modda
çalışmaktadır.
Bildiri metni şu şekilde organize edilmiştir. Bölüm 2’de
incelenen KVAA benzetim senaryosu tanıtılmakta, sonraki

Şekil 3: Erişim noktası düğüm editör kısmı
Erişim noktası düğüm editör kısmında, kılavuzlu moda
uygun olarak, erişim noktası ile düğümlerin senkronizasyonunu sağlamak üzere kılavuz paketleri üretilmektedir.
Bunun dışında diğer düğümlere herhangi bir paket gönderilmemektedir.
Erişim noktasında, her iki düğümden gelen EKG verileri,
wpan_mac kısmında ayrıştırılarak (pars edilerek) istatistikleri
tutulmaktadır. Düğümlerden gelen paketler baz istasyonuna
iletilmek üzere GSM_MODULE kısmına aktarılmaktadır.
GSM_MODULE kısmında, düğümlerden gelen ham EKG
verileri, bulundukları paketler içerisinden pars edilerek
alınmaktadır. Bu veriler, baz istasyonuna gönderilmek üzere
uygun
şekilde
başka
bir
paket
formatında
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(gsm_packet_format) tekrar paketlenmektedirler. Paket
içerisine, gelen EKG verisinin hangi hastaya ait olduğunu
belirten bir ID numarası eklenmiştir.
Düğümler, belirlenen senaryodaki parametrik çalışmalara
göre, paketleri ya GTS modunda CFP kanalları üzerinden ya
da CAP kanalları üzerinden erişim noktasına göndermektedirler. GTS modunda düğümler, kaç tane zaman dilimi
istediklerini erişim noktasına bildirirler. Erişim noktası ise
düğümlerin isteklerine göre her bir düğüme zaman dilimi
tahsis etmektedir.

node_2 paket üretme sıklığı, 500 Hz ile örneklenmiş
verilerin bulunduğu dosya için 0.002 saniye (saniyede
500 paket).
2. parametrik çalışmada node_1 düğümü için GTS kanal
tahsisi isteği yapılmadığından, veriler CAP kanalları
içerisinden erişim noktasına gönderilmektedir. Şekil 7’de
görüldüğü üzere, node_1 düğümü için, kuyruk boyutları
ortalama 2 paket, kuyruk gecikmeleri ise ortalama 0.014
saniye olarak gerçekleşmiştir. node_2 düğümü için ise bir
önceki çalışma sonuçları ile aynı sonuçlar elde edilmiştir. Bu
benzetim sonuçlarına göre, düşük trafik yoğunluklu veriler
için (node_1 için 100 Hz örnekleme) GTS kanal tahsisine
ihtiyaç olmadan, verilerin erişim noktasına servis kalitesi
gereksinimleri içerisinde aktarıldığı gözlenmektedir.
3. parametrik çalışmada ise, iki düğüm içinde GTS kanal
isteğinde bulunulmamıştır. Diğer ayarlar aynı olacak şekilde
her iki EKG verisi de CAP kanallarını kullanarak paketleri
erişim noktasına göndermektedirler. Şekil 8’de görüldüğü
üzere node_1 düğümü için, kuyruk boyutları, bir ara ortalama
20 paket seviyelerine çıksa da genel olarak 10 paket olarak
gerçekleşmiştir. Kuyruk gecikmeleri ise bir ara 0.2 saniye
seviyesine çıksa da ortalama 0.05 saniye olmuştur. node_2
düğümü için ise kuyruk boyutları benzetim süresi boyunca
artarak 4000 paketler seviyesine yükselmiştir.


3. Benzetim Sonuçları ve Değerlendirmeler
Yukarıda tanıtılan benzetim senaryosu kapsamında, servis
kalitesi gereksinimleri göz önüne alınarak, insan vücudundan
alınan fizyolojik sinyallerin aktarımına yönelik parametrik
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda kuyruk boyutları,
paket gecikmeleri, gönderilen paket ve gelen veri değerleri
incelenerek servis kalitesi gereksinimlerinin karşılanıp
karşılanmadığı incelenmiştir.
Yapılan bütün benzetimlerde iki ayrı düğümden farklı
frekanslarda
örneklenerek
alınan
EKG
verileri
kullanılmaktadır. Bu verilerden ilki 100 Hz, diğeri ise 500 Hz
ile örneklenerek kaydedilmiştir. Gerçekleştirilen ilk
benzetimde, bu iki EKG verisi GTS modunda erişim
noktasına aktarılmaktadır. 1. parametrik çalışma için
düğümler ile ilgili ayarlar aşağıda tanımlanmıştır;
 node_1 için 3 GTS kanal isteği,
 node_1 paket üretme sıklığı: 100 Hz ile örneklenmiş
verilerin bulunduğu dosya için 0.01 saniye (saniyede
100 paket),
 node_2 için 7 GTS kanal isteği,
 node_2 paket üretme sıklığı: 500 Hz ile örneklenmiş
verilerin bulunduğu dosya için 0.002 saniye (saniyede
500 paket).
İlk parametrik çalışmada, node_1 düğümü içerisindeki
MAC katmanında bulunan verilerin okunup paketlenerek
erişim noktasına gönderildiği kuyruk için incelemeler
yapılmıştır. Şekil 4’te görüldüğü üzere, kuyruk boyutları
ortalama 2 paket, kuyruk gecikmeleri ise ortalama 0.025
saniye olarak gerçekleşmiştir. node_2 düğümü için aynı
değerler incelendiğinde; kuyruk boyutları ortalama 6 paket,
kuyruk gecikmeleri ise ortalama 0.012 saniye olarak
gerçekleşmiştir (Şekil 5). Bu değerlere göre, her iki düğüm
içinde servis kalitesi gereksinimleri karşılanarak hastalardan
alınan hemen hemen tüm EKG değerleri istenilen zaman
diliminde okunmuş ve erişim noktasına gönderilmiştir.
node_1 ve node_2 düğümlerinden her iki hastaya ait
gelen EKG verileri erişim noktasına geldikten sonra
ayrıştırılarak, baz istasyonuna gönderilecek şekilde tekrar
paketlenmektedir. Bu kısımda GSM haberleşmeye uygun
olarak haberleşme parametreleri ayarlanmıştır. Baz istasyonu
içerisinde de erişim noktasına gelen hasta verileri ayrı ayrı
ayrıştırılarak istatistikleri tutulmuştur. Şekil 6’da erişim
noktası üzerinden baz istasyonuna gelen her iki hastaya ait
EKG verileri görülmektedir. Bu değerlere göre, düğümler
tarafından okunup erişim noktasına gönderilen tüm EKG
verileri eksiksiz olarak baz istasyonuna ulaşmıştır.
Gerçekleştirilen ikinci parametrik çalışma için düğümler
ile ilgili ayarlar aşağıda tanımlanmıştır;
 node_1 için GTS kanal isteği yok,
 node_2 için 7 GTS kanal isteği,
 node_1 paket üretme sıklığı: 100 Hz ile örneklenmiş
verilerin bulunduğu dosya için 0.01 saniye (saniyede
100 paket),

Şekil 4: 1. parametrik çalışma için node_1 düğümü
kuyruk boyutu (üst: kuyruk boyutu (paket)  zaman)
ve gecikme değerleri (alt: gecikme zamanı – zaman)

Şekil 5: 1. parametrik çalışma için node_2 düğümü
kuyruk boyutu (üst: kuyruk boyutu (paket)  zaman)
ve gecikme değerleri (alt: gecikme zamanı – zaman)

Şekil 6: 1. parametrik çalışma için düğümlerden gelen
EKG değerleri (üst: node_1, alt: node_2)
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Gerçekleştirilen parametrik çalışmaların sonuçlarına
göre, her iki düğümün GTS kanal isteğinde bulunduğu
durumlar için (1. ve 2. parametrik çalışmalar) kuyruk
boyutları ve iletim gecikmeleri göz ardı edilebilir
değerlerdedir. Hastalardan gelen verilerin sorunsuz bir
biçimde alıcıya ulaştırılması için gerekli olan veri iletim hızı
bütün parametrik çalışmalarda 81.6 Kbps olarak
hesaplanmıştır. Veri iletim hızı açısından 1. ve 2. parametrik
çalışmaların benzetim sonuçları ile hesaplanan veri iletim
hızları örtüşmektedir. 3. parametrik çalışmada ise, node_1
düğümü için gerçekleşen veri iletim hızının hesaplanan hız
değeriyle uyumlu olduğu, ancak node_2 için (beklendiği
üzere) veri iletim hızının sağlanmadığı görülmüştür. GTS
tahsisi için istekte bulunulmadığı zamanlarda, trafik yükünün
yoğun olmadığı durumlar için CAP kanallarının veri iletim
hızı ve iletim gecikmeleri yönünden kullanılabilir olduğu
görülmektedir. Trafik yükünün boyutlarının arttığı durumlar
için ise, kuyruk boyutları ve gecikmelerin aşırı arttığı
görülmektedir. Dolayısıyla, trafik yükünün az olduğu
düğümler için GTS tahsisine gerek olmadığına, yükün fazla
olduğu durumlar için ise GTS tahsisine gerek olduğu
sonucuna varılmıştır.

Şekil 7: 2. parametrik çalışma için node_1 düğümü
kuyruk boyutu (üst: kuyruk boyutu (paket)  zaman)
ve gecikme değerleri (alt: gecikme zamanı – zaman)
3. parametrik çalışmadaki kuyruk gecikmeleri ise, sürekli
artarak benzetim süresi sonunda 2 saniye seviyelerine
çıkmıştır (Şekil 9). Bu sonuçlara göre, node_1 düğümü için
servis kalitesi gereksinimleri sağlanmakla beraber alınan
verilerin erişim noktasına aktarımında herhangi bir sorun
görülmemektedir. node_2 düğümü için ise kuyruk
gecikmeleri servis kalitesi gereksinimlerinden olan iletim
gecikmelerinin çok üzerinde olduğundan, Şekil 10’da
görüldüğü üzere, verilerin erişim noktasına iletiminde
bozulmalar meydana gelmiştir. Meydana gelen bu bozulmalar
hastalardan gelen verilerin yanlış değerlendirilmesine sebep
olabilmektedir.

4. Sonuçlar
Bu bildiride, KVAA ile fizyolojik sinyallerin servis kalitesi
gereksinimlerindeki iletim gecikmeleri ve veri iletim hızları
göz önüne alınarak, IEEE 802.15.4 tabanlı sistem üzerinden
aktarımı üzerine bir benzetim senaryosu incelenmiştir.
Gerçekleştirilen parametrik çalışmalar sonucunda, hastalar
üzerinden alınacak fizyolojik sinyallerin KVAA ile
iletiminde, çok önemli olan servis kalitesi gereksinimlerinin
(kuyruk boyutu veya paket sayısı, iletim gecikmesi) hangi
koşullarda sağlandığı değerlendirilmiştir.
Gelecek çalışmalarda, alınan verilerin trafik yoğunluğuna
göre tahsis edileceği GTS kanallarının otomatik olarak
ayarlandığı bir sistem tasarımı gerçekleştirilecektir. Böylece,
hasta veya hastalardan alınacak veri sayısının artmasından
dolayı oluşacak iletim kanalı kaynaklarının tahsisi ihtiyacı
otomatik olarak giderilecektir.

Şekil 8: 3. Parametrik çalışma için node_1 düğümü
kuyruk boyutu (üst: kuyruk boyutu (paket)  zaman)
ve gecikme değerleri (alt: gecikme zamanı – zaman)
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Şekil 9: 3. parametrik çalışma için node_2 düğümü kuyruk
boyutu (üst: kuyruk boyutu (paket)  zaman) ve gecikme
değerleri (alt: gecikme zamanı – zaman)

Şekil 10: 3. Parametrik çalışma için düğümlerden
gelen EKG değerleri (üst: node_1, alt: node_2)
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