ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی 5G

ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ) (5Gدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮔﺬردﻫﯽ ،ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ،...اﻋﻤﺎل ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دل ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻠﻮﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ
ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ) (5Gدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮔﺬردﻫﯽ ،ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ...دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﺣﺪاﻗﻞ  100ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ،
ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان و ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﮐﻢ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮕﺮف در ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد .ﯾﮏ راه ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،اﻋﻤﺎل ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دل
ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪه ) (Self-Organizing Networksاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺘﻦ آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ »ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ؛ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی«

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪه
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ،ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪه )ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  (SONاﺳﺖ .در
 ،SONﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی
ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد در آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺧﻮدﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی )self-
 ،(conﬁgurationﺧﻮدﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ) (self-optimizationو ﺧﻮدﺗﺮﻣﯿﻢ ) (self-healingاﺟﺰای ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞ  1اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻮزه و ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ) (BTSﻧﻈﯿﺮ IP
آن و ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ) (NCLاﺳﺖ .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻧﺘﺨﺎب

 IPﺑﺮای اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  DHCPﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم دارد.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  NCLاز ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ آن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺷﮑﻞ 1
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی در
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ رادﯾﻮﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آﻧﺘﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ را رﺻﺪ و در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ ،در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﺖ ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻓﻮق ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ از روی آن اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﺴﺮی
اﻟﮕﻮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ
دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ،ﺑﺪون ﻧﺎﻇﺮ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در ﺑﺤﺚ  SONﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ،ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺮار دارد) .ﺷﮑﻞ  (2ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﻃﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺎداش درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌﺪی ﻣﯽرود .ﻣﻘﺪار ﭘﺎداش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ
ﻋﺎﻣﻞ در آﯾﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺜﺎل در ﺑﺤﺚ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ را ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺘﺨﺎب
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل درﯾﺎﻓﺘﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﭘﺎداش
وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎداش ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه را در آﯾﻨﺪه
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪل ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪلﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از آن ،ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در
ﺧﻮدﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﺷﮑﻞ 2

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر
ﺧﻮدﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی در  SONﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد را رﺻﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺷﺒﮑﻪ )ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﻧﻮع ﺑﯽﺳﯿﻢ( ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ در آن داﺋﻢ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ روﯾﺪاد ورزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی را در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﯿﺎورد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺪاوم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ
ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ،
ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻫﺮﮐﺪام
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮی را از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﻣﺮوری اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺎورد  5Gﻧﯿﺴﺖ!
 ۷ﮐﺎر ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ  5Gاﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﮏﻫﺎل ) (Backhaulﺷﺒﮑﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﮏﻫﺎل
ﺷﺒﮑﻪ ،اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺳﺎزد) .ﺷﮑﻞ  (3اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮﺑﯽ اراﺋﻪ ﻧﺪﻫﺪ
ﯾﺎ دﭼﺎر ازدﺣﺎم ﺷﻮد ،ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﺠﻤﻮع از ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺎراﺿﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪای ﻣﺘﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ  5Gاﺳﺖ .اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﮏﻫﺎل ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺷﺒﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل ،وﺿﻌﯿﺖ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی ﺑﮏﻫﺎل در اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﺟﯿﺘﺴﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻤﺘﻮﺳﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮏﻫﺎل و ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ 3

ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺸﯿﻨﮓ ) (cachingاﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺸﯿﻨﮓ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان
در ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎ )ﻣﺜﻼ ً در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان دارد .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ﮐﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ .اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻬﺪه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ،ﻧﻘﺎط ﻗﺮار دادن
اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ﺣﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ً ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺪل آن ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﮑﻪ )ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ،ﺗﻮان ارﺳﺎل و (...ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻇﺮﻓﯿﺖ آن و ﯾﺎ اﻫﺪاف دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی زﯾﺎدی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ!

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روی ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ در  SONاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﻼک ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺪازه داده ورودی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،اﯾﺪهآل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮐﺎرﺑﺮد
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﻣﺪﻟﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻼک ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﺮک ﮐﺎرﺑﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﯾﮏ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻓﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر زﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،زﻣﺎن

ﭘﺎﺳﺦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان ﯾﺎدﮔﯿﺮی را آﻓﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم داد ،اﻣﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺷﺒﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ورود ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻻزم دارد.
ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان داده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺑﺎ داده
ﺑﺮﭼﺴﺐدار ) (Labeled Dataﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی  SONﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻼﺳﺘﺮ در دادهﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﯿﻨﮓ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داده ﺑﺮﭼﺴﺐدار ﻧﺪارد .ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات )ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻟﺒﻪ ﺷﺒﮑﻪ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ ﮐﻪ دﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ داده ورودی ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،دﻗﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﺎﻓﺘﻦ رﯾﺸﻪ ﯾﮏ ﺧﺮاﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ
ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﻣﻼکﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺪل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻣﻼکﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻓﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪ  ،5Gﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪهای راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ داده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮراک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از
ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ دارﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺷﻮد.
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