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مخابرات سيار به نوعي از انتقال داده ها مـي پـردازد کـه بـه      : چکيده
کاربر امکان ارتباط برقرار کردن با ساير کاربران را هم در هنگام حرکـت  

. ي برد را مـي دهـد  وهم در مواقعي که کاربر در مکان نامعلومي به سر م
در طي عمليات طراحي شبکه هاي سلولي طبق محاسبات انجـام شـده   
تعداد محدودي سايت براي پوشش يک ناحيه در نظر گرفته خواهد شـد  
در نتيجه جايگذاري صحيح اين تعداد محدود در سـطح منطقـه باعـث    
کاهش هزينه ها چه از نظر پوششـي وچـه از نظـر گسـترش شـبکه در      

در مقاله حاضر با طراحي يک الگوريتم ژنتيک . واهد شدمراحل بعدي خ
مهمتـرين  . راه حلي براي مسئله طراحي شبکه سلولي ارايـه کـرده ايـم   

خصوصيت الگوريتم ارايه شـده عـالوه بـر يـافتن مکـان آنتهـاي انتقـال        
اطالعات، يافتن تعداد اين آنتن ها براي پوشش مناسب و حداقل کـردن  

لگوريتم ارايه شده توانايي يافتن تعداد آنتهاي بطوريکه ا. هزينه مي باشد
  .مورد نياز براي هرنقشه واقعي را دارا مي باشد

طراحي سـلولي، الگوريتمهـاي ژنتيـک، مخـابرات      :كليدي واژه هاي
  سيار

  مقدمه -١

در سالهاي اخير با پيشرفت مخابرات سيار، اين تکنولوژي نقش اساسـي  
داشـتن يـک دسـتگاه تلفـن      بطوري کـه . در زندگي افراد بر عهده دارد

همراه اي که در تمام شرايط قابل استفاده و آنتن دهي باشد بـه عنـوان   
سـاده تـرين   . [1]يک سرويس، توسط کاربران مورد درخواست مي باشد

 يب يمخابرات سيار در واقع روش مورد استفاده در دستگاهها يايده برا
 يسـتفاده مـ  از آن ا يابتـداي  ياين روش که سيسـتم هـا  .سيم مي باشد

شد روشهاي پيشرفته تـري  که موجب  داشت يکنند، چند مشکل اساس
ـ   ييک ياستفاده از مخابرات سلول .ارايه شوند . باشـد  ياز اين روش هـا م

گرفتـه   در مخابرات سـلولي انجـام   يزياد يکارها يگرچه از نظر پژوهش

که بتوانند بطـور مـوثر و بـه صـورت      ياست وليکن در عمل سيستم هاي
  [2] .اين عمليات را انجام دهند وجود ندارد هوشمند

در مقاله حاضر با بکار گيري توانايي جستجوي فضاي حالت توسط 
الگوريتمهاي تکاملي، يک روش طراحي سلولي بر اساس الگوريتمهي 

هاي مصنوعي و واقعي ژنتيک ارايه شده و نتايج آن برروي نقشه
  . ايسه شده استاستخراج شده و با روش کالسيک طراحي سلولي مق

در ادامه مقاله در بخش دوم به معرفي مختصري در مورد مخابرات 
سلولي مي پردازيم سپس در بخش سوم الگوريتم ژنتيک ارايه شده را 

در قسمت چهارم مقاله حاضر . بطور کامل مورد بررسي قرار مي دهيم
 به ارزيابي روش ارايه شده با چند آزمايش مي پردازيم سپس روش ارايه

و در نهايت در بخش . شده را با روش طراحي دستي مقايسه مي کنيم
  .پنجم نتيجه گيري نهايي را خواهيم داشت

 مخابرات سلولي -٢
به ) به عنوان مثال يک شهر بزرگ(منطقه مورد نظر  يدرمخابرات سلول

شود که به هر کدام از آنها يک سلول  يچند منطقه کوچکتر تقسيم م
تنها از يک ايستگاه  يه در کل منطقه اصلآنک يبه جا.شود يگفته م

با توان ارسال بسيار باال استفاده شود، در هر کدام از سلول  يمرکز
شود که وظيفه  يهايک ايستگاه پايه با ابعاد وتوان کمتر قرار داده م

شبکه  طراحي. ارتباط تنها با کاربران آن منطقه را بر عهده دارد يبرقرار
 يسلول ييک سيستم راديوي يطراح يکارهادر برگيرنده کليه  يسلول

  طراحي شامل دو پارامتر بسيار مهم مي باشداست اين 
بايد برآورد هزينه شود  يهر طرح وپروژه ا): cost(هزينه  •

  .بودن آن ثابت گرددتا قابل اجرا شود يواقتصاد
  [3]مساحت منطقه زير پوشش): coverage(پوشش •
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مسئله طراحي الگوريتم ژنتيک ارايه شده براي حل  -٣
  سلولي

الگوريتهاي ژنتيک روشهايي هستند که بر اساس جستجوي فضاي 
حالت بصورت تصادفي، سعي در يافتن بهترين جواب موجـود در فضـاي   

بـر  (اما اين جستجوي تصادفي توسـط عملگرهـايي   . حل مسئله را دارند
به سمت پيدا کـردن بهتـرين جـواب راهنمـايي مـي      ) گرفته از طبيعت

بـر  . براين نمي توان اين الگوريتم ها را کـامال تصـادفي دانسـت   بنا .شوند
اساس اين خصوصيت ها الگوريتهاي ژنتيـک توانـايي بسـيار زيـادي در     
ــي       ــزرگ را دارا م ــده و ب ــيار پيچي ــت بس ــاهاي حال ــتجو در فض جس

قسمتهاي مختلف الگوريتم ارايه شده در ادامه توضـيح داده  [5,6].باشند
  .مي شود

  موزميتعريف ساختار کرو  ١-٤
براي تعريف يک الگـوريتم ژنتيـک اولـين مرحلـه تعريـف سـاختار       

سـاختار کرومـزوم ارايـه شـده در ايـن مقالـه،       . کرومزومي آن مي باشد
مجموعه اي از مختصات دو بعدي محل قـرار گـرفتن آنـتن هـا بـرروي      

تعداد آنتن هاي موجود در نقشه باشد آنگـاه هـر    Nاگر . نقشه مي باشد
فت عدد مي باشد که مختصـات هـر نقطـه بـرروي     ج Nکروموزم شامل 

  .نقشه براساس کروموزم جاري را نشان مي دهد
  مقدار دهي اوليه  ٢-٤

هـر نقطـه يـک    (نقطـه  Nبراي مقدار دهي اوليه، در هر کرومـوزم،  
 N. بصـورت تصـادفي سـاخته مـي شـوند     ) مختصات دو بعدي مي باشد

در مرحله بعد . تعداد آنتهايي است که قرار است برروي نقشه قرار گيرند
بررسي مي شود که اين نقاط در درون نقشه مورد نظر قرار گيرند و اگـر  
نقطه اي بيرون از کرانه هاي نقشه قرار گرفت، آن نقطـه حـذف شـده و    
بجاي آن يک نقطه ديگر بصورت تصادفي جايگذين مـي شـود و دوبـاره    

 نقطـه در  Nدر انتهـا  . نقطه جايگذين شده مورد تست قـرار مـي گيـرد   
  .کروموزم قرار دارند که همگي در درون کرانه هاي نقشه قرار دارند

  تابع ارزيابي  ٣-٤
در هر الگوريتم ژنتيک بايد تعريفي از مفهـوم بهتـر و بـدتر در هـر     

اين مفاهيم بر اساس تابعي به نام تابع ارزيابي . الگوريتم ژنتيک ارايه کرد
ايـه شـده اسـت دو    تابع ارزيابي که در ايـن مقالـه ار  . [7]ارايه مي شوند

پارامتر پوشش مناسب تمام نقشه و عدم همپوشاني آنتن ها را براي هـر  
  .کروموزم مورد ارزيابي قرار مي دهد

  پوشش مناسب تمام نقشھ ١.١.١
واقـع شـود، آنگـاه تمـام      Pدر مختصـات   Rاگر يک آنتن با شـعاع  

قرار گيرند در پوشـش آنـتن خواهنـد     Pاز نقطه  Rنقاطي که در فاصله 
آنجا که بررسي کردن پوشش نقطه به نقطه نقشه در هر کروموزم  از. بود

کاري زمان بر و با محاسبات باال مي باشد، در نقشه مورد آزمايش تعداد 
نقطه را به عنوان نقاط شـاخص نقشـه درنظـر مـي گيـريم و بـراي هـر        

  . کروموزم پوشش اين نقاط را توسط آنتنها بررسي مي کنيم

  ھاعدم ھمپوشاني آنتن ١.١.٢
آنـتن   A1اي محاسبه همپوشاني بين دو آنتن فرض مـي کنـيم   بر

  آنتن دوم در مختصات A2و )R1با شعاع پوشش ( P1اول در مختصات 
P2) با شعاع پوششR2 (      باشد آنگاه بـر اسـاس رابطـه فاصـله اقليدسـي

  خواهيم داشت
)۱
(  

( ) ( ) ( )22 .2.1.2.12,1 yPyPxPxPAADis −+−=  

از هـم مـي    فاصله مراکز دو آنـتن  Dis(A1,A2)که در اين رابطه 
 A2وA1  باشد آنگـاه بـين دو انـتن    Dis(A1,A2)>R1+R2اگر . باشد

باشد آنگاه  Dis(A1,A2)<R1+R2اما اگر . هيچ همپوشاني وجود ندارد
بين اين دو آنتن همپوشاني وجود دارد کـه مقـدار ايـن همپوشـاني بـر      

  .محاسبه مي شود) ۱(اساس رابطه 
)۲
(  

  
( ) ( ) ( )2,1212,1 AADisRRAAOVR −+= 

مل بين دو آنتن مجاور مقدار خيلي کم همپوشـاني مجـاز   اما در ع
بنـابراين مقـدار تـابع همپوشـاني از     ) شعاع آنتن %۱۰براي مثال (است
  محاسبه مي شود() رابطه

 
)۳
(  

( )
( )









+<−+

=

WO

RRAADisAADisRR
AAOVR

.0

)21(1.0)2,1()2,1(211.0
2,1

  

  رابطھ نھایي تابع ارزیابي ١.١.٣
براي محاسبه تابع ارزيابي نهـايي بايـد معيارهـاي گفتـه شـده در      

بـراي ايـن منظـور تـابع ارزيـابي      . بگونه اي اعمال نماييم مراحل قبل را
  .را ارايه کردهايم) ۴(رابطه 

)۴
(  ( ) ( ) ( )PCNCjiOVRIndexFitness

Ai Aj

×+







= ∑∑

∈ ∈

,  

تعـداد   NCمجموعه انـتن هـاي موجـود در نقشـه،      Aکه در اين رابطه 
يک عدد ثابت بـه عنـوان    PCنقاط شاخصي که پوشش داده نشده اند و 

کرومـوزمي بـه   . براي پوشش ندادن هر نقطه شاخص مي باشـند  جريمه
عنوان کروموزم بهتر شناخته مي شود که مقدار تـابع ارزيـابي آن کمتـر    

  . باشد
  عملگر همبري  ٤-٤
عملگري که در مقاله حاضر به عنوان عملگر همبري بکـار رفتـه اسـت     

  [6].باشدمي) One Point(عملگر يک نقطه اي
  عملگر جهش  ٥-٤

ش بسيار مهمي در فـرار از بهينـه هـاي محلـي و     عملگر جهش نق
در الگـوريتم  . [6]افزايش سرعت همگرايي الگوريتم ژنتيک ايفا مي کنـد 

عملگر جهش براي ايجاد گونـاگوني و افـزايش    ۴ارايه شده در اين مقاله 
  .سرعت همگرايي ارايه شده اند
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 سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران
١٣٨٦ اسفند ٢١الي  ١٩جزيره کيش، خليج فارس، ايران    

١.١.٤ Random Mutation  

، يـک آنـتن   اين عملگر جهش بر هر کروموزمي که اعمال مي شود
موجود در کروموزم را بصورت تصادفي انتخاب کـرده و مختصـات آن را   

  .بصورت تصادفي به جاي ديگري از نقشه انتقال مي دهد

١.١.٥ Creep Mutation  

اين عملگر بر هر کروموزمي که اعمـال شـود يـک آنـتن موجـود در ان       
کروموزم را بصورت تصادفي انتخاب کرده و مختصات مرکـز آن را کمـي   

  .سمت اصلي و فرعي تغيير مي دهد ۸سمت يکي از به 

١.١.٦ Special Random Mutation  

در اين عملگر جهش ابتدا يک جستجو انجام مي گيرد و دو آنتنـي  
که با هم بيشترين هم پوشاني را دارند انتخاب مي شـود سـپس يـک از    
اين دو آنتن بصورت تصادفي انتخاب شده و براي آنها مختصـاتي جديـد   

اين عملگر سعي دارد آنتنهـايي  . في در نظر گرفته مي شودبصورت تصاد
  .که در يک طرف نقشه مترکز شده اند را به نقاط ديگر نقشه انتقال دهد

١.١.٧ Special Creep Mutation  

مانند عملگر جهش تصادفي خاص منظوره، اين عملگر نيـز ابتـداد   
ار دو آنتني که بيشترين هم پوشاني را دارند انتخاب کرده و سپس مقـد 

شيب خطي که دو مرکز آنتن را به هم وصل مي کند محاسـبه کـرده و   
يکي از اين دو آنتن را بر اساس شيب بدست آمده به سمتي مـي کشـد   

  .مه همپوشاني نين دو آنتن کم شود
  عملگر انتخاب  ٦-٤

نقــش عملگــر انتخــاب همگــرا کــردن جمعيــت کروموزمهــا بــه ســمت 
در اين مقاله ما  .[5]. ي باشدم) بر اساس تابع ارزيابي(کروموزمهاي بهتر 

 [6]روش انتخاب تورنمنت را با پارامتر دو در نظر گرفته ايم

  ارزيابي روش ارايه شده -٤
همانطوري که در قسمت قبل توضيح داده شد دو پارامتري که در تـابع  
ارزيابي ارايه شده در مقاله حاضر بکار رفته اند، عدم همپوشاني آنتنهـا و  

مي دانيم کـه يـک الگـوريتم    . ط نقشه مي باشدپوشش مناسب تمام نقا
. ژنتيک در مرحلـه اول جمعيـت را بصـورت تصـادفي بوجـود مـي آورد      

مثالي از يک کروموزم در اجراي اوليه سـيکل ژنتيـک بـرروي    ) ۳(شکل
  . يک نقشه مصنوعي که در اين مقاله بکار رفته است، نشان مي دهد

  
  ليه سيکل ژنتيکيک کروموزم نمونه در اجراهاي او): ۳(شکل

  
  
يکي از کروموزمهاي جمعيت را در اجراهاي مياني از الگوريتم  )۴(شکل 

  ژنتيک، نشان مي دهد

  
  يک کروموزم نمونه در اجراهاي مياني سيکل ژنتيک): ۴(شکل

بهترين کروموزم حاضـر در جمعيـت بعـد از اتمـام الگـوريتم      ) ۵(شکل 
تمامي نقاط شاخص پوشش در اين شکل تقريبا . ژنتيک را نشان ميدهد

  .داده شده اند و هم پوشاني بين آنتها به کمترين حد ممکن رسيده است

  
  يک کروموزم نمونه در اجراهاي نهايي سيکل ژنتيک): ۵(شکل

خصوصيت ديگري که الگوريتم ارايه شده، يـافتن تعـداد آنتهـاي بهينـه     
ر نقشه در نظر اگر تعداد آنتهايي که براي ه. براي هر نقشه نيز مي باشد

گرفته مي شود نسبت به مساحت نقشه و شعاع آنتن، زياد باشد آنگاه در 
پايان الگوريتم ژنتيک تمام نقاط شـاخص پوشـش داده مـي شـوند امـا      

اگر تعداد آنتهـاي بـراي يـک    . ميزان همپوشاتي بين آنتها زياد مي شود
 کروموزم نسبت به مساحت نقشه و شـعاع آنتهـا، کـم باشـد آنگـاه هـم      
پوشاني بين آنتنها وجود ندارد اما نقاط شاخص زيادي وجود دارنـد کـه   

کمترين مقدار تابع ارزيابي زمـاني بدسـت مـي    . پوشش داده نمي شوند
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آيد که تعداد آنتهاي يک کروموزم بگونه اي باشد که تقريبا تمـام نقـاط   
شاخص پوشش داده شوند و هم پوشاني بين آنتنها کمترين نقدار ممکن 

در ايـن  . گونه آزمايش مختلف انجام شـده اسـت   ۳ر اين ارزيابي باشد د
در نظـر    ۸۰۰متـر،   ۵۰۰متـر،   ۳۰۰آزمايشات شعاع آنـتن بـه ترتيـب    

  .گرفته شده است
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  متر ۳۰۰مقدار بهينه تعداد آنتن براي شعاع آنتن ): ۷(شکل
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  متر ۵۰۰مقدار بهينه تعداد آنتن براي شعاع آنتن ): ۸(شکل
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  متر ۸۰۰مقدار بهينه تعداد آنتن براي شعاع آنتن ): ۹(شکل

آنـتن   ۲۷مشخص است تعداد بهينه در حدود ) ۹(همانطور که در شکل
  . براي نقشه مورد نظر مي باشد

آزمايش ديگري که براي ارزيابي روش ارايه شده انجام گرفـت، مقايسـه   
طراحي سلولي با کمک روش ارايه شده با طراحي سلولي به کمک روش 

در نظـر  ) شهر سـاري (براي اين منظور يک نقشه واقعي. ستي مي باشدد
ــت   ــده اس ــه ش ــه     . گرفت ــلولي الزم ب ــي س ــر طراح ــابي ه ــراي ارزي ب

اين متد براي هر طراحـي  . از محل سايتها مي باشد. Predictionگرفتن
در اين شکل رنگ قرمز .را توليد مي کند ) ۱۲(سلولي شکل مانند شکل

-=>RxLevel ۶۵خوب مي باشد کـه بـا    پوشش دهي بسيار  به معني
  .نشان داده شده است

براي طراحـي سـلولي بـه کمـک روش      Predictionخروجي) ۱۱(شکل
تعـداد آنتنهـاي بهينـه بـراي نقشـه      . ژنتيک ارايه شده را نشان مي دهد

مـي  ۱۵ساري که توسط الگوريتم ارايه شده استخراج شـده اسـت، برابـر   
 .ايج نزديکـي را دارا مـي باشـد   باشد که در مقايسه بـا روش دسـتي نتـ   

   [1] نشانگر کارايي مناسب الگوريتم ارايه شده مي باشد) ۱۲(شکل
  

  
  براي طراحي سلول به روش دستي Predictionخروجي): ۱۱(شکل

  
  براي طراحي سلول به روش ژنتيک Predictionخروجي): ۱۲(شکل

  نتيجه -٥

يتم هـاي  در مقاله حاضر يک روش طراحي سلولي بر اساس الگـور 
در اين الگوريتم ژنتيک براي فرار از بهينه هاي محلـي  . ژنتيک ارايه شد

يـافتن محـل   . از چندين عملگر متنوع و خاص منظوره اسـتفاده گرديـد  
آنتنهاي مخابراتي برروي نقشه ورودي خصوصيت اول الگوريتم طراحـي  

اما خصوصيت مهمتر يافتن تعـداد آنتنهـاي   . سلولي ارايه شده مي باشد
ارزيابي الگـوريتم ارايـه شـده در    . هينه بر اساس نقشه ورودي مي باشدب

حالتهاي مختلف نشانگر توانايي مناسب الگوريتم در يافتن تعداد آنتنهـا  
براي هر نقشه مي باشد بطوري که هم پوشاني بين آنتنها حداقل بوده و 

  .همچنين تقريبا تمام نقاط نقشه پوشش داده شوند
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