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چکیده
در سالهای اخیر ،شبکههای حسگر بیسیم در کاربردهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .یکی از
مسائل مهم مورد مطالعه در این شبکهها ،جایابی بهینۀ حسگرها بهمنظور دستیابی به بیشینۀ مقدار
پوشش شبکه در ارتباط با کاربرد تعریفشدۀ شبکۀ حسگر در شهرهای هوشمند است .اطالعات متنی
( )CIحسگرها از جمله مشخصات و وضعیت حسگر در شبکه ،نحوۀ ارتباط بین حسگرها ،اطالعات
محیط پیرامونی آنها در جانمایی و انجام مأموریت حسگر و نیز پدیدههای فیزیکی مرتبط با شبکۀ
حسگر در شهرهای هوشمند که میتوانند موجب اختالل در انجام مأموریت محول شده به شبکۀ
حسگرها شوند ،به همراه ارتباطات بین آنها ،از عواملی هستند که مطالعۀ آنها به جایابی بهینۀ
شبکههای حسگر منجر میشود .پیچیدگی محیط مورد سنجش توسط حسگرها ،با وجود موانع گوناگون،
ممکن است به عدم پوشش مناطق مختلف در شبکههای حسگر منجر شود .از اینرو ،یک مسئلۀ اساسی
در یک شبکۀ حسگر ،بهینهسازی پوشش مکانی آن است .در گذشته ،چندین الگوریتم بهینهسازی محلی
و سراسری توسعهیافته در این رابطه ،بهکار گرفته میشدند .در این مقاله ،برای بهینهسازی جانمایی
شبکۀ حسگرها از یک الگوریتم محیط آگاه 1با مزیت درنظرگرفتن انواع مختلف اطالعات متنی یا
محیطی و براساس کاربردهای خاص شبکه ،بهصورت مستقل از هر  ،CIاستفاده شده است .درنهایت،
نتایج بهدستآمده در آزمایش انواع مختلف  ،CIبیانگر کارآمدی الگوریتم پیشنهادی در جانمایی بهینۀ
سنسورها با استفاده از جنبههای مختلف اطالعات متنی است.
واژههای کلیدی :اطالعات متنی ،الگوریتم محیط آگاه ،بهینهسازی ،جایابی حسگر ،محیط شهری.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،شبکههای حسگر بهطور گسترده برای کاربردهای مختلف مانند پایش محیطزیست ،ردیابی اجسام
درحال حرکت ،توسعۀ شهرهای هوشمند ،حملونقل هوشمند ،و ...استفاده شده است (نیتل .)6002 ،یک شبکۀ حسگر از
دستگاههای بیسیم متعدد مستقر در منطقۀ مورد نظر تشکیل میشود (لوئیس .)6002 ،با وجود پیشرفت در فناوری
شبکههای حسگر ،بهرهوری از یک شبکۀ حسگر برای جمعآوری اطالعات و ایجاد ارتباطات بین آنها ممکن است با
محدودیتهای جایابی گرههای حسگر در شبکه مواجه شود (اوروتیا .)6000 ،این محدودیتها ،ممکن است شامل
محدودۀ سنجش ،عمر باتری ،توانایی اتصال ،حافظه و قابلیت محاسبات محدود باشد (اکبرزاده و دیگران .)6016 ،این
محدودیتها ،مشکالت چالشبرانگیزی را برای کاربران شبکههای حسگر در شهرهای هوشمند بهوجود آورده است که
سبب شده تا محققان رشتههای مختلف در سالهای اخیر ،به مطالعۀ مسائل مختلف مربوط به طراحی و جایابی بهینۀ
شبکههای حسگر بیسیم در شهرها بپردازند (وانگ و دیگران .)6001 ،همچنین زمانیکه شبکههای حسگر به
مدلسازی ،تشخیص و نظارت بر پارامترهای محیط شهری میپردازند ،با برخی محدودیتها مواجه میشوند .عناصر
محیطی شهری مانند موانع ارتباطی که در هر دو حالت ایستا و پویا ،مانع انجام کامل مأموریت حسگرها در ایجاد پوشش
شبکه میشوند ،باید بهصورت واقعبینانهای در جایابی شبکههای حسگر درنظر گرفته شوند .مفهوم جانمایی بهینۀ حسگر
در شبکۀ حسگرها ،شامل تعیین نوع حسگر قابلاستفاده در شبکه با توجه به نوع کاربرد تعریفشدۀ آن ،نحوۀ چیدمان و
موقعیت قرارگیری حسگر و نیز چگونگی این توزیع است (تای و دیگران .)6001 ،برای مثال ،تغییر موقعیت مکانی و
جهتگیری حسگر نسبت به عوارض محیط ،بهمنظور پایش پارامترهای تعریفشدۀ شهر هوشمند از جمله این عناصر
هستند (لوسکری و دیگران .)6012 ،نمونههای دیگر از این عناصر عبارتاند از :اطالعات متنی )CI( 1محیط شبکۀ
حسگرها و نیز پارامترهای فیزیکی محیط شبکه که الزم است در الگوریتمهای بهینهسازی درنظر گرفته شوند؛ بنابراین،
الزم است که چنین اطالعاتی را که به جایابی بهینه شبکه حسگر منجر میشود ،استفاده و به الگوریتم بهینهسازی
معرفی شوند .برای این منظور در مناطق شهری ،نیاز به معرفی مدلهای مربوط به نوع پدیدهها ،دسترسی یا دسترسی-
نداشتن منطقۀ مشاهده ،شرایط محیطی ،روابط مکانی ،دردسترسبودن اطالعات و ...است (رموزی و دیگران.)6016 ،
پیچیدگیهای شهری در محیط سنجش ،با وجود موانع گوناگون ممکن است به عدم پوشش مناطق مختلف شهر در
شبکههای حسگر منجر شود .درنتیجه ،جایابی حسگر روی چگونگی پوشش بهینۀ منطقه بهوسیلۀ حسگرها و هزینه برای
ساخت شبکه ،تأثیر میگذارد (چن و کوتسوکس .)6002 ،از اینرو ،بهینهسازی پوشش مکانی شبکۀ حسگرها با توجه به
نکات ذکرشده ،تبدیل به یک مسئلۀ اساسی در مسائل مربوط به شهرهای هوشمند شده است .تعدادی الگوریتم
بهینهسازی توسعهیافته ،در سالهای اخیر برای مواجهشدن با این معیار ،بهکار گرفته شده است (عزیز و دیگران6002 ،؛
احمد و دیگران6002 ،؛ گش و دیگران6001 ،؛ هوانگ و دیگران6002 ،؛ مگریان و دیگران6002 ،؛ مگوئردیچیان و
دیگران .)6002 ،بسیاری از این الگوریتمها ،اغلب روی مدلهای سادۀ حسگر و شبکه و بدون توجه به معیارهای
هوشمندسازی شهرها ،تکیه میکنند (ارگانی و دیگران .)6001 ،عالوهبر این ،آنها اطالعات محیط شهری مانند
مدلهای زمین ،موانع ارتباطی مصنوعی موجود در محیط مانند ساختمانها ،موانع طبیعی مثل درختان و پوشش گیاهی یا
عوامل بازدارندۀ موضوعی نظیر ممنوعیت نصب حسگر در یک مکان خاص را در فرایند بهینهسازی خود درنظر نمیگیرند
(کریمیپور و دیگران .)6012 ،تأثیر کیفیت مجموعه دادههای اولیۀ مورد استفاده برای جایابی حسگر در شبکۀ محیط
شهری ،جنبه دیگری از پیچیدگی شبکههای حسگر بیسیم است (ارگانی و دیگران .)6016 ،از اینرو ،انتخاب روش
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جایابی حسگرها و دقت دادههای مورد نیاز برای راهاندازی یک شبکۀ حسگر در شیوهای مطلوب ،با توجه به فراوانی
الگوریتمهای جایابی در دسترس و همچنین طراحی یک شبکۀ سازگار ،قابلاعتماد و قوی با توجه به نیازها و ویژگیهای
شهرهای هوشمند امروزی دشوار است و مطالعۀ شبکههای حسگر بیسیم را به یک کار چالشبرانگیز تبدیل میکند که
نیاز به دانش و تخصص چند رشتهای خواهد داشت.

روش پژوهش
براساس مسائل ذکرشده در شبکههای حسگر ،این مقاله یک روش نوین برای بهبود فرایندهای جایابی حسگرها براساس
ترکیب اطالعات مکانی و دانش محیطی شهری با الگوریتمها و روشهای بهینهسازی موجود ارائه میدهد .برای رسیدن
به این هدف ،روش زیر که شامل سه قسمت خاص است ،تعریف شده است .اول ،یک چارچوب مفهومی برای
یکپارچهسازی اطالعات متنی در فرایندهای جایابی شبکۀ حسگر ارائه میشود .سپس ،یک الگوریتم بهینهسازی محیط
آگاه محلی براساس چارچوب پیشنهادی توسعه مییابد .روشهای توسعهیافته ،یک الگوریتم محلی عمومی برای جایابی
حسگر است که اطالعات متنی مکانی ،زمانی و موضوعی را در موقعیتهای مختلف میپذیرد .سپس ،تجزیه و تحلیل
ارزیابی دقت و انتشار خطا بهمنظور تعیین تأثیر دقت و صحت اطالعات متنی با روش بهینهسازی شبکههای حسگر
پیشنهادی انجام شده است.
 .6یک چارچوب محیط آگاه مفهومی برای جایابی شبکۀ حسگر در یک محیط شهری

بسیاری از پارامترها بهطور مستقیم بر پوشش تأثیر میگذارد .برای مثال ،این پارامترها روابط توپولوژیک بین خود
حسگرها در شبکه ،فعلوانفعاالت بین حسگر و عوامل محیط شهری و ارتباط میان عناصر محیطی با خودشان است .در
اینجا ،این اطالعات و روابط ،اطالعات متنی ( )CIشبکه نامیده میشوند .بهطور خاص CI ،وابستگیهای مکانی بین
گرههای همسایه ،گرهها و موانع ،موانع با خودشان و وابستگی زمانی بین حرکت گرهها در روند جایابی را تعریف میکنند.
اصطالح  CIدر چارچوب پیشنهادی برای پیداکردن موقعیتهای بهینۀ گرههای حسگر ،برای پرکردن مناطق بدون
پوشش و همچنین تصمیمگیری در مورد اقدامات مقتضی حسگر بهمنظور هدایت بهتر در جایابی شبکههای حسگر،
استفاده میشود .چارچوب محیط آگاه مفهومی پیشنهادی ،شامل مراحل زیر است:
اول  CIمناسب از دنیای واقعی استخراج میشود .پس از معرفی  CIبه چارچوب ،پایگاه دادههای مکانی و شبکهای
ایجاد میشوند .پایگاه دادۀ مکانی شامل  CIمربوط به محیط فیزیکی شهر است؛ درحالیکه پایگاه دادۀ شبکهای شامل
 CIمتعلق به پیکربندی و روابط حسگر است .بر این اساس ،یک پایگاه اطالعاتی دانش مبنا با درنظرگرفتن هر دو پایگاه،
دادهها تعریف میشود .در مرحلۀ بعد ،یک موتور استدالل با استفاده از اطالعات پایگاه اطالعات دانش مبنای تعریفشده،
اعمال میشود .درنتیجه ،الگوریتم بهینهسازی نیز بر اساس  CIمحلی تعریفشده ،در موضوع مشخص مورد مطالعه
تعریف و پیکربندی میشود .سپس ،قوانین استخراجشده از موتور استدالل ،همراه با روش بهینهسازی تعیینشده ،بهکار
برده میشوند تا اقدامات جایابی محیط آگاه اجرا شوند .این اقدامات ممکن است به حرکت ،حذف یا اضافهکردن حسگر
در شبکه منجر شود .این اقدامات میتوانند توپولوژی شبکه ،پیکربندی گرههای مجاور و درنتیجه ،پوشش محلی را نیز
تغییر دهند .درنتیجه ،این تغییرات ممکن است  CIمحلی بهروز شود؛ بنابراین ،اطالعات در پایگاه اطالعاتی دانش مبنا نیز
تغییر میکنند و بدینترتیب ،این فرایند بهصورت تکراری ادامه مییابد .این روش یک الگوریتم تکرارشونده است و این
اقدامات تا رسیدن به سطح موردنظر از جایابی ،ادامه خواهند داشت .روند بهینهسازی محلی در این روش ،بدینمعنی است
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که ساختار شبکه بهصورت محلی در هر مرحله تغییر میکند تا بهترین پوشش با توجه به اطالعات متنی مکانی ،زمانی و
موضوعی در شبکه بهدست آید (شکل .)1

شکل  .6فلوچارت بهینهسازی جایابی شبکۀ حسگر به روش محیط آگاه
منبع :نگارنده

 .9الگوریتم بهینهسازی محیط آگاه محلی برای جایابی شبکههای حسگر

با توجه به چارچوب پیشنهادی برای جایابی شبکههای حسگر ،یک الگوریتم بهینهسازی محلی برای مقابله با مشکل
جایابی حسگر و به حداکثررساندن پوشش مکانی شبکه در یک محیط شهری ،توسعه داده شده است .در الگوریتم
توسعهیافته ،حسگرها در یک صف اولویتبندی ،مرتب شدهاند .پارامترهای اعطای اولویت به حسگرها در صف ،براساس
مقدار افزایش پوشش بهدستآمده و بهوسیلۀ آنها با درنظرگرفتن  CIمختلف و مطابق با حرکت مرتبط آن حسگر در
شبکه است .یعنی حسگری که باالترین مقدار بهبود پوششی با حرکت خود در شبکه ایجاد کرده است ،دارای بیشترین
امتیاز میشود و در باالی صف قرار میگیرد و بدینترتیب ،سایر حسگرها اولویتبندی میشوند .نوع حرکت حسگرها در
شبکه ،به نوع  CIمحلی تعریفشده و همچنین نوع کاربرد و هدف گسترش شبکه در محیط شهری بستگی دارد .با
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حرکت باالترین حسگر از صف ،ساختار شبکه و موقعیت حسگرها در صف بروز میشوند .در مرحلۀ بعد ،پوشش
بهدستآمده از حسگرهای همسایه ناشی از حرکت حسگر اصلی ،دوباره محاسبهشده و ترتیب آنها در صف اولویت بروز
میشوند .در تکرار بعدی ،باالترین حسگر (حسگر جدید و نه همان قبلی) از صف انتخاب میشود تا حرکت کند ،و بدین-
ترتیب ،جایابی حسگرها یکی پس از دیگری انجام خواهد شد .این فرایند بهینهسازی ،بهصورت تکراری و تا زمانی که
یکی از معیارهای توقف فرابرسد ،ادامه خواهد داشت.
 .9تأثیر کیفیت اطالعات مکانی شهری روی جایابی شبکههای حسگر

الگوریتمهای بهینهسازی جایابی حسگر که در آزمایش بهکاربرده شدهاند ،از اطالعات مکانی در محیطهای شهری برای
محاسبه پوشش مکانی استفاده میکنند .اشیای مرئی (در دیدرس حسگر) و نامرئی (پنهان از دید حسگر) شناسایی و بدین-
ترتیب ،مناطق پوشش دادهشده و بدون پوشش در منطقۀ مورد نظر تعریف میشوند .کیفیت دادههای مکانی ،تأثیر مستقیی بر
برآورد این مقادیر میگذارند .برای مطالعۀ تأثیر کیفیت اطالعات مکانی روی جایابی شبکههای حسگر ،از میان عناصر مختلف
کیفیت دادهها ،دقت مکانی 1و کاملبودن داده 6انتخاب شدهاند تا تأثیر مستقیم آنها روی برآورد قابلیت دید ،مطالعه شوند .دقت
مکانی ممکن است بهعنوان یک جابجایی کوچک در موقعیت اشیا که میتوانند بهصورت افقی یا عمودی یا هر دو باشد ،ارائه
شود .حتی یک بیدقتی چند سانتیمتری در موقعیت افقی یا عمودی از اشیا یا حسگرها میتواند خط دید بین حسگر و هدف را
مسدود کند .همان استدالل ممکن است برای کاملبودن داده در پایگاه دادهها نیز استفاده شود.

بحث و یافتهها
منطقۀ شهری مورد مطالعه در این مقاله ،محلهای از مرکز شهر کبک در کشور کانادا ،بهعنوان یکی از شهرهای
توسعهیافته دارای زیرساختهای شهر هوشمند ،با ابعاد  110متر در  120متر است .برای انجام این آزمایش ،جایابی 16
حسگر بهعنوان دوربینهای ترافیکی با قابلیت چرخش  110درجۀ افقی ± 20 ،درجۀ عمودی ،و محدودۀ دید مؤثر  12متر
و با توزیع منظم مثلثی در محیط ،درنظر گرفته شدهاند (شکل .)6

شکل  .9موقعیت اولیۀ حسگرها در شبکه با توزیع منظم مثلثی
منبع :نگارنده

1. Positional Accuracy
2. Completeness
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در این مطالعه ،بهعنوان اولین دستۀ  ،CIمدل ارتفاعی منطقۀ شهری و اطالعات شبکه درنظر گرفته شده است .با
داشتن مدل ارتفاعی زمین ،اطالعات ارتفاع اشیا و موانع در منطقۀ مورد مطالعه و نیز محلهای انسداد خط دید دوربینها،
قابلدسترس خواهند بود .شکل  ،1بهبود پوشش شبکه بعد از اجرای الگوریتم بهینهسازی و شکل  2موقعیت نهایی
حسگر و مناطق تحت پوشش را نشان دادهاند.

شکل  .9بهبود پوشش با تکرارهای روش محیط آگاه ،با توجه به مدل ارتفاعی زمین
منبع :نگارنده

شکل  .9موقعیت نهایی حسگرها و پوشش شبکه بعد از اجرای الگوریتم بهینهسازی جایابی حسگرها به روش محیط آگاه ،با
توجه به مدل ارتفاعی زمین
منبع :نگارنده

ورود اطالعات موضوعی بهعنوان  CIبه الگوریتم ،نوع بعدی  CIمورد استفاده در بهینهسازی شبکۀ حسگر است.
برای مثال ،چند نقطه از یک منطقۀ شهری ،ممکن است از نظر قانونی برای جایابی و نصب حسگرها ممنوعیت داشته
باشند .با توجه به مناطق ممنوعه ،بهینهسازی محیط آگاه و عملکرد حسگرها تغییر میکنند و حرکتهای جدید تعریف

پیادهسازی یک الگوریتم محیط آگاه در جانمایی شبکۀ حسگرها بهمنظور...

419

میشوند .برای ارزیابی الگوریتم و معرفی منطقۀ ممنوعه ،دو ساختمان و یک خیابان در منطقۀ مورد مطالعه بهعنوان
مکانهایی که حسگر نمیتواند در آنجا نصب شود ،درنظر گرفته شدند .شکل  ،2نتایج پوشش نهایی و جایابی حسگرها با
توجه به این مناطق ممنوعه (مناطق قرمز) را نشان میدهد.
مطلوبیت پوشش ،نوع دیگری از اطالعات موضوعی است که میتواند در روند بهینهسازی درنظر گرفته شود .فرض
کنید که بعضی نقاط در مناطق شهری وجود دارند که در آنها حسگر نمیتواند نصب شود ،اما یک عالقه و اولویت باال
در پوششدادن این مناطق وجود دارد .بهمنظور بررسی این موضوع ،یک خیابان در منطقۀ مورد مطالعه بهعنوان منطقه با
لزوم وجود پوشش باال معرفی شد؛ درحالیکه آن منطقه برای جایابی و نصب حسگرها غیرمجاز تعریف شده است .شکل
 1موقعیت نهایی حسگرها و منطقۀ تحت پوشش آنها را نشان میدهد.

شکل  .1نقشۀ پوشش و جایابی  69حسگر با استفاده از روش محیط آگاه ،با توجه به خیابان و ساختمان بهعنوان منطقۀ
ممنوعه (مناطق مرزی قرمز)
منبع :نگارنده

شکل  .1نقشۀ پوشش و جایابی  69حسگر با استفاده از روش محیط آگاه ،با درنظرگرفتن خیابان بهعنوان منطقۀ مورد لزوم برای
پوششدادن و ممنوعه برای ورود حسگر (مرز قرمز رنگ)
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جایابی حسگر در قسمتی از شهر با توجه به وجود عناصر حساس و بسیار مهم بهلحاظ ایجاد پوشش ،سطح بعدی CI

موضوعی از الگوریتم محیط آگاه است .فرض کنید یک عنصر مهم برای جلوگیری از هرگونه دسترسی ناخواسته با
فعالیت اندکی در محیط و در کنار یک خیابان با سطح باالیی از فعالیتها واقع شده است ،بررسی شود .در این حالت،
عالقهای برای نظارت بر هر رسوخ در منطقۀ محصورشده وجود دارد ( ،)Zone 3اما حسگرها همیشه بهدلیل ترافیک یا
فعالیتهای دیگر در خیابان ( ،)Zone 1فعال نیستند .شکل  2موقعیت نهایی حسگر و مناطق تحت پوشش را با توجه به
فعالیتهای محیطی بهعنوان  ،CIنشان میدهد.
درنهایت ،بهمنظور بررسی تأثیر موضعی دقت و کاملبودن مجموعۀ داده روی پوشش مکانی یک شبکۀ حسگر2 ،
نقشۀ رستری با قدرت تفکیکهای مختلف از مناطق مشابه ،آماده شدند .تغییر رزولوشن از  200سانتیمتر (کیفیت پایین)
تا  20سانتیمتر (با وضوح باال) بوده و یک نقشه با وضوح  10سانتیمتر نیز بهعنوان مجموعه دادۀ مرجع ،برای
معتبرساختن نتایج درنظر گرفته شده است .همۀ نقشهها از مناطق مشابه که در آزمونهای قبلی انجام شدهاند ،هستند.
آزمایش ،شامل جایابی هشت حسگر با توجه به دستۀ اول ( CIیعنی مدل ارتفاعی زمین) در داخل منطقۀ مورد مطالعه
است .جدول  1نتایج را نشان میدهد.

شکل  .9نقشۀ پوشش و جایابی  69حسگر با استفاده از روش محیط آگاه ،با توجه به فعالیت در شبکۀ منطقۀ  :9منطقه با
فعالیت کم ،اما با عالقۀ باال برای پوششدادن
منبع :نگارنده
جدول  .6نتایج بهدستآمده از روش بافت-آگاه ،با درنظرگرفتن مدل زمین
میانگین پوشش با قدرت تفکیک

بهترین پوشش از بهترین پیکربندی با قدرت

بهترین

میانگین

بیش از  66سانتیمتر ()%

تفکیک بیش از  66سانتیمتر ()%

پوشش ()%

پوشش ()%

قدرت تفکیک
()cm

26/61

21/12

22/12

22/22

200

22/12
20/21
26/11
22/16

22/12
26/21
22/62
22/12

21/02
21/16
22/22
21/11

22/11
20/01
22/11
21/22

100
600
100
20

منبع :نگارنده
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نتیجهگیری
هدف از این مقاله ،ایجاد یک فرایند بهینهسازی بیشازحد پیچیده ،نبوده است ،بلکه یافتن یک روش انعطافپذیر است
که توانسته بهصورت محلی تمام اطالعات شهری مرتبط که تأثیری روی جایابی حسگر دارد را درنظر بگیرد .برای این
کار ،یک چارچوب بهینهسازی محلی معرفی شد .الگوریتم بهینهسازی توسعۀ دادهشده ،میتواند با پیکربندیهای مختلف
جایابی حسگر با توجه به شرایط مختلف زمانی ،مکانی و موضوعی ،اطالعات محیطی شهری یا پارامترهای حسگر را
درنظر بگیرد .درنتیجه ،اگر هرگونه تغییر در پارامترهای حسگر یا محیط وجود داشته باشد ،الگوریتم محیط آگاه میتواند
بهسادگی در ورودی اطالعات متنی جدید و بازسازی طراحی جدید جایابی حسگر با وضعیت جدید ،وفق داده شود .مزیت
برجستۀ الگوریتم محیط آگاه ،پیشنهادی به طراحی آن مستقل از هر نوع  CIخاص است؛ بنابراین ،این الگوریتم قادر به
پذیرفتن انواع مختلف اطالعات شهری براساس کاربردهای خاص شبکه و موضوعات شهری مورد عالقۀ محققان برای
مطالعه است .از جمله عناصر شهری بررسیشده ،میتوان مدل ارتفاعی زمین ،اطالعات ارتفاع اشیا و موانع در منطقۀ
مورد مطالعه و نیز محلهای انسداد خط دید دوربینها ،اطالعات موضوعی نظیر محدودیتهای قانونی در نصب حسگر
برای اماکن خاص ،مطلوبیت پوشش به معنی عالقه و اولویت باال در ایجاد پوشش یک منطقه شهری ،وجود عناصر
حساس و مهم در شهر نظیر بررسی دسترسیهای ناخواسته به برخی مناطق مهم شهری را نام برد که همگی در این
مقاله مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج بهدستآمده با واقعیت و هدف طراحی شبکه همخوان هستند و درنهایت ،در بررسی
دقت بهعملآمده ،الگوریتم پیشنهادی عملکرد مثبتی را نشان میدهد .در مطالعات بعدی پیشنهاد میشود که سطوح
پیچیدهتری از اطالعات موضوعی و متنی تعریف شود .با توجه به عدم وابستگی مدل پیشنهادی به نوع  CIمعرفیشده،
پیکربندی حسگرها با توجه به شرایط پیچیدهتر بررسی شوند.
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