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چکیده
روند رو به رشد تکنولوژي و صنعت مخابرات منجر به کاربرد سیستم هاي نوري شده است تا بدين وسیله امکان انتقال اطالعات با
پهناي باند باال در نقاط دور فراهم شود .با توجه به مزاياي بستر ارتباطي فیبر نوري نسبت به سیم مسي ،تکنولوژي فیبر تا خانه )(FTTH
به تازگي ظهور کرده است و شهروندان بسیاري متقاضي اينترنت مبتني بر فیبر نوري هستند .نصب و توسعه تکنولوژي فیبر تا خانه
نیازمند بررسي پارامترهاي متعددي است که اين پارامترها مکان مبنا بوده و مشارکت الکترونیک شهروندان را نیز امکان پذير نمايد .از
طرفي اين تکنولوژي داراي تجهیزات گران قیمتي است که اگر به شکل مناسب توزيع نشود ميتواند زيان مالي مخابرات و نارضايتي
شهروندان را به همراه داشته باشد .با استفاده از تحلیلهاي مکانمبنا و يک سامانه تحت وب ميتوان اين مشکالت را کاهش داد.
مهمترين نوآوري اين تحقیق مکانیابي و تخصیص بهینه ترمینال فیبر نوري) (FATدر قالب يک سامانه مکاني تحت وب است .جهت
بهینهسازي ،مکانیابي  FATبه شکلي انجام خواهد شد که با کمترين تعداد  ،FATبیشترين تقاضا (مسئله پوشش) در کمترين فاصله از
مفاصل فیبر نوري (مسئله میانه) پوشش داده شود .از مزاياي سامانه پیشنهادي کاهش زمان استقرار تجهیزات و بدون انجام بازديد
حضوري ،کاهش هزينههاي مخابرات ،تکريم ارباب رجوع و پوشش بهینه شهروندان متقاضي سرويس است .نتايج نشان از رضايت 87
درصدي متقاضیان نسبت به سامانه مذکور دارد و همچنین کاهش  50درصدي در هزينه و زمان راهاندازي سرويس به همراه داشته است.
به طوريکه محدودهاي که با دو عدد  FATو حدود  20روز کاري پوشش داده ميشود ،با استفاده از مدل پیشنهادي با يک  FATدر  7روز
کاري پوشش داده ميشود.
واژگان کلیدی :بهینهسازي ،مکان يابي و تخصیص ،مخابرات ،مشارکت شهروندان ،سیستم اطالعات مکاني تحتوب
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مقاله پژوهشي  -مکانیابي ترمینال فیبر نوري بامسائل میانه و پوشش

 -1مقدمه
خدمات ارتباطي با توجه به پیشرفت روزانه زندگي بشر
نقش مهمي را در جامعه کنوني ايفا مينمايد .امروزه
مخابرات يکي از ارائهدهندگان خدمات ارتباطي به شمار
ميآيد .بي شک اين نقش مبتني بر ابزار و امکانات مختلف
ارتباطي و مخابراتي است[.]1
پیشرفت تکنولوژي مخابراتي با هدف ارتقا کیفیت
زندگي بشر صورت گرفته و بدنبال اين هدف امکان
دسترسي انسانها به يکديگر بسیار ساده و سهل شده و
بعبارت ديگر اين امکان را مهیا نموده تا انسانها تقريبا در هر
زمان و مکان باهم ارتباط برقرار کنند .درحال حاضر در
ظرف کمتر از چند ثانیه ،امکان برقراري ارتباط از يک نقطه
به يک نقطه ديگر جهان پهناور به راحتي صورت ميگیرد
که سیستمهاي مخابراتي را از يک سیستم ساده انتقال
صوت به يک سیستم چند رسانهاي تبديل کرده است.
امروزه به منظور انتقال اطالعات از بستر سیم مسي
استفاده ميشود که به دلیل داشتن محدوديت هاي فراوان
ازجمله محدوديت فاصله و هزينه باالي اجرايي و نگهداري،
ديگر گزينه مناسبي براي روند رو به رشد نقاضا به نظر
نميرسد .در مقابل تکنولوژي فیبر نوري با سرعت باال،
کمترين میزان مصرف انرژي و افزايش پهناي باند ،کاربران
و شرکتهاي اينترنتي را جهت استفاده از يک سرويس
بهتر ترغیب نموده است[ .]2فیبر نوري يکي از محیطهاي
انتقال داده با سرعت باال است و در موارد متفاوتي نظیر
شبکههاي تلفن شهري و بینشهري ،شبکههاي کامپیوتري
و اينترنت استفاده ميشود[.]3
با ظهور تکنولوژي فیبر نوري و استفاده از آن در
شبکههاي دسترسي ،مسیرهاي انتقال تلفیقي فیبر و کابل
مسي ايجاد گرديد و درادامه مسیر انتقال تماما فیبر ،بین
1
اپراتور و مشترك ايجاد شد و تکنولوژي فیبر نوري تا خانه
به عنوان يک خدمات برتر ارتباطي مورد توجه قرار
گرفت[ .]2تکنولوژي فیبرنوري تا خانه ،در مقايسه با کابل
هاي مسي ،توان انتقال انبوهي از اطالعات شامل صوت،
ويديو و داده را با هزينه يکسان اما با کارايي باالتري دارا
است[.]4

1 Fiber to the Home
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در اين تکنولوژي تعیین بهینه محل ترمینال فیبر
نوري 2يکي از کلیديترين گامهاي بهبود پوشش FTTH
در شبکه مخابراتي و افزايش کارايي زيرساختهاي
مخابراتي شهري است .چراکه نتايج اين تصمیم در دراز
مدت اثرات بسزايي در بعد اقتصادي ،محیط زيست و
مسائل اجتماعي خواهد داشت[.]5
در حال حاضر پس از مراجعه افراد متقاضي سرويس
 FTTHبه مخابرات ،کارشناسان به موقعیت متقاضي
مراجعه کرده و پس از بررسي وضعیت پوشش فیبر نوري،
نوع و ويژگيهاي فیزيکي ساختمانها همچون ارتفاع و
تعداد بلوكها ،ويژگيهاي جمعیت از نظر سن ،شغل و
تعداد نفرات ،موقعیت بهینه  FATرا طراحي مينمايند.
اين روش به دلیل نیاز به بازديدهاي میداني ،زمان زيادي
جهت نصب  FATصرف ميکند .همچنین برآورد
هزينههاي کابلکشي ،فیوژنبندي و هزينههاي اجناس
ازجمله خود  ،FATتقسیمکننده و کابل فیبرنوري نیازمند
تحلیلهاي مکانمبنا است .پوشش بهینه زماني امکان
پذير است که تعداد درخواستهاي موجود در يک محدوده
پوششي مشترك ،مشخص باشد که نیاز به يک سیستم
اطالعات مکاني تحت وب را بیشتر مشخص ميکند.
فناوري جديدي که امروزه بطور روزافزون مورد توجه و
استفاده برنامهريزان قرار دارد ،سیستم اطالعات مکاني
تحتوب است که در حال حاضر تسهیالت زيادي را در
زمینه ارائه خدمات و اطالعات مکان محور ،ايجاد نموده
است .به منظور دسترسي گستردهتر ،سريعتر و ارزانتر و
ايجاد اطمینان بیشتر از بهروز بودن دادهها و اطالعات،
استفاده از محیطهاي وب و ارائه قابلیتهاي تحت اين
محیطها روز به روز در حال توسعه است[.]6
با توجه به گسترش زيرساختهاي مخابراتي استفاده از
سیستم اطالعات مکاني دراين نوع سازمانها که داراي
حجم عظیم اطالعات مکاني و توصیفي بوده و وظیفه
نگهداري از تاسیسات و خدماترساني به شهروندان را
دارند ،امري ضروري است[ .]7مکانيابي و تخصیص بهینه
با استفاده از سیستم اطالعات مکاني در مسائلي که
پارامترهاي مکانمبنا دارند راهحل مناسبي است [.]8
بنابراين اگر مکانيابي و تخصیص ترمینال فیبر نوري با
کمک يک سیستم اطالعات مکاني تحتوب صورت گیرد
2 Fiber Access Terminal

 -2پیشینه تحقیق
در ژوئن سال  1۹۹3تکنولوژي تولید نقشه 1کنشي 2بر
روي اينترنت مورد استفاده قرار گرفت .مرکز تحقیقاتي
 3PARCبراي اولین بار صفحهي وبي با نقشهي پويا 4ارائه
5
کرد و اولین سايت تولید نقشهي تحتوب ،بر پايه HTML
بود که داراي لینکهايي براي حالتهاي بزرگنمايي ،نمايش
اليهها ،جستجو و مانند آن بود .تحقیقات متعددي در زمینه
بهکارگیري سامانه اطالعات مکاني تحتوب جهت افزايش
رضايتمندي شهروندان و کاهش هزينهها انجام شده است.
براي نمونه ،تاثیر ايجاد شهر الکترونیک و مشارکت
شهرواندان در تصمیمات عمومي شهر[ ،]۹ثبت گزارشات در
شهرهاي هوشمند جهت بهبود مديريت[ ،]10جمعآوري
زبالههاي شهري[ ]11و امکان خريد از سوپرمارکتها در
قالب يک سیستم اطالعات مکاني تحتوب [ ]12از جمله
تحقیقات در زمینه افزايش مشارکت و رضايتمندي
شهروندان است .مسلما افزايش رضايتمندي شهروندان در
استفاده از خدمات عمومي از ارائه خدمات بهنگام حاصل
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منجر به متمرکز شدن اطالعات موردنیاز ،صرفهجويي در
منابع ،زمان و هزينه ميگردد و فوايد اقتصادي و اجتماعي
جهت تکريم ارباب رجوع به همراه دارد[.]1
با اين توصیفات دو هدف عمده در اين تحقیق دنبال
ميشود که شامل مکانيابي FATبراي به حداقل رساندن
مصرف فیبر نوري تا مکان پیشنهادي(مسئله میانه) و استفاده
از کمترين تعداد  FATجهت ايجاد بیشترين پوشش(مسئله
پوشش) براي متقاضیان تکنولوژي  FTTHاست.
ساختار اين تحقیق به اين ترتیب است که در بخش
اول کلیات تحقیق بیان شده است .در بخش دوم پیشینه
تحقیق بیان شده است .در بخش سوم معرفي منطقه مورد
مطالعه ،روش انجام تحقیق ،جامعه آماري مورد استفاده،
نحوه تهیه اطالعات و توابع هدف مورداستفاده بیان شده
است .در بخش چهارم به نتايج و تحلیل دادهها پرداخته
شده است .در بخش پنجم به نتیجهگیري کلي و ارائه
راهکارهاي الزم پرداختهشده است.

ميشود .درنتیجه شهر الکترونیک تأثیرات فراوان اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي براي شهر به دنبال خواهد
داشت .همچنین اين امر باعث کاهش آلودگي محیط زيست،
کاهش ترافیک ،کاهش زمان تلف شده شهروندان و عرضه
بهتر خدمات ميشود.
توسعه تحلیلهاي مکانمبنا در سامانههاي تحتوب
چالشهاي فراواني به همراه دارد .در تحقیقي يک سامانه
مسیريابي جهت هدايت دوچرخهسواران طراحي شده که از
آنالیزهاي شبکه همزمان با نمايش دادهها در محیط وب
استفاده کرده است[ .]13آنالیز شبکه داراي ساختار مشخصي
است که در اين تحقیق تحلیلهاي مبتني بر آن توسعه يافته
است .لیو و همکاران يک طرح مديريت ترافیک مبتني بر وب
را ارائه کردند[ .]14در تحقیقي ديگر از  Web GISبه عنوان
ابزاري به منظور يافتن امنترين مسیر استفاده شده است.
هدف اين پژوهش ايجاد وبسايتي براي مسیريابي مردم بوده
است که بتواند مسیري که در معرض امواج کمتري است به
مردم پیشنهاد دهد[ .]15چانگ 6و همکاران( ،)2011تاثیر
تغییرات آب وهوايي بر روي سیستم حمل ونقل شهري را با
استفاده از سامانه اطالعات مکاني تحتوب مورد بررسي قرار
دادند[ .]16سیستم طراحي شده توسط اين محققان قادر است
میزان بارش و سیالبهاي شهري را با دريافت ورودي مختلف
شبیهسازي نمايد .طراحي اين سیستم بر بستر وب ،روند
حرکت سیالب را پیشبیني کرده و رانندگان ميتوانند مسیر
خود را تعیین نمايند و از گرفتار شدن در سیل در امان باشند.
دلیپترو 7و همکاران ) ،(2014با استفاده از نرمافزارهاي Open
 ،Sourceسامانه مکاني تحتوب به منظور نگهداري منابع آب
هلند طراحي نمود [ .]17اين سامانه با قابلیتهاي ويرايش و
حذف و ذخیرهسازي دادههاي مکاني ،جستجو و دانلود
نقشهها ،سرويس مناسبي براي بهینهسازي توزيع منابع آب
است .اين تحقیقات توانستهاند تحلیلهاي مکاني پايه را در
يک سامانه اطالعات مکاني تحتوب پیادهسازي کنند ،اما
تحقیق حاضر توانسته مکانيابي و تخصیص بهینه را تحتوب
پیادهسازي کند.
پس از ظهور تکنولوژي فیبر تا خانه با توجه به هزينه
تجهیزات آن ،موضوع بهینهسازي مورد توجه محققان بسیاري
قرار گرفت .در تحقیقي مسئله مکانيابي و تخصیص بهینه
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تقسیمکنندههاي فیبر نوري بررسي شده است [ .]18اين
بهینهسازي با تعريف يک تابع هدف به دنبال استقرار مناسب
تقسیمکنندهها است تا موجب کاهش تعداد آنها در يک
شبکه شود .در تحقیق مذکور جهت محاسبه هزينه از
اتصاالت غیر خطي استفاده شده است .در حالیکه در تحقیق
پیشرو مبناي محاسبات فاصله شبکهاي بوده که پیچیدگي
بیشتري دارد .در مطالعهاي ديگر جهت بهینهسازي
هزينههاي نصب  FTTHمدلي مبتني بر  1MIPارائه شده
است [ .]1۹هدف از آن کاهش هزينههاي مربوط به تجهیزات
فیبر نوري در بخشهاي مختلف است .استفاده از سیستمهاي
برنامهريزي اتوماتیک جهت کاهش هزينه و زمان نصب
تجهیزات فیبرنوري يک راهحل بسیار مناسب است .نعیم و
همکارانش به بررسي بازخوردهاي توسعه يک سامانه
برنامهريزي خودکار در افزايش رضايت مشترکین و کاهش
هزينهها پرداختهاند[ .]20در اين تحقیق با تعريف يک تابع
هدف سعي در کاهش هزينههاي مربوط به تجهیزات دارند .از
آنجايي که پارامترهاي تاثیرگذار در بهینهسازي تجهیزات
فیبرنوري به نوعي به مکان ارتباط دارند استفاده از يک سامانه
مبتني بر تحلیلهاي مکاني ميتواند راهگشا باشد.
چاردي 2و همکاران ،بهینهسازي محل نصب
تقسیمکنندهها در شبکه  FTTHرا بررسي نمودند .اين
موضوع با مديريت تقاضاي مشتريان در محدوده تحت
پوشش  FTTHمورد مطالعه قرار گرفت و با کمترين هزينه
بیشترين خروجي از تقسیمکنندهها پیادهسازي شد[.]21
البته در تحقیق مذکور از سیستم اطالعات مکاني تحتوب
استفاده نشده است و بهینهسازي آني نبوده است.
توان و قابلیتهاي سیستم اطالعات مکاني ميتواند با
تکنولوژي مخابراتي ترکیب شده و شرکتهاي مخابراتي را قادر
سازد تا در بازار رقابتي موجود ،خدمات و سرويسهاي خود را
بهنگام نموده و در عرصه رقابت باقي بمانند[ .]22کاربرد
سیستم اطالعات مکاني در مخابرات شامل دو جنبه است .يک
مسئله فراهم کردن سرويسهاي مکانمبنا در مخابرات است و
کاربرد ديگر کمک در سنجش ،جهت مديريت و برنامهريزي
زيرساختهاي مخابراتي است [ .]23همچنین تحقیقي جهت
مديريت و برنامهريزي شبکه تلفن در صربستان با استفاده از
سیستم اطالعات مکاني انجام شده است [.]24
1 Mixed-Integer Programming
2 Chardy
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تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات گذشته داراي
نوآوريهايي است .توابع هدف توسعه داده شده در اين
تحقیق مبتني بر پارامترهاي مکاني جهت بهینهسازي
موقعیت ترمینال فیبر نوري انجام شده است .با مکانيابي و
تخصیص  FATبه صورت آني و در قالب مسائل میانه و
پوشش مدلي مناسب جهت کاهش هزينههاي مخابراتي ارائه
شده است .از طرفي سامانه مذکور ميتواند در حوزه شهرهاي
هوشمند مورد استفاده قرار بگیرد .اين سامانه با مشارکت
شهروندان و کارشناسان مخابرات يک فضاي قابل دسترس
براي عموم مردم جهت آگاهي از وضعیت پوشش FTTH
فراهم کرده است .از مزاياي ديگر سامانه مذکور ،کاهش
بروکراسيهاي اداري و هزينههاي رفت و آمد کارشناسان
مخابرات و افزايش سطح تکريم ارباب رجوع است.

 -3مواد وروش ها
دراين بخش ابتدا به معرفي و شناخت وضعیت موجود
محدوده مورد مطالعه پرداخته ميشود و سپس به معرفي
مواد و ابزار مورد استفاده در انجام پژوهش اختصاص دارد و
در نهايت روش انجام پژوهش ارائه ميگردد.

 -1-3منطقه موردمطالعه
محدوده مطالعاتي در استان سمنان و شهر سمنان
واقع شده است .استان سمنان يکي از استانهاي ايران
است که در بخش مرکزي کشور ايران واقع شده است .اين
استان به طور تقريبي بین مدارهاي  34درجه و  17دقیقه
تا  37درجه عرض شمالي و  51درجه و  58دقیقه تا 57
درجه و  58دقیقه طول شرقي واقع شده و با مساحتي
برابر  ۹6815کیلومترمربع 5/۹ ،درصد از مساحت کل
کشور را به خود اختصاص داده و از اين جهت ششمین
استان کشور است .شهر سمنان مرکز استان سمنان و نیز
مرکز شهرستان سمنان است که در طول جغرافیايي 53
درجه و  23دقیقه و عرض جغرافیايي  35درجه و 34
دقیقه ،واقع شده است .اين شهر در جنوب رشته کوه البرز
و شمال دشت کوير در راه تهران به خراسان قرار گرفته
است (شکل .)1

مينمايند.
شکل -1نقشه منطقه مورد مطالعه

 -2-3مواد و ابزار تحقیق
پارامترهاي موثر در بهینهسازي مکانيابي و تخصیص
 ،FATبلوك شهري ،موقعیت  ،FATموقعیت فیبر نوري،
موقعیت متقاضیان و موقعیت مفاصل فیبر نوري هستند.
نرمافزارهاي مورد استفاده جهت پیادهسازي Visual
PG ،PostgreSQL ،GeoServer2.10.1 ،Studio 2012
 Mozilla Firefox ،Adminهستند .همچنین زبانهاي
برنامهنويسي مورد استفاده ،JavaScript CSS،HTML
 Razor ،Asp MVCاست.
 -3-3برنامه نویسی WebGIS

براي راهاندازي يک سامانهمکاني تحتوب در گام
نخست بايد يک واسط کاربري طراحي شود .براي ايجاد
صفحهي وب از زبان  HTMLکه تا حد امکان سبک و
کاربر پسند است استفاده شده و براي زيبايي صفحات از
زبان  CSSاستفاده ميشود .همچنین ميتوان از زبان Java
 Scriptبراي پیادهسازي امکانات پیشرفته در صفحات وب
بهره برد .تمامي اين کد ها با استفاده از نرمافزار Visual
 Studioقابل پیادهسازي است.

 Data Base serverهمان پايگاه داده ،محل ذخیره و
چهارچوب مديريت دادهها است .اين پايگاه داده ميتواند
مجموعهاي از دادهها را با فرمتهاي مختلف وکتوري )نقطه ،خط،
پلیگون( و رستري )عکسهاي هوايي وماهوارهاي) ذخیره نمايد.
پايگاه داده مکاني پشتیبان اصلي برنامه  Web GISاست ،به علت
اينکه کیفیت پاسخ نهايي برنامه  Web GISميتواند فقط وابسته
به کیفیت خوب اطالعات ذخیره شده در پايگاه داده مکاني اشد
.در اين پروژه اطالعاتي چون مختصات ترمینال فیبر نوري،
اطالعات بلوك شهري،محل مفاصل فیبر نوري و مسیر فیبر
نوري در پايگاه داده مکاني  Post GISذخیره ميشود.
 Geo serverيا وب سرور درخواستهاي مرتبط با  GISرا به
سرور ارسال ميکند .سرور دادههاي مورد نیاز خود را از پايگاه داده
فراخواني ميکند و درخواست را که ممکن است تولید نقشه،
اجراي يک  Queryو انجام دادن يک آنالیز باشد را انجام ميدهد.

 -4-3توابع هدف
در مدل پیشنهادي سه تابع هدف که دو تابع هدف در
قالب مسائل پوشش و میانه و يک تابع هدف ترکیبي از آنها
است جهت بهینهسازي مورد استفاده قرار گرفتهاند .در مسئله
پوشش فاصله بهینه  FATاز فیبر نوري بايد کمتر از  180متر
باشد[ .]25اين موضوع در رابطه  1بیان شده است.
()1

Maximize number of Covered Block:
{(} Ɐ i ∈ B | )𝑃𝑖 -𝑃𝐹 < 180
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برنامه نويسي سمت سرويسدهنده و ارتباط با پايگاه داده
و انجام تحلیل وپردازشها با تکنولوژي  Asp MVCو NpgSql
قابل پیادهسازي است .هر پروژه در تکنولوژي  MVCشامل سه
زيرمجموعه  View ،Controllerو  Modelاست .برنامهنويسي
سمت سرويسگیرنده با زبان  Java Scriptو با استفاده از
کتابخانههاي  Open layerو  Turfانجام ميشودOpen Layers .
يک کتابخانه ساختاريافته با کارايي باال است که نمايش نقشه
در سطح شبکه اينترنت را با يک رابط کاربرپسند و ساده و با
استفاده از پايگاه دادههاي مختلف فراهم ميکند.
 Clientيا سرويسگیرنده در واقع همان مرورگرهاي نصب
شده بر روي سیستم کاربران است که وظیفه انتقال درخواستها
به وب سرور را بر عهده دارد .در اين سامانه سرويس گیرنده
کارشناسان مخابراتي هستند که درخواست خود به منظور
مکانيابي ترمینال فیبر نوري را بر اساس تعداد تقاضاي
مشاهده شده بروي هر بلوك ساختماني به سمت سرور ارسال
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که در آن منظور از  Pموقعیت مکاني B ،بلوك i ،مرکز
بلوك که کانديداي نصب  FATو 𝐹𝑃موقعیت فیبر است.
در تابع هدف دوم که در قالب مسئله میانه است،
موقعیت بهینه  FATبايد طوري تعیین شود که مجموع
فواصل مراکز بلوك تا موقعیت  FATکمینه شود (رابطه .)2
()2

Maximize number of Covered Block:
{(} Ɐ i ∈ B | )𝑃𝑖 -𝑃𝐹 < 180

که در آن  jموقعیت نقاط متقاضي اينترنت تحت فیبر
نوري و 𝑗𝑖𝐷 فاصله موقعیت متقاضي و  FATدر محل بلوك
است m .تعداد نقاط منتخب جهت نصب  FATو  nتعداد
متقاضیان تکنولوژي فیبر نوري است.
همچنین جهت افزايش درآمد مخابرات يک تابع هدف
ديگر تعريف شده است که در آن ساير شرايط که منجر به
بهبود بهینهسازي ميشود در نظر گرفته شود (رابطه  .)3در
اين تابع هدف افزايش درآمد مخابرات بر اساس نوع و تعداد
کاربران متقاضي و کاهش هزينه کابلکشي تا متقاضیان است.
()3

𝑚
𝑛
𝑚∑( 𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑥𝑎𝑀
) 𝐽𝑖𝐷 𝑖=1 𝑤𝑖 k - ∑𝑖=1 ∑𝐽=1

در اين رابطه  Wارزش کاربري هر يک از بلوكهاي
مورد بررسي است که با استفاده از جدول  1مشخص
ميشود و  Kتعداد تقاضا در هر بلوك است.

در ابتدا پس از ثبت تقاضاي شهروندان ،با استفاده از
تابع تقاطع حريم 180متري فیبر نوري و بلوك متقاضي،
وضعیت پوششدهي متقاضي بررسي ميشود (تابع هدف
اول) .در صورت عدم پوشش ،انتقال فیبر نوري به محل
متقاضي در دستور کار مخابرات قرار ميگیرد .درصورت
تحت پوشش بودن ،بلوك جهت تحلیلهاي بعدي انتخاب
ميشود .سپس وضعیت وزن بلوكها با استفاده از تابع
حريم و تقاطع بررسي ميشود .اين عملیات در دوسمت
بلوك مورد تقاضا تا فاصله  20متري درصورت وجود بلوك
متقاضي ديگر انجام ميشود .سپس با استفاده از تابع
 Distanceفاصله نقطه وسط هر بلوك با مفاصل شهري تا
شعاع 180متري محاسبه شده و طبق مسئله میانه،
میانگین مقدار فاصله مرکز اين بلوكها تا مفاصل محاسبه
و مطابق جدول  2ارزشدهي ميشود.
در مرحله بعدي با استفاده از تابع هدف سوم ،بلوکي
که بیشترين ارزش را داشته باشد به عنوان بلوك نهايي
انتخاب شده و  FATدر آن مکان مستقر ميشود.
جدول -2ارزش مقدار میانگین فاصله مرکز بلوك با مفاصل
مقدار میانگین فاصله مرکز بلوک با
مفاصل در شعاع 180متری

ارزش

0<d<30

0

نوع کاربری

ارزش

30<d<60

1

مسکوني
تجاري

1
2

60<d<90

2

90<d<120

3

دولتي

3

120<d<150

4

150<d<180

5

جدول  -1ارزش کاربري هاي بلوك شهري

مسئلهاي که ميبايست مورد توجه قرار بگیرد ،تغییرات
جمعیتي و ساختماني در موضوع مورد مطالعه است .هدف
مدل پیشنهادي ،بهینهسازي مکانيابي و تخصیص FAT
است ،که با توجه به تعداد تقاضاي ثبت شده در يک محدوده
انجام ميشود .لذا ميتواند نسبت به مدلهاي معمول کارايي
بسیار باالتري داشته باشد .اما در صورتیکه تغییراتي در
منطقه رخ بدهد ،بهینهسازي بر اساس تغییرات جديد شکل
خواهد گرفت و سامانه قابلیت ارائه خدمات به متقاضیان
جديد را دارا خواهد بود.
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 -5-3مدل مفهومی

 -6-3طراحی مدل مفهومی سیستم
در اين مرحله با توجه به نیازها و نقشي که براي
طراحي سامانه در نظرگرفته شده است ،طرح کلي سیستم
ترسیم ميگردد .هدف در اين مرحله تعیین معماري کلي
سیستم و مشخص نمودن اجزاء آن است .اين مرحله به
منزله راهنماي گام به گام براي طراحي سیستم و رفع
خطاهاي احتمالي است .مدل مفهومي در شکل  2نمايش
داده شده است.
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شروع

افزودن دادههاي مربوط به بلوك
شهري ،کاربري ،فیبر نوري ،مفاصل
فیبرنوري

محاسبه فواصل متقاضیان تا
مفاصل فیبرنوري تا شعاع
500متري

محاسبه وزن نهايي هر
متقاضي
براساس تابع هدف 3

اجراي تابع تقاطع براي بلوك
متقاضي و نقشه بلوك شهري
و ساير متقاضیان

وزندهي به بلوكهاي مجاور
بر اساس کاربري و تعداد
تقاضا

بله

ثبت تقاضاي شهروندان براي
اينترنت تحت فیبرنوري

اجراي تابع حريم فیبرنوري
به فاصله  180متر

اجراي تابع حريم براي بلوك
متقاضي در فاصله  20متر

آيا در مجاورت بلوك متقاضي
متقاضي ديگري در سمت چ و يا
راست همسايگي وجود دارد

No Null

خیر

نتیجه اجراي تابع تقاطع

بلوکي که بیشترين پوشش و
کمترين هزينه را دارد
انتخاب ميشود.

احراي تابع تقاطع بین حريم
فیبرنوري و بلوك متقاضي

NUll

ارسال درخواست براي
طراحي فیبر نوري

پايان

شکل -2مدل مفهومي روش پیشنهادي

 -7-3آماده سازی دادهها
دادههاي مورد نیاز از سازمانها و ادارات مربوطه )شامل
شرکت مخابرات،مسکن وشهرسازي( تهیه گرديد .از آنجا
که اين دادهها از ارگانهاي مختلف جمعآوري شدهاند،
نیازمند اصالحات اولیه هستند .انتخاب روش آمادهسازي و
پردازش اطالعات ،بستگي به نوع دادهها و همچنین دقت و
فرمت خروجي دارد .بر همین اساس به منظور آمادهسازي
دادهها ،زمین مرجع کردن ،تعريف سیستم مختصات واحد
براي تمام وروديها ،ترسیم و ويرايش عوارض و تبديالت
نقشهها از فرمت  CADبه فرمت استاندارد و انجام
توپولوژي مورد نیاز است.

 -4پیادهسازی و بحث
در اين بخش ،بهمنظور پیادهسازي سامانه نرمافزارهاي
مورد نیاز بروي  Windows Serverنصب گرديد .سپس
دادههاي مربوط به بلوك شهري ،فیبر نوري و مفاصل در

پايگاه داده بارگزاري شد و به منظور اضافه کردن دادههاي
مکاني افزونه  Post GISبرروي  Postgre SQLنصب
گرديد .واسط کاربري براي ارتباط با اين پايگاه داده
نرمافزار  Pg Adminاست.
با توجه به هدف پروژه که مکانيابي و تخصیص بهینه
 FATاست ،معماري ترکیبي (سمت سرور و کالينت) مورد
استفاده قرار ميگیرد .فرايند براي مکانيابي و تخصیص
بهینه بدين صورت است که در ابتدا با ورود به سامانه ،بلوك
شهري ،نقشه  ،GOOGLEمسیرهاي فیبر نوري و محل
مفاصل فیبر نوري به همراه وضعیت هرکدام از بلوكها بر
اساس تعداد تقاضا نمايش داده ميشود .تقاضاي هر فرد بر
اساس انتخاب بلوك مورد نظرش در نقشه ثبت ميشود .در
شکل  3بلوكهاي صورتي يک تقاضا ،بلوكهاي آبي 2
تقاضا و بلوكهاي سبز  3تقاضا که از طرف کاربران براي
تکنولوژي فیبر تا خانه ثبت شده است را نشان ميدهد .اين
رنگ بندي بر اساس اطالعات توصیفي ثبت شده از طرف
متقاضیان در پايگاه داده بلوك شهري انجام ميشود.
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شکل -5بلوك هاي که تحت پوشش قرار ميگیرند

شکل  -3وضعیت تقاضاي

کاربران FTTH

براي بررسي بهینهترين مکان ،محاسبات طبق تابع
هدف سوم(رابطه  )3از مراکز بلوك تحت همسايگي بلوك
اول تکرار ميشود(شکل.)6

درمرحله بعد کارشناس بلوکي که بیشترين تقاضا را
دارد را انتخاب نموده و وضعیت بلوك را از نظر پوشش
فیبر بررسي مينمايد .براي اين موضوع بايد حريم فیبر در
فاصله 180متري بررسي شود (شکل .)4

شکل -4نتیجه بررسي پوشش فیبر نوري

هرمسیر فیبر نوري تا فاصله  180متري خود کمترين
هزينه را براي توسعه دارد .براي استفاده از دستورات سمت
سرور در سمت کالينت از زبان برنامه نويسي Razor
استفاده ميشود.
در اين مرحله تابع پوشش اجرا ميشود تا محل اولیه
براي نصب  FATيافت شود .تمامي بلوكهايي که در تابع
پوشش انتخاب شدهاند ،براي بررسي مسئله میانه تحلیل
ميشوند .در اين مرحله شعاع 20متري مرکز بلوك تحلیل
شده و بلوکي که کمترين هزينه و بیشترين بازدهي را
داشته باشد انتخاب ميشود .براي اين هدف ،فاصله از
بلوكهايي تحلیل ميشود که در دوطرف بلوك متقاضي
باشند .درواقع بلوكهايي که در قسمت روبهروي بلوك
هستند و فاصله آنها از محل پیشنهادي نصب  FATعرض
خیابان است مورد محاسبه قرار نميگیرند(شکل.)5

شکل -6بررسي در همسايگي بلوك مورد تقاضا

بعد از پايان بررسي همسايگان ،مقدار ارزش میانه تا
مفاصلي که در شعاع180متري قرار دارند محاسبه شده و
ارزش هر بلوك مشخص ميگردد .و در نهايت شماره بلوك
بهینه براي نصب ترمینال فیبر نوري به کارشناس نمايش
داده ميشود(شکل.)7

شکل  -7نمايش شماره بلوك نهايي جهت
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نصب FAT

جهت ارزيابي سامانه پیشنهادي از دوجنبه مسئله مورد
بررسي قرار گرفت .اول از حیث میزان بازدهي و کارايي
بررسي شد و نتايج نشان ميدهد در صورت استفاده از
روشهاي معمول براي منطقه مورد مطالعه پس از ثبت
تقاضا توسط شهروندان باتوجه به توالي درخواستها و عدم
همپوشاني زماني مخابرات دو  FATبراي راهاندازي اينترنت

طراحي سامانهمکاني تحتوب براي مکانيابي ترمینال
فیبر نوري به کارشناسان مخابرات کمک ميکند تا در
کمترين زمان بدون مراجعه به محل مشترك و با استفاده از
اطالعات موجود در پايگاه داده اقدام به مکانيابي بهینه کنند.
در اين سامانه ،مکان نصب ترمینال فیبر نوري در
فاصله  20متري اطراف متقاضي بررسي ميشود و تمام
حاالت نصب  FATتا رسیدن به بهینهترين پاسخ تحلیل
ميشود .اين سامانه به دلیل بررسي نوع کاربري و تعداد
تقاضا باعث توزيع بهینه ترمینال فیبر نوري ميشود.
درواقع با درنظر گرفتن نوع کاربري ،مکانيابي را به سمت
پوشش دهي کاربران پرمصرف مخابراتي سوق ميدهد که
اين موضوع موجب رونق کسب و کار در شرکت و رضايت
کاربران ميگردد.
اين سامانه در فرآيند مکان يابي عالوه بر بررسي
وضعیت ارزشي بلوكها از نظر کاربري و تعداد تقاضا و
تعداد بلوكها ،فاصله محل مورد تقاضا تا مفصل فیبر نوري
را نیز مدنظر قرار ميدهد تا پوشش دهي به مشترکین با
مصرف کمترين تجهیزات از جمله فیبر نوري باشد.
اين تحقیق نشان ميدهد وجود يک سامانه مکاني
تحتوب که به شکل مداوم در حال به روزرساني است به
مديران مخابراتي در پیادهسازي جامع و توزيع بهینه اين

مشتريان نصب خواهد کرد .در صورتیکه از مدل پیشنهادي
استفاده شود با مشخص شدن موقعیت متقاضیان با يک
 FAtتمامي متقاضیان پوشش داده ميشود.
در صورتیکه که از روشهاي معمول جهت راهاندازي
 FATاستفاده شود ،حدود 20روز زمان خواهد برد ،اما در
صورت استفاده از سامانه مذکور راهاندازي  ،FATيک هفته
زمان خواهد برد.
جدول -3مقايسه روش معمول و پیشنهادي در زمان و هزينه
مقايسه

روش معمول

مدل پیشنهادي

تعداد FAT

2

1

زمان مورد نیاز
نصب و راهاندازي

 20روز کاري

 7روز کاري

همچنین جهت بررسي استقبال شهروندان از راهاندازي
سامانه مذکور از يک جامعه هدف  30شهروندي که به
تازگي متقاضي اينترنت بودهاند سوال شد و نتايج نشان از
استقبال 78درصدي از سامانه مذکور دارد (شکل  .)8البته
دلیل موفقیت باالي اين نظرسنجي آشنايي متقاضیان
اينترنت با فرايندهاي الکترونیک بوده و تاثیر آنها در
گذشته مشخص شده است 15 .درصد از متقاضیان،
استفاده از سامانه را مبتني بر کاربرپسند بودن آن کردهاند
و  7درصد از کاربران نیز در نظرسنجي اعالم کردهاند که
به موثر بودن اين سامانهها اعتماد ندارند.

تکنولوژي کمک مينمايد.
جهت تحقیقات آينده پیشنهاد ميشود سامانه مکاني
تحتوب ديگري درصورتي که بلوك مورد نظر تحت
پوشش فیبر نوري نباشد جهت مسیر يابي بهینه اجرا فیبر
نوري ايجاد گردد .ممکن است پارامترهاي ديگري نیز
وجود داشته باشند که خارج از کنترل محقق هستند و
بتوانند بهینه سازي موقعیت ترمینال فیبر نوري را تحت
تأثیر قرار دهند.

میزان استقبال از سامانه
حتما استفاده خواهم کرد
7%

15%

بستگي به خود سامانه دارد
78%

استفاده نخواهم کرد

شکل  -8نظرسنجي از متقاضیان در مورد راهاندازي سامانه پیشنهادي
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