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111 1387 تابستان، 2، شماره 6نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، سال 

  
   

 ي تلفنه پاييها در اين مقاله، هدف تخمين تعداد مشتركين سرويس :چكيده
 ي داده در كشور برايها  سرويسي و سازمانيثابت و همراه و نيز كاربران شخص

 تخمين تعداد مشتركين يبرا. است) 1389ايان سال تا پ (يآت يها سال
 مشترك آمددر"داگالس، كه دو متغير  -  از مدل كابي تلفنه پاييها سرويس
د، استفاده كرده و افزايش گير ي را به كار م" سرويسههزين" و "سرويس

.  تخمين زده شده است1385 - 89 يها  ساله تعداد مشتركين در فاصلهساليان
 18/27 و 48/18 پنج سال مذكور به ترتيب هتخمين در فاصلاساس اين  بر

 ثابت و همراه اضافه شده ي تلفنيها ميليون مشترك به تعداد مشتركين سرويس
 در كشور، به ترتيب 1389ها تا پايان سال   لذا تعداد كل مشتركين اين سرويسو

 يت درسيابي ارزيدر راستا. شود ي ميليون مشترك برآورد م69/35 و 78/38
 يها  ساليدست آمده براه  بي تخمين با پارامترهاجينتا ز،ين  مذكوريها نيتخم

   ي جهانيهااري با معنيها و همچن سال آن ي واقعهشد گذشته، با آمار محقق
 ي درآمده با دستي كشورهاي مخابرات برايالملل ني بهيبر اساس آمار اتحاد(

 داده، از يها اربران سرويسك  تعدادنيدر مورد تخم.  شده استسهيمقا) مختلف
 وجود نداشته و اطالعات يبين  پيشي براي كافيزمان - يآنجا كه اطالعات سر

 نيست، به ي واقعيمربوط به اشتراك خطوط داده در سنوات گذشته مبين تقاضا
 يها  داده از گروهيها  سرويسي و سازماني شخصهبرآورد تعداد كاربران بالقو
 حداقل ،ي كاربران شخصه تعداد بالقو1389ن سال مرتبط پرداخته و تا پايا

 يها  سازمانهو تعداد بالقو)  درصد6/19معادل ضريب نفوذ ( ميليون نفر 43/14
 سي كاربر سروي سنتيها و ادارات مربوط و نهادها خانه عالوه بر وزارت(كاربر 
 يها در ضمن سرويس.  هزار سازمان تخمين زده شده است217، بالغ بر )داده
 و صي تخصي آنها كه براازي نرخ بيت مورد نه گسترزي داده و نهكاربرد در شبكپر

 الزم است، (NGN) ي نسل آتيرات مخابيها  باند در ساختار شبكهي پهنانيتخم
  .پيشنهاد شدند

  
كاربران   داده،يها سي ثابت و همراه، سروي تلفنيها سيسرو :كليد واژه

  . كاربريها  سازمان،يشخص

 قدمهم - 1
 ه داشته و امكان ارائي سريعه مخابرات در ساليان اخير توسعيفناور
ها فراهم   و سازمانيها را به مشتركين خانگ  از سرويسي وسيعهگستر

 در ي نيز خود تغيير مهميساز يساخته است و در كنار اين توسعه، خصوص
 ه و توسعيطراح" يها در اين ارتباط گروه]. 1[موضوع ايجاد كرده است 

 "ي مخابراتيها دهندگان سرويس ارائه" ،"ي و تجاريبازارياب"، "يسمهند
 

  بازنگري1386 ماه مرداد 17تاريخ   درودريافت  1385 ماه تير 21 تاريخقاله در اين م
واحد تهران جنوب در  - يالم دانشگاه آزاد اسي اين تحقيق توسط معاونت پژوهش.شد

  . پشتيباني شده استي طرح پژوهشكيقالب 
 واحد ،ي دانشگاه آزاد اسالم،يلي تكمالتيمركز تحص ، گروه مخابراتخان،يمنصور ش

  .(email: msheikhn@azad.ac.ir)تهران تهران جنوب، 
 خواجه يدانشگاه صنعت ، برقه دانشكد، گروه مخابرات،ي كالنترليمحمد اسماع

 .(email: kalantari@eetd.kntu.ac.ir)تهران  ،ي طوسيرالديننص

 از عالقمندان به "ي و اقالم جانبيسازندگان تجهيزات مخابرات" زيو ن
] 2[ هستند ي آتيها  تقاضا و تعداد مشتركين در ساليها  تخميندانستن

  ].9[تا 
 ي شامل تخمين پارامترهايبين  پيشهلأ از رويكردها، مسيدر بسيار

 كه اين پارامترها ي است و هنگاميزمان - ي مدل مناسب سرمجهول
 يهاي روش]. 10[  كرديبين توان پيش يتخمين زده شدند، مقادير آينده را م

 و (AS)2 ي وفقي، هموارساز(ES)1 ي نماييچون رگرسيون، هموارساز
 ي يافتن پارامترهايها برا ترين روش  از معروفBox - Jenkins يها مدل

  .شوند ي ممذكور محسوب
توان به مدل  ي پركاربرد ديگر در اين مورد ميها از مجموعه مدل

خدمات / يك محصولي اشاره داشت كه در آن ابتدا تقاضاBass 3انتشار
 اوج برسد و سپس فروش آن روند هكند تا به يك نقط يبازار صعود م در
ل شود كه احتما ي مدل فرض منيدر ا]. 13[تا ] 11[ كند ي مي را طينزول
 يتي از نسبت جمعي خطي، تابعt در زمان دي محصول جدكي هي اولديخر

 ي داراBass يا البته مدل پايه]. 14[ اند است كه تا آن زمان خريد نكرده
 يتوان به تنظيم دقيق پارامترها ي است كه از آن جمله ميهاي محدوديت
 كه يهمان وضعيت(اختيار است  در ي محدوديها  كه دادهيآن، در زمان

در همين راستا، ]. 15[، اشاره كرد ) جديد وجود داردت محصواليبرا
 غلبه بر محدوديت مذكور انجام شده است كه در اين ي برايهاي تالش

اشاره داشت كه در آن از ] 16[توان به عنوان نمونه به  يمورد م
 ير در خدمات تلفن انتشاي تخمين پارامترهاي برا4ي تكامليها الگوريتم

  . محدود استفاده شده استيها سيار با داده
 ي نيز برا(ANN)5 ي مصنوعي عصبيها در همين راستا از شبكه

 محصوالت و خدمات در ساليان اخير استفاده شده است ي تقاضايبين پيش
  ].20[تا ] 17[

 6Loglet  اخير پيشنهاد شده،ه كه در دهي ديگريها از جمله مدل
 افزايش ميزان ي برا"شكل - S "يها يجريان آن دسته منحناست كه در 
 تخمين ي نيز براي تكراريها روش]. 21[آيد  يدست مه اشتراك ب
 از تفاضالت را ياند كه توابع  شدهي طراحيخط  اين مدل غيريپارامترها
  ].22[ كنند يكمينه م

 يك محصول ارائه شده و ي تخمين تقاضاي كه برايهاي از ديگر مدل
گيرد، مدل  يكار مه  را ب" سرويسههزين" و "داريدرآمد خر"متغير دو 
  تعداد   تخمين  يبرا  مذكور  مدل  از  مقاله  اين  در  .است  7داگالس - كاب

 
1. Exponential Smoothing 
2. Adaptive Smoothing 
3. Diffusion 
4. Genetic 
5. Artificial Neural Networks 
6. Logistic + Wavelet 
7. Cobb - Douglas 

  كشور   دري مخابراتيها تخمين تعداد مشتركين سرويس
  ي آتيها  ساليبرا

  يمحمد اسماعيل كالنترومنصور شيخان

www.SID.ir
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112 1387 تابستان، 2اره ، شم6نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، سال 

  .1377 - 84 يها سال در ثابت يتلفن سرويس مشتركين به مربوط يها داده :1 جدول
  

 افزايش  سال
tQ)  هزار
  )كمشتر

درآمد خانوار 
tY 

  )ميليون ريال(
 سرويس هزينه

tP 
  )ريال به ازاي هر پالس(

1377  852  089/13  1/41  
1378  1016  091/16  8/45  
1379  1115  120/19  5/48  
1380  1410  149/22  9/47  
1381  2038  267/28  6/54  
1382  2116  050/34  3/56  
1383  2457  745/40  1/59  
1384  2502  241/49  9/60  

  
 در ي آتيها  سالي همراه براي ثابت و تلفني تلفنيها مشتركين سرويس

  .كشور استفاده خواهد شد
 داده، از آنجا كه از يك سو اطالعات يها در خصوص سرويس

 نبوده و به دليل ي واقعيمشتركين در سنوات گذشته مبين تقاضا
 در ي داده با پوشش سراسره شبكين زيرساخت مناسب برانبود فراهم"

 در ساليان " دادهيها  اشتراك سرويسهباالبودن هزين" و نيز "كشور
 ديگر ي بوده و از سوي كمتر از متقاضيان واقعارگذشته، آمار مشتركين بسي

 ايجاد ي زياده جديد و باند پهن داده در ساليان اخير جاذبيها  سرويسزين
 به برآورد تعداد ي، لذا در اين مقاله با رويكرد ديگر]26[تا ] 23[اند  كرده

  . داده پرداخته خواهد شده شبكي و سازماني شخصهكاربران بالقو
 يساختار مقاله نيز بدين شكل است كه در بخش دوم به بيان مبان

 تخمين ميزان تقاضا پرداخته و در ادامه در يداگالس برا - روش كاب
 ثابت ي تلفنيها ارم، برآورد تعداد مشتركين سرويس سوم و چهيها بخش

در . در كشور ارائه خواهد شد) 1389 انيتا پا (ي آتيها  ساليو همراه برا
 ه شبكي و سازماني شخصه از تعداد كاربران بالقوي نيز برآوردمبخش پنج

  .شد  مطرح خواهديگير داده ارائه شده و در بخش ششم هم نتيجه

  تخمين يبرا السداگ -  كاب روش يمبان - 2
 يك ي تخمين تقاضايداگالس برا - گونه كه بيان شد، مدل كاب همان

 " سرويسههزين" و "سيدرآمد مشترك سرو" از دو متغير سيسرو
 ه به ترتيب درآمد و هزينtP  وtY در اين راستا اگر. كند ياستفاده م

 اين ي تقاضايداگالس برا -  باشند، مدل كابt سرويس در زمان
  شود ي مريف چنين تعtمحصول در زمان 

t t tQ AY Pα β=  )1(  

 ي نيز پارامترهاAو  α، β.  استtزمان   تعداد تقاضا درtQكه در آن 
ln دادن و قرار) 1(با گرفتن لگاريتم از طرفين . اين مدل هستند t tQ q= ،

ln A a= ،ln t tY y=  وln t tP p= ي تصادفيو افزودن خطا tU 
  خواهيم داشت

t t t tq a y p Uα β= + + +  )2(  

 تخمين ي طورOLS مربعات هني را با روش كمβ و a ،α يپارامترها
   شودنهيكم) 3( زنند كه يم

( , , ) [ ]
T T

t t t t
t t

a U q a y pϕ α β α β
= =

= = − − −∑ ∑2 2

1 1
 )3(  

 مذكور و ي رسيدن به اين منظور، با گرفتن مشتق نسبت به پارامترهايبرا
شده   دستگاه معادالت ارائه،يساز  صفر قرار دادن آن، پس از سادهيمساو

  شود يحاصل م )4(در 

 در ثابت يتلفن يسسرو مشتركين تعداد افزايش از داگالس - كاب مدل يبين پيش :2 جدول
  .1385 - 89 يها سال

  

  سال  1385  1386  1387  1388  1389

ميزان افزايش   3/3007  7/3339  4/3684  6/4041  1/4411
  )هزار مشترك(

  

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

T T T

t t t
t t t

T T T T

t t t t t t
t t t t
T T T T

t t t t t t
t t t t

Ta y p q

y a y p y q y

p a p y p p q

α β

α β

α β

= = =

= = = =

= = = =

⎧ + + =⎪
⎪
⎪

+ + =⎨
⎪
⎪

+ + =⎪
⎩

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

1 1 1

2

1 1 1 1

2

1 1 1 1

 )4(  

  ثابت يتلفن سرويس مشتركين تعداد برآورد - 3
، 1377 - 84 يها در اين بخش با توجه به آمار تعداد مشتركين در سال

دار بين  با احتساب ميانگين وزن( مذكور يها  سالهدرآمد خانوار در فاصل
 هر هبا توجه به تعرف( سرويس هو نيز هزين) ي و روستايي شهريخانوارها

 و ساير ي پرداخته استهالك سرمايه در خصوص وديعهپالس و هزين
 يها ر سال دركينبرآورد تعداد مشت...) ها مانند ماليات، آبونمان و  هزينه

  .شود داگالس ارائه مي - اساس مدل كاب  بريآت
  ].28[ و] 27[اند   مربوط آورده شدهيها  داده1در اين راستا در جدول 
   با توجه به اطالعات) 4( ضرايب دستگاه هبدين ترتيب با محاسب

داگالس در محاسبات برآورد تعداد  - ، ماتريس ضرايب مدل كاب1جدول 
) تلفن ثابت نيمشترك )FWدست خواهد آمده  به صورت زير ب  

/ /

/ / /

/ / /

FW
⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

8 25 872 31 51
25 872 85 177 1 2 343
31 51 1 2 343 124 243

0
0

0 0
 )5(  

  شده و  زده  مدل نيز به صورت زير تخمينيبردار پارامترها
  آيند دست ميه ب

/

/

/

F

a
X α

β

⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥= = ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

5756
52 5

1 2941

0
0 0  )6(  

داگالس از تعداد مشتركين سرويس  - مدل كابيبين  اساس پيشنيا بر
 2شده در جدول   به صورت ارائه1385 - 89 يها  سالهثابت در فاصل يتلفن
  .دست خواهد آمده ب

، تعداد مشتركين 1389شود كه تا پايان سال  ي ميبين بدين ترتيب پيش
 ميليون مشترك برسد و با توجه 78/38 ثابت در كشور به يسرويس تلفن

 ي برا درصد6/52، ضريب نفوذ 1389به تخمين جمعيت در پايان سال 
  .شود ي ميبين تلفن ثابت در كشور پيش

 يبا پارامترها( نتايج حاصل، يك بار تخمين الگوريتم ي اعتبارسنجيبرا
   يها  ساله تعداد مشتركين در فاصلي برا))6(دست آمده در ه ب

ها مقايسه و بار ديگر نتايج با   در اين سالي، با مقادير واقع1380 - 84
 (ITU)1 مخابرات يالملل ني بهيده توسط اتحادش  ارائهي جهانيها ميانگين

 يبين ، نتايج پيش3در اين خصوص در جدول ]. 29[ شده است قايسهم
  .آورده شده است) 1380 - 84 يها سال(مدل در چند سال قبل 

 
1. International Telecommunication Union 

www.SID.ir
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113  ي آتيها  سالي در كشور براي مخابراتيها تخمين تعداد مشتركين سرويس: يشيخان و كالنتر

 يتلفن سرويس مشتركين تعداد افزايش يبرا داگالس - كاب مدل تخمين نتايج :3 جدول
  .)1380 - 84( قبل يها سال در ثابت

  

  سال  1380  1381  1382  1383  1384

ميزان افزايش   7/1332  5/1792  6/2054  2/2402  9/2755
  )هزار مشترك(

  
   مختلف يدرآمد سطح با جهان يكشورها در ثابت تلفن نفوذ ضريب :4 جدول

  .)2004 سال(
  

تعداد كشورهاي  نام گروه
 گروه

ضريب نفوذ
 )درصد(

  00/3  63  كشورهاي با درآمد كم
  23/13  54  تر از متوسط ورهاي با درآمد پايينكش

  79/23  36  كشورهاي با درآمد باالتر از متوسط
  OECD 24  66/52 عضو - كشورهاي با درآمد باال
  OECD  31  42/39عضو   غير- كشورهاي با درآمد باال

  
 ميليون مشترك 338/10كار گرفته شده، افزايش ه با توجه به روند ب

 شده و اين در حالي جهي در كشور نت1380 - 84 يها ل ساي ثابت برايتلفن
 ثابت كشور ي تلفنه ميليون مشترك به شبك523/10است كه در عمل 
ه  درصد خطا است و لذا روش ب76/1اين ميزان، مبين . اضافه شده است

 اعتبار ي دارايتوان در حد قابل قبول يكار گرفته شده و نتايج مربوط را م
 ي نيز ضريب نفوذ تلفن ثابت در كشورهاي جهانيرهااز لحاظ معيا .دانست
 و 3، باالتر از متوسط2تر از متوسط يني، پا1كم( مختلف ي درآمدهبا دست

  ].29[ بوده است 4شده در جدول   به صورت ارائه2004در سال ) 4باال
 با درآمد يكشورها" ه در دستيدر اين مورد كشور ما از لحاظ درآمد

، ضريب نفوذ تلفن 1384ار داشته، اما در پايان سال  قر"تر از متوسط پايين
 با درآمد ي كشور را از اين لحاظ در تراز كشورها،ي درصد6/29ثابت 

 درشده  با تخمين ارائه. قرار داده است) 2004در سال (باالتر از متوسط 
، كشور را در 1389 در پايان سال ي درصد6/52اين مقاله نيز ضريب نفود 

قرار خواهد داد ) 5OECD و عضو( با درآمد باال يرها كشويوضعيت فعل
  .شود ي محسوب ميكه تخمين و جهش معقول

  همراه يتلفن سرويس مشتركين تعداد برآورد - 4
در اين بخش نيز به صورت مشابه، با توجه به آمار مشتركين سرويس 

 ه در فاصلي شهري، درآمد خانوارها1377 - 84 يها  همراه در ساليتلفن
با فرض اينكه اكثر قريب به اتفاق مشتركين را ساكنين (ذكور  ميها سال

 مكالمات هبا توجه به تعرف( سرويس هو نيز هزين) دادند يشهرها تشكيل م
بودن آن در  و بزرگ"همراه به ثابت و بالعكس" و نيز " به همراهراههم"
 يها سال در سرويس   اين مشتركين   تعداد  برآورد  ،)ها نهيهز  ريسا  با  سهيمقا
 يها در اين مورد نيز داده. شود يداگالس ارائه م - اساس مدل كاب  بر،يآت

  ].28[و ] 27[ آورده شده است 5مربوط جهت اعمال به مدل در جدول 
 

 755 آنها حداكثر هسران (GNI)هستند كه درآمد ناخالص ملي  منظور كشورهايي .1
 .دالر باشد

 و 755 آنها بيش از هسران (GNI)منظور كشورهايي هستند كه درآمد ناخالص ملي . 2
 . دالر باشد2995حداكثر 

 2995 آنها بيش از ه سران(GNI)منظور كشورهايي هستند كه درآمد ناخالص ملي  .3
 .شد دالر با9265و حداكثر 

 9265 آنها بيش از هسران (GNI)منظور كشورهايي هستند كه درآمد ناخالص ملي  .4
 .دالر باشد

5. Organisation for Economic Co - operation and Development 

  .1377 - 84 يها سال در همراه يتلفن سرويس مشتركين به مربوط يها داده :5 جدول
  

 افزايش  سال
tQ 

  ) مشتركهزار(
درآمد خانوار 

tY 
  )ميليون ريال(

 سرويس ههزين
tP 

  )ريال در دقيقه(
1377  151  152/15  0/225  
1378  101  565/18  0/288  
1379  472  388/22  1/317  
1380  1125  832/25  9/323  
1381  968  105/33  3/348  
1382  1171  202/39  9/390  
1383  1625  268/47  5/410  
1384  3435  137/57  0/431  

 
 همراه يتلفن سرويس مشتركين تعداد افزايش از داگالس - كاب مدل يبين پيش :6 جدول

  .1385 - 89 يها سال در
  

  سال  1385  1386  1387  1388  1389

ميزان افزايش   5/3538  5/4391  4/5340  1/6385  6/7525
  )هزار مشترك(

  
 اين جدول نيز نكات قابل ذكر اينست كه اوالً به يها ا دادهدر ارتباط ب

 در 1381 در سال ي به صورت مقطعي واگذارزانيبودن م  نامتناسبهواسط
 ه، از عدد مربوط در برنام) هزار شماره واگذار شد79/191كه تنها (كشور 

 گين استفاده شده است، ثانياً ميانيشركت مخابرات ايران جهت واگذار
به عنوان  "همراه به ثابت و بالعكس" و "همراه به همراه"كالمات  مهتعرف
 همانند هزين(ها  نهي هزري سرويس در نظر گرفته شده و از ساههزين

البته . نظر شده است صرف) ي پرداختهاستهالك سرمايه در خصوص وديع
 تلفن اني از متقاضي، هدف برخ1385كه تا قبل از سال  نيبا توجه به ا

 ثبت نام و كسب سود بوده، لذا ازي و فروش امتيگذار هيا سرمراه،هم
.  در نظر گرفتسي سروهني در هزي به نوعزي موضوع را ننيتوان ا يم

 مثال در قالب يبرا( يگذار هي معادل ارزش سرمايبدين ترتيب كه به نوع
 اضافه سي سروهنيرا به هز) مدت  كوتاهيگذار  سپردهيمعادل سود بانك

 كه يطيداگالس، در شرا - كه در آن صورت مدل كاب است يهيدب. كرد
الوصف  مع.  استيري قابل بكارگافته،ي ريي تغ5اطالعات ستون آخر جدول 

 مقاله، ني در اشتراك تلفن همراه در ايگذار هي سرمادگاهينظر از د با صرف
، ماتريس 5و با توجه به اطالعات جدول ) 4( ضرايب دستگاه هبا محاسب
 تلفن نيداگالس در محاسبات برآورد تعداد مشترك -  مدل كابضرايب
)همراه  )MW آيد دست ميه چنين ب  

/ /

/ / /

/ / /

MW
⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

8 27 69 46 524
27 69 93 99 158 86
46 524 158 86 27 873

0
0 0 0

0 0
 )7(  

  ارائه شده است) 8( مدل نيز تخمين زده شده و در يبردار پارامترها
/

/

/

M

a
X α

β

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦

1 9474
2 7485

81 20 0
 )8(  

داگالس از تعداد مشتركين  -  مدل كابيبين  اساس پيشنيا بر
شده   به صورت ارائه1385 - 89 يها  ساله همراه در فاصليسرويس تلفن

 .دست خواهد آمده  ب6در جدول 
، تعداد 1389شود كه تا پايان سال  ي ميبين بر اين اساس پيش
 ميليون مشترك برسد 69/35 همراه در كشور به يمشتركين سرويس تلفن

  . درصد خواهد شد4/48يز در آن زمان،  ضريب نفوذ نبي ترتنيو بد
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114 1387 تابستان، 2اره ، شم6نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، سال 

  .)2004 سال( مختلف يدرآمد سطح با يكشورها در همراه تلفن نفوذ ضريب :7 جدول
  

  )درصد(ضريب نفوذ   تعداد كشورهاي گروه  نام گروه
  05/6  63  كشورهاي با درآمد كم

  28/27  54  تر از متوسط كشورهاي با درآمد پايين
  60/50  36  متوسطكشورهاي با درآمد باالتر از 

  OECD 24  93/87 عضو - كشورهاي با درآمد باال
  OECD  31  13/80عضو   غير- كشورهاي با درآمد باال

  
  .كشور در 1389 سال پايان تا داده يها سرويس يشخص كاربران هبالقو تعداد تخمين :8 جدول

  

تخمين تعداد در پايان   )درصد (CAGR  )سال( تعداد بر حسب هزار نفر  )سال( تعداد بر حسب هزار نفر  عنوان گروه  رديف
  )هزار نفر( 1389سال 

  ها ئت علمي دانشگاهياعضاي ه  1
  هاي دولتي دانشگاه  الف -1

  
7/29) 801 - 1379(  

  
2/42) 84 - 1383(  

  
2/9  

  
5/71  

  1/73  3/14  )1383 - 84 (8/32  )1379 - 80 (2/19  دانشگاه آزاد اسالمي  ب -1
  دانشجويان  2

  هاي دولتي دانشگاه  الف -2
  

5/733) 80 - 1379(  
  

0/1019) 84 - 1383(  
  

6/8  
  

7/1671  
  0/1654  1/7  )1383 - 84 (5/1098  )1379 - 80 (2/836  دانشگاه آزاد اسالمي  ب -2
  2/4  -4/11  )1383 - 84 (8/8  )1379 - 80 (3/14  مراكز تربيت معلم  پ -2

  آموزان دانش  3
  مقطع متوسطه  الف -3

  
4/4061) 80 - 1379(  

  
6/3772) 84 - 1383(  

  
8/1-  

  
4/3377  

  6/471  3/1  )1383 - 84 (9/435  )1379 - 80 (6/413  دانشگاهي مقطع پيش  ب -3
  9/656  -1/0  )1383 - 84 (8/661  )1379 - 80 (1/665  معلمين مدارس  4
  شاغلين داراي تحصيالت دانشگاهي  5

  بخش دولتي  الف -5
  

3/987) 1378(  
  

5/1194) 1382(  
  

9/4  
  

2/1667  
  7/896  8/8  )1382 (7/496  )1378 (4/354  بخش خصوصي  ب -5

  8/3882  9/16  )1383 (1/1522  )1380 (0/953  2بيكاران داراي تحصيالت دانشگاهي  6
  1/14427  مجموع

  . استيمنظور سال تحصيل: 1يادآوري 
 9/21 و 4/10 مذكور به ترتيب يها  نيز در سالي تحصيالت عالي درصد جمعيت بوده و درصد بيكاران دارا3/10 و 2/14 به ترتيب 1383 و 1380 يها  در سالي نرخ بيكار:2يادآوري 

  .درصد بوده است
  

 تعداد ي نتايج حاصل نيز تخمين الگوريتم براي اعتبارسنجيبرا
 ميليون مشترك 469/3، برابر )به عنوان نمونه( 1384مشتركين در سال 

 ميليون مشترك تنها به ميزان 435/3 يه با مقدار واقعآيد ك دست ميه ب
  . درصد اختالف دارد99/0

 با ي نيز ضريب نفوذ تلفن همراه در كشورهاي جهانياز لحاظ معيارها
 بوده 7شده در جدول   به صورت ارائه2004 مختلف در سال ي درآمدهدست

  ].29[است 
ب نفوذ تلفن  ضريي، دارا1384در اين مورد كشور ما در پايان سال 

 ي درآمدهدست  همي از ميانگين كشورهاي بوده كه حتي درصد4/12همراه 
اين مقاله، ضريب نفوذ  شده در اما با تخمين ارائه. تر است خود نيز پايين

 درصد خواهد رسيد كه كشور را در 4/48 به 1389مذكور در پايان سال 
خواهد داد كه با  قرار " با درآمد باالتر از متوسطيكشورها" ي فعلزترا

  .شود ي مي تلقيتوجه به يك پله جهش، تخمين معقول

  داده هشبك يها سرويس كاربران تعداد يبين پيش - 5
 داده با ه شبكينبودن زيرساخت مناسب برا  گذشته، فراهمهدر ده

 اشتراك خطوط ه در كشور از يك سو و باالبودن هزينيپوشش سراسر
 ه شد كه تعداد كاربران شبك ديگر موجبيداده با سرعت مناسب از سو

 ه است كه با توجه به توسعياين در حال. كشور قابل توجه نباشد داده در

رود كه در  ي سرويس، انتظار مهكاهش هزين  باند پهن ورتباط ايها يفناور
 و ي داده در كشور، تعداد مشتركين شخصيها  سرويسي آتيها سال

  . پيدا نمايندي قابل توجهيسازمان
   داده در كشور ه تعداد كاربران شبكيبين  پيشيساس، برابر اين ا

  مانند مدل  (ي تلفنه پاييها  سرويسي مورد استفاده برايها از مدل
) داگالس، كه اطالعات چندين سال قبل آنها نيز موجود بود - كاب
توان استفاده كرد و در اين راستا با توجه به افزايش قابل توجه تعداد  ينم

 كاربران ه بخش برآورد تعداد بالقوني در ا،ي آتيها ل سادركاربران 
  .شود ي ارائه م1389 تا پايان سال ي و سازمانيشخص

 ي نيل به اين هدف، شش گروه از مشتركين شخصيدر اين مقاله برا
. اند  داده در نظر گرفته شدهه شبكيها  سرويسهبه عنوان كاربران بالقو

 ي قبله نمونيها ها در سال وه اين گرياطالعات مربوط به تعداد اعضا
 آنها و نيز تخمين تعداد در (CAGR)1 ي تركيبه، نرخ رشد ساليان]27[

گونه كه مشاهده  همان.  آورده شده است8 در جدول 1389پايان سال 
 ميليون 4/14، بالغ بر 1389شود، تعداد كاربران بالقوه تا پايان سال  يم

  .شود يكاربر برآورد م
 ريي اطالعات تغيكه اكنون به شركت فناور(طات داده البته شركت ارتبا

 
1. Compound Annual Growth Rate 
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115  ي آتيها  سالي در كشور براي مخابراتيها تخمين تعداد مشتركين سرويس: يشيخان و كالنتر

  .]30[ 1388 سال پايان در كشور يها استان از يبرخ در اينترنت كاربران تعداد يبرا هدف مقادير :9 جدول
  

  )درصد(ضريب نفوذ كاربران شهري   )درصد(ضريب نفوذ  )هزار(تعداد كاربران اينترنت نام استان  رديف
  3/40  6/30 1/1103 آذربايجان شرقي 1
  5/47  7/41  8/2134  اصفهان  2
  0/70  7/63  8/8136  تهران  3
  9/42  8/29  7/2069  )رضوي، شمالي و جنوبي(خراسان   4
  2/29  9/22  5/1187  خوزستان  5
  3/58  5/43  1/1870  فارس  6

  4/46  5/34 8/24933  مجموع
  

  .)2004 سال( مختلف يدرآمد سطح با جهان يكشورها در اينترنت نفوذ ضريب :10 جدول
  

  )درصد(ضريب نفوذ   تعداد كشورهاي گروه  نام گروه
  21/2  63  كشورهاي با درآمد كم

  61/7  54  تر از متوسط كشورهاي با درآمد پايين
  66/17  36  كشورهاي با درآمد باالتر از متوسط

  80/53  55  كشورهاي با درآمد باال
  

 كشور، ه چهارم توسعهسال  پنجهنيز قبل از آغاز برنام)  كرده استداينام پ
) 1388سال ( چهارم توسعه ه را به عنوان هدف در پايان برناميمقادير

 نيابر ]. 30[ در كشور اعالم كرد) اينترنت (ي تعداد كاربران شخصيبرا
 مقادير هدف مذكور و نيز وضعيت ضريب نفوذ كل و 9اساس در جدول 

 كاربر ونيلي مكي از شيب با يها  استاني برايضريب نفوذ كاربران شهر
شود  يگونه كه مشاهده م همان. آورده شده است) به عنوان نمونه (نترنتيا

 قريب 1388در تخمين مذكور، تعداد كاربران اينترنت كشور در پايان سال 
  . ميليون كاربر برآورد شده است25به 

 تعداد يشده برا  ارائهيها  اين كه كداميك از تخمينيجهت بررس
 تطابق ي داراي جهاني داده، با ترازهايها  سرويسي شخصمشتركين

 ITUتوان به آخرين آمار منتشرشده توسط  ي است، در اين مورد ميبيشتر
]. 29[ مختلف مراجعه كرد يدر خصوص ضريب نفوذ اينترنت در كشورها

 مختلف ي، ضريب نفوذ اينترنت در كشورها10 جدولدر اين مورد در 
  .آورده شده است) يمد درآيبند با دسته(جهان 

 هدر دست 10شده در جدول   ارائهي درآمديبند كشور ما در دسته
شده   قرار داشته و با تخمين ارائه"تر از متوسط  با درآمد پايينيكشورها"

 مذكور كه ممكن يها  تمام افراد گروهيو با فرض كاربر (8در جدول 
 شت كه در مقابل،بينانه به نظر برسد، اما بايد توجه دا  خوشياست قدر

، )اند  آورده نشده8 جدول هگان  ششيها  هستند كه درگروهزي نياربرهايك
. توان انتظار داشت ي م1389 درصد را در پايان سال 61/19ضريب نفوذ 

 با درآمد باالتر از متوسط ي كشورهاياين ضريب نفوذ به وضعيت فعل
اين اساس  و برتر است  نزديك) يك دسته باالتر از وضعيت موجود كشور(

  .رسد ي به نظر مي معقولمينتخ
 كل ي را براي درصد5/34، ضريب نفوذ ]30 [يدر مقابل مقادير تخمين

 ي را براي درصد4/46كشور و ضريب نفوذ ) ي و روستاييشهر(كاربران 
 " با درآمد بااليكشورها" ي ارائه كرده، كه به وضعيت فعليكاربران شهر

  .رسد يم ندپروازانه به نظر بليشود و لذا قدر ينزديك م
ها و ادارات مربوط و  خانه  نيز به جز وزارتيدر خصوص كاربران سازمان

 و ي اسالمي صدا و سيما، مجلس شورا،ي چون رياست جمهورينهادهاي
 كاربر يشده و سنت  شناختهيكه به عنوان نهادها(  مشابهيها سازمان

 كاربر هز عمدها و مراك سازمان گري، د) داده هستنديها سيسرو
شده در   گروه، به صورت ارائه9توان به  ي كشور را مر داده ديها سرويس

ها در  اطالعات مربوط به تعداد اين سازمان. ، تقسيم كرد11جدول 
 و تخمين تعداد آنها در پايان سال CAGR، ]27[ ي قبله نمونيها سال

  . آورده شده است11 در جدول زي ن1389
، عالوه بر 1389شود كه تا پايان سال  ي ميبين  اساس پيشنيبر ا
 يكاربران سنت( ي مشابه دولتيها و ادارات مربوط و نهادها هخان وزارت
 زي داده نيها سرويس  هزار سازمان كاربر217، بالغ بر ) دادهيها سيسرو

  .در كشور وجود داشته باشند
  ها   نرخ بيت مورد نياز اين سازمانه است كه گستريالبته بديه

  لذا در .  داردي يكديگر تفاوت داشته و اساساً به نوع سرويس بستگبا
 ه پاييها ي پركاربرد داده و ويژگيها  از سرويسي فهرست12جدول 

 اساس نيكه بر ا  نرخ بيت الزم آورده شده است،هسرويس و نيز گستر
 زي كاربر نيها  از سازمانكي هر ازي باند مورد ني پهنارآوردتوان به ب يم

  ].31[ كرد اقدام
  درنگ  هاي بي در اين مورد الزم به ذكر است كه ويژگي

(Rt/Real - time) بادرنگ ،(Nrt/Non real - time) نقطه به نقطه ،
(P2P) نقطه به چند نقطه ،(P2M) چند نقطه به چند نقطه ،(M2M) ،
 ي، تعامل(S/Streaming)اي  ، رشته(C/Conversational)اي  مكالمه

(I/Interactive)ي، غيرتعامل (Ni/Non - interactive) متقارن ،
(Sy/Symmetric) نامتقارن ،(ASy/Asymmetric)طرفه   و يك

(Ud/Unidirectional)يژگي وي برا12 جدول ياني در ستون م 
  .اند ها مطرح شده سيسرو

  يگير نتيجه - 6
 مورد ،ي مخابراتيها  ميزان تقاضا يا تعداد مشتركين سرويسيبين پيش

، "ي مخابراتيها دهندگان سرويس ارائه"ها، به ويژه   از گروهي بسيارهعالق
  در اين مقاله . باشد ي م"ريزان برنامه" و "ي و تجاريفعاالن صنعت"

 و Bass ،Loglet چون يهاي  مدلي و معرفيبين  پيشيضمن مرور مبان
Cobb - Douglas و "درآمد مشترك سرويس"، از مدل آخر كه دو متغير 

 تخمين تعداد مشتركين يگيرد، برا يكار مه را ب " سرويسههزين"
 مورد الزم به ذكر نيدر ا.  ثابت و همراه استفاده شدي تلفنيها سرويس

 ريمقاد هسي مدل با مقايدست آمده براه  بياست كه اعتبار پارامترها
شده توسط   ارائهيها ني تخمزيو ن)  قبليها  ساليبرا(شده   محققيواقع

 شده توسط  ارائهي جهانيارهاي معن،يا  عالوه بر.اند  شدهيمدل، بررس
ITU) جي نتاي وارسي برازين)  مختلفي درآمده با دستي كشورهايبرا 
 يها  سالهها در فاصل اساس اين تخمين بر. اند كار گرفته شدهه  بنيتخم
 ميليون مشترك به تعداد مشتركين 18/27 و 48/18 به ترتيب 1385 - 89

اضافه شده و ضريب نفوذ اين ثابت و همراه  ي تلفنه پاييها سرويس
  . درصد خواهد رسيد4/48 و 6/52 به بيها در كشور به ترت سرويس
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  .1389 سال پايان تا )كاربر يسنت ينهادها و ها خانه وزارت جز به( داده يها سرويس كاربر هعمد مراكز و ها سازمان هبالقو تعداد تخمين :11 جدول
  

 حسب هزار تعداد بر  نام گروه  رديف
  )سال( مركز

 حسب هزار تعداد بر
  )سال( مركز

CAGR 
  )درصد(

تخمين تعداد در پايان 
  )مركز هزار (1389سال 

 مراكز آموزشي  1
 هاي متوسطه آموزشگاه   الف-1

  
96/13) 801 - 1379(  

  
39/20) 84 - 1383(  

  
9/9  

  
99/35  

  47/10  2/12  )1383 - 84 (19/5  )1379 - 80 (27/3 دانشگاهي مراكز پيش   ب-1
  30/0  9/0  )1383 - 84 (28/0  )1379 - 80 (27/0 ها و مراكز آموزش عالي دولتي دانشگاه   پ-1
  46/0  6/6  )1383 - 84 (31/0  )1379 - 80 (24/0 واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي   ت-1
  06/0  -3/3  )1383 - 84 (07/0  )1379 - 80 (08/0 تربيت معلم   ث-1
  78/0  6/5  )1383 - 84 (56/0  )1379 - 80 (45/0 اي فني و حرفه   ج-1

 هاي صنعتي كارگاه  2
  شاغل49 تا 10با    الف-2

  
36/8) 1378(  

  
84/12) 1382(  

  
3/11  

  
21/27  

  51/4  1/13  )1382 (90/1  )1378 (16/1  شاغل99 تا 50با    ب-2
  98/2  6/6  )1382 (91/1  )1378 (48/1  نفر و بيشتر شاغل100با    پ-2

 هاي تعاوني و خدماتي شركت  3
 كشاورزي   الف-3

  
07/4) 1378(  

  
33/8) 1383(  

  
4/15  

  
67/19  

  92/0  9/0  )1383 (87/0  )1378 (83/0 معدني   ب-3
  51/7  5/9  )1383 (35/4  )1378 (76/2 صنعتي   پ-3
  25/2  5/4  )1383 (73/1  )1378 (39/1 تأمين نياز توليدكنندگان   ت-3
  16/6  -8/0  )1383 (48/6  )1378 (76/6  كنندگان تأمين نياز مصرف   ث-3
  95/19  5/20  )1383 (51/6  )1378 (56/2  خدماتي  ج -3
  64/1  3/6  )1383 (14/1  )1378 (84/0  حمل و نقل  چ -3

  مؤسسات مالي  4
  واحدهاي بانكي   الف-4

  
68/15) 1379(  

  
62/16) 1381(  

  
0/3  

  
98/20  

  36/2  8/7  )1383 (50/1  )1379 (11/1  ارتعاوني اعتب   ب-4
  78/0  8/4  )1383 (59/0  )1379 (49/0  تأسيسات اقامتي  5
  71/5  7/7  )1383 (65/3  )1379 (71/2  2ها دادگاه  6
  مراكز بهزيستي  7

  3خدمات اجتماعي شهري   الف-7
  

40/1) 1379(  
  

98/0) 1383(  
  

5/8-  
  
57/0  

  83/0  6/0  )1383 (80/0  )1379 (78/0  بخشي خدمات توان   ب-7
  35/0  3/8  )1383 (22/0  )1379 (16/0  4گيري و امور فرهنگي خدمات پيش   پ-7
  37/0  3/5  )1383 (27/0  )1379 (22/0  خدمات كارآموزي و بازپروري   ت-7
  40/9  5/12  )1383 (65/4  ) 1380 (27/3  مراكز غيردولتي خدمات اجتماعي   ث-7
  26/1  6/7  )1383 (81/0  ) 1380 (65/0  بخشي مراكز غيردولتي خدمات توان   ج-7
  17/1  -3/2  )1383 (34/1  )1379 (47/1  خميني  امداد امامهواحدهاي كميت   چ-7

  مراكز بهداشتي  8
  مؤسسات درماني   الف-8

  
71/0) 1379(  

  
74/0) 1383(  

  
0/1  

  
79/0  

  97/4  1/3  )1383 (13/4  )1379 (65/3  هاي تشخيص بيماري آزمايشگاه   ب-8
  13/4  7/11  )1383 (13/2  )1379 (37/1  5بخشي مراكز توان   پ-8
  60/2  0/4  )1383 (05/2  )1379 (75/1  مراكز پرتونگاري   ت-8
  52/7  8/2  )1383 (38/6  )1379 (72/5  ها داروخانه   ث-8

  مراكز فرهنگي  9
  مطبوعات   الف-9

  
21/1) 1379(  

  
82/2) 1383(  

  
6/23  

  
03/10  

  94/1  4/3  )1383 (58/1  )1379 (38/1   عموميهاي كتابخانه   ب-9
  70/0  0/4  )1383 (55/0  )1379 (47/0  مراكز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان   پ-9

  32/217  مجموع
  . استيمنظور سال تحصيل: 1 يياد آور
  . تجديد نظر و انقالب است،ي عموميها  مشتمل بر دادگاه:2 ييادآور
 جوانان و ه و خدمات برناميا  و حرفهيسرپرست و نيازمند، آموزش فن ي بيها، مراكز حمايت از خانوارها سرپرست، مهدكودك ي از كودكان بي نگهدار مشتمل بر مراكز:3 ييادآور

  .نوجوانان است
  .شود ي ژنتيك را شامل مه و مشاوري حضوره مشاور، مراكز مشاوري مانند صداي خدمات:4 ييادآور
  . استي فني و ارتوپديسنج ي بيناي،يسنج ي شنواي،ي، گفتار درماني، كاردرمانيز فيزيوتراپ مشتمل بر مراك:5 ييادآور
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117  ي آتيها  سالي در كشور براي مخابراتيها تخمين تعداد مشتركين سرويس: يشيخان و كالنتر

  .آنها يها يويژگ و داده هشبك در پركاربرد يها سرويس :12 جدول
  

 رديف نام سرويس  سرويسههاي پايويژگي  نرخ بيت مورد نيازهگستر
 1 اينترنت  

  الف-1 انتقال فايل Nrt, P2P, Ni, ASy  ثانيه كيلوبيت بر ثانيه تا چندين مگابيت بر5/0
  ب-Nrt, P2P, Ni, ASy www  1  كيلوبيت بر ثانيه تا چندين مگابيت بر ثانيه5/0
  پ-1 پست الكترونيكي Nrt, P2P, Ni, Ud  كيلوبيت بر ثانيه تا چندين مگابيت بر ثانيه5/0

  ت-1 نيكيتجارت الكترو Nrt, P2P, Ni, Sy/ASy  كيلوبيت بر ثانيه32
  ث-Nrt, P2M, Ni, ASy Chat  1  كيلوبيت بر ثانيه تا چندين مگابيت بر ثانيه5/0

 2 (FoIP)فاكس از طريق اينترنت Nrt, P2P, Ni, Sy, Ud  كيلوبيت بر ثانيه20 تا 15
 3 (VoD)ويدئوي درخواستي Nrt, P2P, P2M, S, I, Ud  مگابيت بر ثانيه6حداكثر 
 4 (News - on - Demand)اخبار درخواستي  Rt, P2P, P2M, S, ASy  ثانيه مگابيت بر6حداكثر 
 5 ويدئوكنفرانس Rt, P2P, P2M, C, Sy  كيلوبيت بر ثانيه384

 6 آموزش از راه دور Rt, P2P, P2M, C, Sy  مگابيت بر ثانيه6 كيلوبيت بر ثانيه تا 384
 7 (Tele - medicine)پزشكي از راه دور  Rt, P2P, P2M, C, Sy  مگابيت بر ثانيه6 كيلوبيت بر ثانيه تا 384

 8 (Games)ها  بازي Rt, P2P, P2M, C, Sy  كيلوبيت بر ثانيه تا چندين مگابيت بر ثانيه5
  

 در يبين  پيشهبا توجه به نتيج(شده   ارائهيها  اعتبار تخمينيبا بررس
   بي ترت بهيبين  پيشي، خطا)ها  آن سالي گذشته و آمار واقعيها سال

و ) 1380 - 84 ي زمانهبه عنوان ميانگين در باز( درصد 76/1به ميزان 
 ثابت و همراه، ي تلفنهي پايها  سرويسيبرا) 1384در سال ( درصد 99/0
  . شدشاهدهم

 با در نظر ي كاربران شخصه داده نيز تعداد بالقويها در مورد سرويس
 ميليون كاربر 43/14 گروه عمده از كاربران به ميزان حداقل 6گرفتن 

ها،  خانه  كاربر نيز عالوه بر وزارتيها  سازمانهتعداد بالقو. برآورد شد
 ر، با در نظ) دادهيها سي سرويكاربران سنت (ي كشوريادارات و نهادها

 هزار 217ها و مراكز، به ميزان حداقل   گروه عمده از سازمان9گرفتن 
بيت مورد نياز  نرخ هاز آنجا كه گستر. سازمان تخمين زده شد

 يها ها و مراكز نيز متفاوت است، سرويس  اين سازمانيها سرويس
  . آنها ارائه شديها ي داده نيز پيشنهاد و ويژگهپركاربرد در طرح شبك

 مقاله، نيالبته الزم به ذكر است كه عالوه بر عوامل مطرح در ا
 و يساز ي كشور، روند خصوصي اقتصادتي چون وضعيگري ديها لفهؤم
 لي تكميتوانند در راستا ي عرصه و رقابت مني به ادي جديود اپراتورهاور

 را ني تخمجي مقاله، در نظر گرفته شده و نتانيكار گرفته شده در اه مدل ب
  . سازندتر قيدق
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 الكترونيك از دانشگاه ي مهندسيالتحصيل مقاطع كارشناس فارغ منصور شيخان
 مخابرات از دانشگاه آزاد ي مهندسارشد ي، كارشناس1366 مشهد در سال يفردوس
 مخابرات از دانشگاه آزاد ي مهندسي و دكترا1369واحد تهران جنوب در سال  - ياسالم
 به عنوان عضو 1369 از سال يو. ت اس1375واحد علوم و تحقيقات در سال  - ياسالم

.  دارديواحد تهران جنوب همكار - يوقت با دانشگاه آزاد اسالم  تماميعلم ئتيه
 ي عصبيها پردازش گفتار، شبكه:  عبارتند ازي وه مورد عالقي پژوهشيها زمينه

برده  نام. هي نور فوري و كاربردها(NGN) ي نسل آتي مخابراتيها  سيستم،يمصنوع
 به 1382ها بوده و در سال   حوزهني در اري اخهها مقاله در دو ده  و دهابف سه كتمؤل

  . گرديدي معرفيگر نمونه در دانشگاه آزاد اسالم عنوان پژوهش

 مدرك كارشناسي مهندسي مخابرات خود را از 1350در سال  محمداسماعيل كالنتري
سي مخابرات را به ترتيب  مخابرات، و مدارك كارشناسي ارشد و دكتراي مهندهدانشكد
دكتر كالنتري .  عالي مخابرات پاريس دريافت نموده از مدرس1360 و 1357هاي  در سال
نصيرالدين طوسي   برق دانشگاه خواجهه به عضويت هيئت علمي دانشكد1360از سال 
هاي  هاي مخابرات سيار، شبكه سيستم: برده عبارتند از  نامههاي مورد عالق زمينه. درآمد

وي مؤلف سه كتاب و . هاي ارتباطي ريزي و طراحي كالن سيستم مپيوتري و برنامهكا
 .است ها بوده  حوزهني در اري اخهها مقاله در سه ده ده
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