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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ นาเสนอการพัฒนาเครื่ องมือที่ช่วยในการตัดสิ นใจในเบื้องต้นสาหรับ
วางแผนเลื อ กตาแหน่ ง ที่ เหมาะสมให้ ก ับ สมอลล์เซลล์ ในเครื อ ข่ ายเคลื่ อ นที่ โดยก าหนดสมการ
วัตถุประสงค์ให้คน้ หาตาแหน่งที่มีปริ มาณทราฟิ กและปริ มาณงานตามที่กาหนดบนเครื อข่ายเคลื่อนที่
3G โดยพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างของเซกเตอร์ จากลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันทางด้านความหนาแน่น
ของประชากร ได้แก่ ชุ มชนขนาดใหญ่ ชุ มชนขนาดกลาง และชุมชนขนาดเล็ก ในเขตภาคเหนือ และ
กาหนดเงื่อนไขในการพิจารณาปริ มาณทราฟิ กกับปริ มาณงานที่ใช้งานจริ งในระบบเครื อข่ายเคลื่อนที่
โดยแบบจาลองจะประเมิน ทุ กตาแหน่ งที่ เป็ นไปได้ด้วยขั้นตอนวิธีการค้นหาแบบนกกาเหว่า การ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพแบบจาลองสาหรับการวางแผนจัดวางสมอลล์เซลล์จะพิจารณาจากตาแหน่งของ
สมอลล์เซลล์ที่ได้จากแบบจาลองมาเปรี ยบเที ยบกับตาแหน่ งจากแผนงานหรื อจากผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
ตาแหน่งที่ได้ดาเนินการติดตั้งสมอลล์เซลล์แล้ว โดยใช้ระยะห่างเป็ นเกณฑ์วดั
ผลจากการศึกษาพบว่าขั้นตอนวิธีการค้นหาแบบนกกาเหว่า สามารถนามาใช้ในการสร้าง
ระบบตัดสิ นใจวางแผนเลื อกตาแหน่ งที่ เหมาะสมให้กบั สมอลล์เซลล์ในเครื อข่ายเคลื่ อนที่ได้ โดย
คานวณหาปริ มาณทราฟิ กและปริ มาณงานตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ สามารถนาแบบจาลองที่พฒั นาขึ้น
นี้ ไปใช้ในการวางแผนงานเพื่อหาตาแหน่ งติดตั้งสมอลล์เซลล์ได้จริ ง เป็ นการช่วยประหยัดทรัพยากร
ในการวางแผน ลดระยะเวลาและข้อ ผิด พลาดที่ เกิ ด จากแผนงานติ ด ตั้ง สมอลล์เซลล์ และท าให้
เครื อข่ายเกิดประสิ ทธิภาพแก่ผใู ้ ช้งาน
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ABSTRACT
In this independent study, the main purpose is to develop the decision support model for
deployment of small cell in 3G mobile networks by defining the objective function to optimize the
total traffic data and throughput per user. A set of sectors considered in this study are located in
urban, suburban, and rural areas. This research proposes a new metaheuristic cuckoo search
algorithm to evaluate all the possible locations based on real traffic data and throughput per user
from existing 3G networks. The support model for small cell deployment is evaluated by: (i) the
distance between planned small cell locations and small cell locations from the model and (ii) the
distance between existing small cell locations in real networks and small cell locations from the
model.
The experimental results show that the cuckoo search algorithm can be applied to develop
the decision support model for small cell deployment in mobile networks. Therefore, this support
model can be used to find the optimal location for placing small cell in mobile networks, which can
save resource, reduce time and error factors in the deployment plan, and provide efficient mobile
networks to customers.
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