بنام خدا
تكنيك هاي پيش بيني در زيرساخت هاي مخابراتي
هدف از پيش بيني و  Forecastingدر شبكه و زيرساخت ارتباطي ومخابراتي اين است كه از شرايط واكنشي
و  reactiveنسبت به نيازها و فناوري هاي نوين به حالت  proactiveبرسيم و system thinking
و  system dynamicبر شركت حاكم شود .دانشگاه مديريت صنعتي شريف اعالم نموده است كه متوسط
زمان حل يك مشكل در يك كشور ( مثال مسكن ) در دنيا به طور متوسط  8سال است و اين عدد براي ايران
 42سال است كه عموما به لحاظ عدم وجود ساختارهاي  Forcastingمي باشد Forcasting .سعي مي كند
با تخمين زدن روي متغيرهاي كسب و كار از رفتار  reactiveبه  proactiveبرسد  .براي پيش بيني  1واحد
زماني از آينده بايد اطالعات مربوط به  3واحد زماني گذشته را داشته باشيم) Documentation (.
پيش بيني به عوامل زير وابسته است:
 -1مكتب فكري حاكم بر آن كشور و شركت school of thought
 -4بلوغ قابليت هاي مردم و كاركنان و مديران شركت  capability maturityكه از  1تا  5است.
بلوغ سازماني شامل  :آگاهي و اشرافيت به كار  ،مهارت در انجام آن  ،ابزارهاي الزم  ،فرايند ها و رويه هاي
مناسب براي انجام كار و نهايتا هدفمندبودن و مسئوليت پذيري كاركنان و مديران شركت است.
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سطح بلوغ آمريكايي ها  4/ 6و در ژاپن به ميزان  3/4و در كشور آلمان  4/8و نهايتا در ايران  1/6است .
لذا با توجه به ميزان بلوغ و نوع مكتب فكري  ،نوعي از  forcastingرا مي توان انجام داد  .بديهي است
استفاده از شيوه ها و انواع مختلف  forcastدقت و خطاي متفاوت و خاص خود را دارد.
فلسفه  : forcastما نمي توانيم بادها را تغيير دهيم ولي مي توانيم بادبانهاي خودمان را تنظيم كنيم .متاسفانه
گاهي مجبور مي شويم  one night forcastingداشته باشيم يعني براي يك شب ديگر پيش بيني كنيم .
سئوال  :آيادر كشورهايي با شرايط پر تغيير مثل ايران مي توان  forcastانجام داد ؟ جواب بلي  .حتما ،حتما
رويكرد اول  :با كوتاه ترين بعد زماني و رويكرد دوم  :با تالش براي شناسايي سيستم ( ) system dynamic
صاحبنظران بزرگ ( Forcastingپيش بيني) يعني آقايان  Boxو  Jenkinكه سالها وقت خود را صرف
طراحي مدل هاي پيش بيني نموده اند جمله معروف زير را دارند :
All models are wrong but some of them are useful
مدل  forcastingدر استاندارد ITUبخش ( ) E507ارائه شده است و براي نيل به آن موارد ذيل الزم است:
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در پيش بيني زيرساخت هاي ارتباطي  ،داشتن منابع داده يا  Data sourceبسيار مهم مي باشد و به معني
ساختن داده است و به عنوان نمونه همان كاري است كه  face bookانجام مي دهد.
روشهاي forcast :
الف ) weigthed moving average
-1كمي quantitative

ب ) moving average
ج ) data mining
د )  time seriesنيازمند سطح بلوغ سازماني  3به باال

-4كيفي  : qualifitativeشامل تكنيك دلفي يا ) Rober Phal ( TPLAN
causal loop -3
در توصيه نامه  E507بر روي روشهاي كمي قابل استفاده در فضاي مخابرات به ويژه مهندسي ترافيك تمركز
شده است و عالوه بر معرفي متغيرهاي قابل استفاده  ،روش هاي تعيين خط مانند  RMSE ، MAAE MAEو
 MSEدر كنار طول مدت زمان اعتبار تخمين نيز بررسي شده است .در مجموع تمركز پيش بيني روي روش
كمي و انواع آن است كه قابل اندازه گيري نيز مي باشد .
مزاياي : forcast
 -1افزايش efficiency
 -4افزايش effectiveness
 -3افزايش performance
 -2تطابق compliance
 -5افزايش امنيت ) security intelligence ( security
 -6تدوين برنامه و بودجه و اقدامات الزم
وظايف ما پس از : forecasting
 -1تجهيز و تامين منابع كليدي
 -4شكل دهي و تقويت مشاركت هاي كليدي
 -3تعيين و اولويت بندي اقدامات كليدي
 -2مجموعه هدف ( اگر پيش بيني نكنيم  ،يك مشكل را تجربه كرده ايم و يا اينكه نمي توانيم از يك
فرصت پيش آمده استفاده كنيم )
 -5تعيين وتصويب بودجه ها
 -6تحليل ذينفعان و شيوه رفتار و مشاركت
 -7تعيين زنجيره ارزش
 -8تعيين شكاف هاي قانوني و ضمانتي

در روش  causal loopبايد از نمودار علت – معلولي استفاده نمود و عوامل و پارامترهاي موثر بر پيش بيني
را تعيين كنيم و متغيرها مشخص شود .مثالً :
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اين موضوع  CLDيا  casual loop diagramاست و پس از  CLDو نمودار گردشي حلقه به نمودار SFD
مي رسيم كه  stock and flow diagramاست مثل زير :
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اين اعداد  ،مثالً زاد و ولد به ميزان  11111نفر در سال و يا مرگ و مير  15111نفر در سال از data source
ها جمع آوري مي شود  .از ابزارهاي  think , true , vensimبراي موارد غيرعددي استفاده مي شود.
گاهاً در دنيا تا  0541پارامتر مرتبط با موضوع را براي حل يك موضوع رصد مي كنند ( امريكا) و اين تعداد
عوامل و پارامترها در كشور ژاپن  751است كه براي توسعه كشور خود استفاده مي كنند .در ايران سازمان
برنامه بودجه ( مديريت و برنامه ريزي ) و مركز پژوهش هاي مجلس اين كار را انجام مي دهند و تعداد
پارامترهاي مرتبط با موضوع  ،به مراتب كمتر و به عدد  4مي رسد.
فردي را خبره استراتژيك مي گويند كه حداقل برروي دو مدل برنامه استراتژيك مسلط بوده و  11برنامه
استراتژي تدوين و در بازبيني  5برنامه استراتژي نيز همكاري داشته است.
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باالترين ضريب هوشي  421است

 x100سن زماني  /سن عقلي = IQ

باالترين ضريب هوشي سازمان  5111است .

OIQ = organization IQ

بنابراين هوش وكارگروهي و سازماني موثرتر و بهتر از كارهاي فردي است %34 .كمپاني ها وكسب وكارها ي
با ضريب هوشي سازماني (  ) OIQمعادل  4511به باال در آمريكا فعاليت مي كنند و ميزان  %16شركت ها و
سازمانهاي داراي كسب و كار با همان هوش سازماني يعني  4511به باال در كشور ژاپن قرار دارند  .به هر حال
در پيش بيني و تخمين هميشه خطا وجود دارد و ما تالش مي كنيم با روشهايي خطا را كاهش دهيم .در دنيا
انجمن بين المللي تصميم داريم و در ايران انجمن روش تحقيق (  ) ORهست.
مثال  :در سال  3 ، 1381واحد پهناي باند مصرفي داريم و مدير گفته است سال بعد  4برابر سال قبل پهناي باند
مي خواهيم كه در عمل كمتر شده است  .تخمين با روش  WMAبراي سال α x7 + β x5 + ð x 3 = 1314
ضرايب  α =0/5و  β = 1/3و ð=1/4بايد طوري تغيير كند تا خطا به حداقل برسد .حال با كمك ابزار solver
موجود در Excelبايد ضرايب  β ، αو  ðرا طوري تغيير دهيم تا خطاي ما در  MSEحداقل شود  .ابزار
 SOLVERخطا را به حداقل مي رساند .خطا =  ، 7خطا =  ، 5خطا = 6
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مثال  : 4فرض كنيد پهناي باند مصرفي در خالل  3سال گذشته در  3استان كشور به شكل زير بوده است .
پهناي باند مورد نياز سال پنجم جقدر است ؟ α =0/2و  β = 1/3وð=1/5
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ضرايب  β ، αو  ðبراي كل كشور نيز نبايد يكسان باشد.
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ضرايب  β ، αو  ðبراي همه يكي است ولي براي سالهاي ديگر ممكن است براي شركت ها و كشورهاي
مختلف متفاوت شود .درحوزه  ICTو مهندسي ترافيك از روش  ITU-E507صفحه  16بخش هفتم .براي بعد
زماني حداكثر  1سال  /داده هاي رو به رشد از روش  weighted Moving Averageو براي بعد زماني
چندين سال ( 15تا  41سال ) از روش هاي  smoothingو براي ساير شرايط از متري بايد استفاده كرد كه
خطا را به حداقل برساند.
معيارهاي انتخاب روش عبارتند از  :فاصله زماني الزم جهت پيش بيني  ،داده هاي موجود ( روند رو به رشد
 ،داده هاي فعلي و  ) ...و سرعت پردازش  .هرگاه داده ها داراي  trendخاصي باشند و يا به شكل فصلي
تغيير كند و يا هر دو وضعيت و شرايط حاكم باشد بايد از روش مسطح سازي يا  smoothingاستفاده شود.
1) Single exponential smoothing
2) Double exponential smoothing
3) Holt
4) Holt wintess
5) Auto – regression
مقدار آينده تركيبي از مقدار واقعي گذشته  +مقدار تخمين زده شده گذشته است .اين نكته ميگويد تجربه
مدير با اعتبارتر از فرمول هاي جهاني همه جا شمول است  .فرض كنيد قرار است شبكه  coreكشور مبتني
بر تكنولوژي  MPLSباز طراحي گردد  .آمار  5سال قبل در حوزه فوق بدين شرح است.
مقدار تخمين
1211

مقدار واقعي
1731

زمان
 5سال قبل

از لحاظ آماري اگر  31داده جمع آوري نمائيم  ،خروجي قابل تعميم خواهد بود و با استفاده از ابزار هاي
نرم افزاري  WEKAورودي شرايط خود را به صورت داده در قالب فايل با پسوند  arffمي دهيم و با ابزار
نرم افزاري  Pentahoكار  BIو  BAو تحليل هاي كسب و كار را انجام مي دهيم .روند رشد اينترنت  ،پهناي
باند و  ...در سايت  googleو با كليد واژه  internt trend KPCBقابل مشاهده است .پيش بيني آينده
تكنولوژي با كليد واژه هاي  T-plan Technology Road Mapping Robert Phalو يا در سايت
 www.systemsandus . comقابل مشاهده است .
من اهلل التوفيق – علي ثاقب موفق

