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، برونسپاری ترافیک از شبکه سلولی به شبکه مکمل بهعنوان یک راهحل مقرونبهصرفه در مقابله با ازدحام روزافززون شزبکههای سزلولی:چکیده
. چالش اصلی در این مورد کاهش هزینههای ثابت و متغیر این فرآیند برای اپراتور سلولی و همچنین حفظ رضایت کاربران اسزت.مطرح شده است
 مسئله برونسپاری ترافیک تحملپذیر تأخیر کاربران و چگونگی تشویق آنها برای شرکت در این فرآیند بررسی شده و یک مکانیسم،در این مقاله
 مسئله جایابی، در بخش اول با بهرهگیری از پیشبینی الگوی تحرک کاربران.جدید مشتمل بر دو بخش برای حل چالش ذکرشده پیشنهاد میشود
نقاط دسترسی شبکه مکمل و تخصیص پهنای باند به آنها و در بخش دوم کاهش هزینههای متغیر شزبکه بهصزور مسزالل بهینهسزازی فرمولزه
 بخشی از هزینههای متغیر است کزه بزرای کمینزهکردن آن از یزک روش، هزینههای تشویق کاربران در ازای پذیرش تأخیر در تبادل داده.شدهاند
 الگوریتمهای ابتکاری با پیچیزدگی خطزی ارالزه، در انتها با توجه به پیچیدگی باالی مدلهای پیشنهادی.مبتنی بر حراج معکوس استفاده میشود
 نتایج حاصل از حل عددی مدلها و شبیهسازی الگوریتمها نشان میدهد که مکانیسم پیشنهادی از لحاظ ایجاد تعزادل بزار در شزبکه و.شده است
.کاهش هزینههای اپراتور سلولی نسبت به سایر روشها عملکرد بهتری دارد
. حراج معکوس، هزینه تشویق، شبکه مکمل، شبکه سلولی، برونسپاری ترافیک:واژههای کلیدی
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Abstract: Traffic offloading (transferring a share of cellular network traffic to complementary network technologies such as Wi-Fi)
is an economic and efficient mitigation for the ever-increasing congestion in cellular networks. In this regard, reducing fixed and
variable costs of cellular operators in one side and providing some incentives for the users to participate in the offloading in the other
side are among the main challenges to be addressed. In this way, delay tolerant offloading (in which users may tolerate some delay
before receiving their needed data) is investigated and a new optimization mechanism in two stages is proposed. First, by utilizing
user motion pattern prediction, a model is formulated to obtain the optimal placement of complementary WiFi networks and their
bandwidth allocation. Second, cellular operator's overall variable cost (including data exchange and user incentive costs) is
minimized. Minimizing the latter is performed using a reverse auction framework. Moreover, due to nonlinearity and high
complexity of proposed models, heuristic algorithms are proposed to solve them. A numerical study and simulations of the
algorithms show that the proposed mechanism outperforms previous methods in terms of balancing the load of cellular network and
reducing overall cost of the cellular operators.
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 -1مقدمه
با ترویج روزافزون برنامههای کاربردی موبایزل ،شزبکههای اجتمزاعی و
خدما بر پایه ابر ،پیشبینی میشود که ترافیک شبکه سلولی از سزال
 8560تا  8585حدود هشت برابر افزایش یابد که این امر باعث ازدحام
در شبکههای سلولی خواهد شد [ .]6کنترل ازدحام شزبکه بزا افززایش
ظرفیت آن میسر است اما سرمایهگذاری بزرای ارتقزای زیرسزاختها و
1
فناوری پرهزینه و وقتگیر است بنابراین برونسپاری ترافیزک سزلولی
بهعنوان یک راهحل جایگزین برای کنترل ازدحام شزبکه مطزرح شزده
است [ .]9 ،8برونسپاری ترافیک شبکه سلولی به معنی واگذاری تبادل
بخشی از ترافیک شزبکه سزلولی بزه شزبکههای مکمزل ماننزد  WiFiو
 Femtocellبرای کاهش ازدحام و استفاده بهتر از منابع شزبکه سزلولی
است .برونسپاری ترافیک شبکه سلولی به دو صور انجام میشود:
 برونسپاری بالدرنگ :2در برونسپاری بالدرنگ اگر کاربر در طول
مد تبادل ترافیک در محدوده پوششی شبکه مکمل قرار داشزته
باشد ،تبادل ترافیک از طریق شبکه مکمل و در غیر اینصزور از
طریق شبکه سلولی انجام میشود [.]0 ،7
 برونسپاری مبتنی بر تأخیر ( :3)DTOدر این روش هزر کزاربر بزا
توجه به وضعیت و نوع ترافیک درخواستی خود ،حاضر به پذیرش
مقداری تأخیر در تبادل ترافیک خود است .پز از انقضزای ایزن
مهلت درصورتیکه تبادل کل ترافیک درخواستی کاربر بزه اتمزام
نرسیده باشد شبکه سلولی ارسال ترافیک باقیمانزده را بزر عهزده
میگیرد [.]9
در برونسپاری مبتنی بزر تزأخیر ( )DTOمزیبایسزت از مکانیسزم
مناسبی بزرای تشزویق و ایجزاد انگیززه در کزاربران جهزت شزرکت در
برونسززپاری اسززتفاده شززود ،از طرفززی بززهدلیل پرداخززت هزینززههای
پیادهسازی ( 4)CAPEXو عملیاتی ( 5)OPEXبرای اجرای برونسپاری
الزم است تا یک چارچوب اقتصادی پایزهریزی شزود کزه منزافع همزه
بازیگران را در نظر بگیرد.
در این مقاله ،مکانیسمی پیشنهاد شده است که تعامال اقتصادی
اپراتور شبکه سلولی با اپراتور شبکه مکمل  WiFiو کاربران را بهصور
همزمان در نظر میگیرد .نوآوریهای این مقاله شامل موارد زیر است:
 اول اینکه یک مزدل برنامزهریزی عزدد صزحیح غیرخطزی بزرای
کمینهکردن هزینههای برپاسازی شبکه مکمل تحت نرخ پوشزش
مشخص و مشروط به برونسپاری ترافیک مازاد بر ظرفیت شبکه،
اراله شده است که درباره مکان و پهنای باند بهینه نقاط دسترسی
شزبکه مکمزل (APهزا) در ناحیزه تحزت پوشزش شزبکه سززلولی
تصمیمگیری میکند.
 دوم اینکه مسئله بهینهسزازی هزینزههای متغیزر شزبکه سزلولی
بررسی میشود .هزینههای تشویق کاربران برای پذیرش تأخیر در
تبززادل ترافی زک بززهعنوان بخش زی از هزینززههای متغی زر در نظززر
گرفتهشده است که بزهمنظور کمینزهکردن ایزن هزینزهها از یزک
چارچوب تشویقی مبتنی بر حراج معکوس و یک مدل پیشبینزی
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استفاده میشود درنهایت مدلی بزرای کمینزه کزردن هزینزههای
متغیر شبکه سلولی پیشنهاد شده است که دربزاره میززان تزأخیر
بهینه هر کاربر بر اساس پیشنهادهای آنها در حزراج معکزوس و
ترافیک بهینه برای برونسپاری تصمیمگیری میکند.
 سوم اینکه الگوریتمهایی ابتکاری با پیچیدگی محاسزباتی پزایین
برای حل مدلهای پیشنهادی در زمان قابل قبول اراله شده است.
ادامه مقاله بهصور زیر سزازماندهی شزده اسزت .در بخزش ()8
کارهای مرتبط در زمینه بهبود عملکرد فرآیند برونسپاری و روشهای
اقتصادی ارالهشده ،مرور میشود .در بخش ( )9مدل سیستم و فرضیا
بیان میشود .سپ در بخش ( )7جزلیا مکانیسم پیشزنهادی شزرح
داده مزیشززود .در بخززش ( )0کززارایی مکانیسززم پیشززنهادی از طریزق
شبیهسازی صور گرفته ،ارزیابی میشود .بخزش ( )1بزه جمعبنزدی و
پیشنهاد کارهای آینده میپردازد.

 -2پیشینه تحقیق
 -1-2روشهای افزایش بهرهوری در فرآیند برونسپاری
افزایش کارایی فرآیند برونسپاری در تحقیقا بسزیاری بررسزیشزده
است که در ادامه برخی از آنها بزهاجمال مزرور شزدهاند .در [ ]1یزک
شبکه  LTEبا پارامترهای واقعی مطالعه شده است و میزان کاهش بزار
شبکههای سلولی هنگام بهکارگیری شبکههای مکمزل و میززان بهبزود
کیفیت سروی در هنگام استفاده از این روش بررسی شزده اسزت .در
[ ]4نویسندگان راهکارهایی را بزرای انتخزاب مجزدد سزلول بزهمنظور
کاهش ازدحام لحظهای سلولها و همچنین گسترش پوشش پیشزنهاد
کردهاند .تمرکز مقاله روی نقاط مرزی بین موبایزل روسزتایی و همزراه
اول و انتقال خودکار مشتریان است که نوعی برونسپاری ترافیک است.
در [ ،]2مسئله کمینه کردن استقرار APهای  WiFiهمزراه بزا بیشزینه
کردن نرخ پوشش ،مطرح و الگزوریتمی بزرای حزل آن پیشزنهاد شزده
است .بر اساس نتایج این مقاله ،شرایط الزم برای تشویق یک کاربر بزه
استفاده از شبکه  WiFiبر اسزاس نزرخ انتقزال ،تزوان انتقزال و انزریی
دریافتی  WiFiاسزتخراج مزیشزود .نتزایج بهدسزتآمده از [ ]3نشزان
میدهند که اگرچه انتقال ترافیزک بزه شزبکه  WiFiبزا تحمزل تزأخیر
میتواند میزان برونسپاری را بهطور قابل توجهی افزایش دهد .بزا ایزن
وجود به تأخیر انداختن همه انتقالها یزک اسزترات ی کارآمزد نیسزت.
درنتیجه استفاده از انگیزههای اقتصادی بزرای کزاربران و یزا مزدلهای
پیشبینی یک راهحل مناسب است و باعث ایجاد تعادل بزین بهزرهوری
برونسپاری و رضایت کاربر میشود .در مقالزه [ ]65الگزوریتمی بزرای
پیشبینی تحرک و اتصاال کاربران با استفاده از فرآیند مارکوف ارالزه
شده است .استفاده از نتایج این الگوریتم پیشبینی ،بزه اپراتزور شزبکه
سلولی کمک میکند تا بهمنظور کاهش هزینه ،مصرف انریی و رضایت
کاربران ،یکی از سه حالت ارتباطی یعنی دریافت سزلولی ،برونسزپاری
داده با تحمل تأخیر و انتقال از طریق شزبکه فرصزتطلبانه را انتخزاب
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نماید .نویسندگان این مقاله توانسزتهاند بزا ایزن روش تزا  %03میززان
برونسپاری داده را افزایش و تا  %61هزینهها را کاهش دهند.
مرتبط ،استفاده از روشهای فرصتطلبانه6
در تعدادی از تحقیقا
بهمنظور برونسپاری ترافیک سلولی پیشنهاد شده است .در روشهزای
فرصتطلبانه از کاربران دیگر بهعنوان رسزانه تبزادل ترافیزک اسزتفاده
میشود .درواقع تبادل ترافیک به فرصتهای ارتباطی وابسته است کزه
از جابجایی گرهها به وجزود مزیآیزد .در [ ]66یزک چزارچوب ریاضزی
مبتنی بر فرضیا واقعی برای روشهای فرصتطلبانه در برونسزپاری
ترافیک اراله شده است .در این چارچوب مسئله تخصیص بهینه منابع و
انتخاب سیاست رمزگذاری مناسب با هدف بیشینه کردن رضایت کاربر
بررسی و برای حزل آن الگزوریتمی پیشزنهاد مزیشزود .در [ ]68یزک
چارچوب تصمیمگیری چندمعیاره برای مدیریت برونسپاری ترافیک از
زیرساخت موجود و با استفاده از ارتباطا فرصتطلبانه ارالهشده است.
نویسندگان این مقاله مسئله برونسزپاری ترافیزک را در سزمت کزاربر
آنالیز و مسئله انتخاب شبکه را بهصور تصمیمگیری چندمعیاره مدل
میکنند .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که  %70از ترافیک با پذیرش
تأخیر کمتر از  85دقیقه برونسپاری میشود.
 -2-2چشمانداز اقتصادی مسئله برونسپاری
مسئله چگونگی تشویق و ایجاد انگیزه در کاربران برای شرکت در
برونسپاری مبتنیبر تأخیر و کمینه کردن هزینههای فرآیند
برونسپاری با استفاده از راهکارهای اقتصادی مانند نظریه بازیها و
حراج مطالعه شده است .در [ ]69یک مکانیسم مبتنی بر حراج ترکیبی
را برای خرید یا کرایه پهنای باند اضافی از APهای شبکه  WiFiاراله و
سه الگوریتم حریصانه برای حل آن پیشنهاد شده است .نتایج این مقاله
بر اساس معیارهای ارزیابی (هزینه ،برندگان حراج و تعداد مشتریان
سروی دهیشده) و مقایسه آنها در سه الگوریتم حریصانه پیشنهادی
و حالت بهینه برای تعداد APهای متفاو اراله شده است .در []67
منافع اقتصادی حاصل از برونسپاری ترافیک مبتنی بر تأخیر ،با در
نظر گرفتن بازاری با یک فراهمکننده انحصاری و کاربران ،مطالعه شده
و بهصور نظریه بازی دومرحلهای مدلسازی شده است .نتایج این
مقاله نشان میدهد که برونسپاری مبتنی بر تأخیر اضافه رفاه کاربران
و درآمد فراهمکننده را افزایش میدهد .شبکه مکمل  WLANدر []60
بررسی شده و یک مدل برای ارتباط اقتصادی و تنظیم قیمت بین
اپراتورهای شبکه موبایل ( 7)MNOو اپراتورهای مقیاس کوچک
( 8)SSOمربوط به شبکه  WLANبهمنظور حداقل کردن هزینهها اراله
شده است .در مقاله [ ]61بهدلیل هزینه باال و محدودیتهای مکانی
برای استقرار APهای شبکه  WiFiتوسط خود  ،MNOاز APهای از
قبل مستقر شده توسط شرکتهای ثالث استفاده شده و تعامل بین
یک اپراتور شبکه موبایل ( )MNOو تعدادی از مالکین نقاط دسترسی
( 9)APOبا استفاده از تئوریهای چانهزنی معمولی و گروهی،
مدلسازی و تجزیه و تحلیل شده است .در [ ]62 ،64یک چارچوب
مبتنی بر حراج برای استقرار شبکههای موبایل ناهمگن جهت تعیین
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قیمت و تخصیص بهینه ترافیک به APهای شبکه مکمل توسط اپراتور
سلولی ،پیشنهاد شده است که موجب تعامل بین طرفین معامله،
کاهش هزینههای رقابت و بیشینه کردن ترافیک برونسپاری میشود.
هرکدام از این مدلهای اقتصادی مطرحشده با محدود کردن مدل
سیستم خود به بررسی روابط اقتصادی بین اپراتور سلولی و کاربران یزا
اپراتور سلولی و اپراتور شبکه مکمل میپردازند و مسئله ایجاد انگیزه و
کاهش کل هزینههای شبکه سلولی را بهصزور همزمزان و بزا حضزور
همه بازیگران بررسی نمیکنند .یکی از کارهای پیشین نزدیک بزه کزار
انجامشده در این مقاله ،چارچوب تشزویقی ]63[ Win-Couponاسزت
که چگونگی ایجاد انگیزه در کاربران بزرای شزرکت در برونسزپاری بزا
تحمل تأخیر را بررسی میکند و با در نظر گرفتن یک مدل پیشبینزی
و روابزط اقتصزادی بزین اپراتزور سزلولی و کزاربران ،ضزمن ارالزه یزک
چارچوب تشویقی مبتنی بر حراج معکوس به کمینزهکردن هزینزههای
تشویق کاربران و حفظ رضایت آنها میپردازد؛ اما روابط اقتصادی بین
اپراتور سلولی و اپراتور شبکه مکمل و استفاده بهینزه از منزابع هزر دو
شبکه را بررسی نمیکند .در ایزن مقالزه بزا اضزافه نمزودن فرضزیا و
محدودیتهای جدید بزه چزارچوب تشزویقی  Win-Couponو در نظزر
گرفتن سایر هزینهها ،مکانیسم جدیدی برای اسزتفاده بهینزه از منزابع
شبکه و کمینه کردن کل هزینههای شبکه سلولی اراله میشود .تحقزق
این مکانیسزم مزیتوانزد عالوهبزر افززایش بهزرهوری و داشزتن صزرفه
اقتصادی ،تأخیر قابلپذیرش کاربران را کاهش دهد و رضایت کاربران را
نیز حفظ کند.

 -3مدل سیستم و فرضیات
در این بخش ،سیستم مورد مطالعه و فرضیا در نظر گرفتهشده ،بیان
میشود .مجموعه }𝑛  𝑁 = {1,2, … ,کاربر درون یک ناحیه با  mبخزش
مساوی حرکت میکنند .فرض میشود که کاربران همواره تحت پوشش
شبکه سلولی هستند اما لزومًا همیشه تحت پوشش شبکه مکمل WiFi
قرار ندارند و ممکن است در مسیر حرکت خود تحت پوشش تعدادی از
APهای شبکه مکمل  WiFiقزرار گیرنزد .امکزان اسزتقرار یزک  APبزا
ظرفیت محدود در مرکز هزر بخزش وجزود دارد کزه کزل آن بخزش را
پوشش میدهد .اتصال به  ،WiFiبه مکزان جغرافیزایی کزاربر و APهزا
وابسته است و در همه زمانها در دسترس کزاربر نیسزت .آن بخزش از
ترافیک کاربرانی که قابلیت تحمل تأخیر را دارنزد ،مزیتوانزد از طریزق
اتصاال شبکه مکمل  WiFiو با رعایت میزان تأخیر قابل تحمل آنهزا
منتقل شود؛ در صور عدم تأخیرپذیری کاربران یا اتمام مهلت تزأخیر
زمانی موردنظر آنها ،تبادل داده بهطور مستقیم از طریق شبکه سلولی
انجام میشود .اپراتور شبکه سلولی باید APها را بهگونهای مستقر کنزد
که در میزان تأخیر مشخص و با حفظ رضزایت کزاربر ،مقزدار ترافیزک
موردنظر اپراتور ،برونسپاری شود و هزینههای آن برای اپراتور سزلولی
کمینه گردد.
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بازیگران فرآینزد برونسزپاری مزورد بررسزی عبار انزد از :اپراتزور
سززلولی ،اپراتززور  WiFiو مشززترکین شززبکه سززلولی (کززاربران) .فززرض
میشود که اپراتور سلولی بهمنظور برونسپاری در ساعا اوج ترافیزک
و با پرداخت مبلغی به اپراتور  ،WiFiبه برپاسازی شزبکه مکمزل WiFi
در ناحیه تحت پوشش خود میپردازد .اپراتور  WiFiطی عقد قرارداد با
اپراتور سلولی ،پهنای باند مازاد APهای از قبزل مستقرشزده در ناحیزه
تحت پوشش شبکه سلولی را در اختیار اپراتور سلولی قرار میدهد و در
صور عدم وجود  APدر ناحیزه مزوردنظرAP ،هزایی بزا پهنزای بانزد
مشخص را در آن نواحی مستقر میکند .صاحبان آن ملکی کزه APهزا
در آن مستقر شدهاند ،کنترلی روی اتصال کاربران بزه APهزا ندارنزد و
اپراتور سلولی تصمیم میگیرد که کزدام کزاربران و در چزه زمزانی بزه
APها متصل شوند [ .]85از طرفی ممکزن اسزت کزاربران تمزایلی بزه
تحمل تأخیر برای تبادل داده خود نداشته باشند .در اینصور اپراتزور
شبکه سلولی باید از مکانیسزمهای تشزویقی (ماننزد ارالزه تخفیزف بزه
کاربران) برای ایجاد انگیزه جهزت شزرکت در برونسزپاری مبتنزی بزر
تأخیر استفاده کند .با توجه بزه مطالزب ذکرشزده در بزاال ،یزک رابطزه
اقتصادی یک به یک بین اپراتور سزلولی و اپراتزور  WiFiو یزک رابطزه
اقتصادی یک به چند بین اپراتور سلولی و مشزترکانش در نظزر گرفتزه
میشود .مکانیسم تشویقی پیشنهادی در این مقالزه بزر اسزاس حزراج
معکوس است .اخیرًا عالوهبر مبحث برونسزپاری ترافیزک ،اسزتفاده از
انواع حراج بزرای تعیزین قیمزت و تخصزیص عادالنزه منزابع ،بهشزکل
گسترده در شاخههای مختلف مهندسزی بزرق ماننزد محاسزبا ابزری
[ ]86و شبکههای توزیع هوشمند [ ]88مورد توجه قرار گرفته است.

اراله مکانیسمی برای کمینه کردن . . .

انجام میشود .در این گام ،هر کاربر ،اطالعا مربوطبه مد زمان تأخیر
و مقدار تخفیفی که به ازای هر واحد تأخیر میخواهد را همراه با پیغام
درخواست داده ،بهعنوان پیشنهاد 11به اپراتور سزلولی ارسزال مزیکنزد
(بلوک  .)7ترافیک قابل برونسپاری هر کاربر در بازه زمانی آینزده (بزر
اساس تحمل تأخیر آنها) با استفاده از دادههای حرکتزی و یزک مزدل
شبهمارکوف ،پیشبینی میشود .درنهایت اپراتور سلولی بزا اسزتفاده از
یک چارچوب تشویقی مبتنی بر حراج معکوس ،به کمینهکردن هزینزه
تشویق کاربران برای مبادله تأخیر با آنها میپزردازد (بلزوک  .)1خزود
حززراج شززامل دو مرحلززه تخصزیص و قیمتگززذاری اسززت .در مرحل زه
تخصیص ،اپراتور سلولی تعیین میکند که چزه کزاربرانی برنزده حزراج
هستند و چه تأخیری باید بپذیرنزد و در مرحلزه قیمتگزذاری میززان
تخفیف پرداختی به کاربران برنده تعیین میشود .سپ اپراتور سزلولی
بر اساس کل ظرفیت شبکه سلولی به بهینهسازی هزینه متغیر و تعادل
بار شبکه خود میپزردازد و دربزاره ترافیزک هزدف بزرای برونسزپاری
تصمیمگیری میکند.

Cellular Overall Cost Optimization
Problem2: Cellular Variable Cost
Optimization

Prediction

5

1

Mobility history

Offloading Potential
Problem1: Cellular
Fixed Cost
Optimization

Incentive Cost Optimization

4

Bids Collection
Delay Tolerance

APs Deployment 2

Auction
6
Allocation

 -4ارائه مکانیسمی برای بهبود عملکرد فرآیند برونسپاری و
کاهش هزینههای اپراتور سلولی
در این بخش ابتدا چارچوب مکانیسم پیشنهادی مرور و سپ جزلیا
آن مطرح میگردد .مکانیسم پیشزنهادی بزه کزاهش هزینزههای کلزی
شبکه سلولی در مقابله با ازدحام کمک میکند .ایزن مکانیسزم شزامل
مسئله برپاسازی هدفمند شبکه مکمل در ناحیه تحزت پوشزش شزبکه
سززلولی ،چگززونگی تشززویق کززاربران بززرای پززذیرش تززأخیر در تبززادل
دادههایشان و تعیین ترافیک هدف بزرای برونسزپاری اسزت .شزکل 6
بلوک-دیاگرام مکانیسم پیشنهادی را نشان میدهد.
مکانیسم پیشنهادی دارای دو گام اصلی است :در گام اول مطابق با
بلوکهای سمت چپ شکل  ،6اپراتور سزلولی بزهعنوان مرکزز کنتزرل
درباره نحوه برپاسزازی شزبکه مکمزل تصزمیم مزیگیزرد و بزر اسزاس
دادههای حرکتی کاربران (بلوک  ،)6تعیین میکند که چه تعداد  APو
در کدام نواحی مستقر کند (بلوک  )8و چه مقدار پهنای باند به هر AP
تخصیص دهد (بلوک  .)9به اینترتیب عالوهبر کمینه کردن هزینههای
برپاسازی شبکه مکمل ،درصد برونسپاری آن افزایش مییابد .پز از
برپاسازی شبکه مکمل در ناحیه تحت پوشش شبکه سزلولی ،گزام دوم
دورهای10
مسئله مطابق با بلوکهای سمت راست شزکل  6و بهصزور
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3
Pricing

7

Bandwidth
Allocation
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شکل  :1بلوک-دیاگرام اجزای مکانیسم پیشنهادی

 -1-4مدل پیشبینی مورد استفاده و تاریخچه حرکتی کاربران
همانگونه که در شکل  6مشاهده میشود یکی از اجزای مکانیسم
پیشنهادی مدل پیشبینی است که از تاریخچه حرکتی کاربران
استفاده میکند .برای استفاده از این مدل پیشبینی باید تاریخچه
حرکتی کاربران جمعآوری شود .اغلب کاربران موبایل الگوهای حرکتی
روزانهای دارند (بهعنوان مثال آنها هر روز مسیر یکسانی را طی
میکنند) بنابراین میتوان حرکت کاربران را بر اساس یک مدل
مارکوف فرمولبندی کرد .مقادیر احتمال حضور هر کاربر در هر ناحیه
و در هر بازه زمانی ،ماتری احتمال گذار و توزیع احتمال زمان اقامت،
بر اساس تاریخچه حرکتی جمعآوریشده از حرکت کاربران محاسبه و
بهعنوان ورودی در مدل پیشبینی استفاده میشوند .در نهایت با
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استفاده از این احتماال  ،میتوان مقدار ترافیک قابل برونسپاری هر
کاربر را در بازههای زمانی آینده پیشبینی کرد.
ماتری  ،Pاحتمال گذار هر کاربر را نشان میدهد که از تاریخچزه
حرکتی کاربران بهدست میآید .هر عنصر pjk ϵ Pاحتمال گذار کاربر  iرا
از ناحی زه  jبززه  kنشززان م زیدهززد pjk .بهصززور تعززداد دفعززا گززذار
مشاهدهشده از نمونزههای بهدسزتآمده از تاریخچزه حرکتزی کزاربران
تعریف میشود .مقدار  pjkاز طریزق رابطزه

𝑘𝑗𝑚𝑢𝑛
𝑗𝑚𝑢𝑛

= 𝑘𝑗𝑝 قابلمحاسزبه

است .نماد  numjkتعزداد گزذارها از ناحیزه  jبزه  kو نمزاد  numjتعزداد
گذارها از ناحیه  jرا بدون در نظر گرفتن ناحیه بعدی نشان میدهد.

نماد )𝑡( 𝑘𝑗𝑆 توزیع احتمالی زمان اقامت را در ناحیزه  jهنگامیکزه
ناحیه بعدی برای گذار  kباشد ،نشان میدهد .مقدار )𝑡( 𝑘𝑗𝑆 بزر اسزاس
تاریخچه تحرک کاربران بهصور

)𝑡≤ 𝑘𝑗𝑡( 𝑘𝑗𝑚𝑢𝑛
𝑘𝑗𝑚𝑢𝑛

= )𝑡( 𝑘𝑗𝑆 تخمزین زده

میشود که  tjkزمان اقامت را در ناحیه  jهنگامیکه ناحیه بعزدی بزرای
گذار  kباشد ،نشان میدهد و ) numjk (tjk ≤ tتعداد گذارها از ناحیه  jبزه
 kبا زمان اقامت کمتر از  tاست.
بهمنظور برپاسازی شبکه مکمل در ناحیه تحت شبکه سلولی نیز از
تاریخچه حرکتی کاربران برای وزندهی به نزواحی اسزتفاده مزیشزود.
وزندهی به نواحی با استفاده از 𝑡𝑗𝑖𝑝 بهدستآمده از تاریخچزه حرکتزی
کاربران صور میگیرد که 𝑡𝑗𝑖𝑝 نشاندهنده احتمال حضزور کزاربر  iدر
ناحیه  jدر باز زمانی  tاست .نماد  wjبیانگر وزن ناحیه  jاست و صور
𝜏
𝑖
 𝑤𝑗 = ∑𝑖∈𝑁 ∑𝑙𝜏=1محاسززبه مززیشززود .نززواحی بززر اسززاس وزن
𝑗𝑖𝑝

اختصاصیافته به آنها اولویتدهی میشوند .اولویتدهی به نزواحی بزر
اساس عناصر بردار ) W = (w1, w2,…,wmمیتواند به اپراتور سزلولی در
جایابی بهینه APها در محیط تحت پوشش خزود کمزک کنزد .بعزد از
تعیین ناحیه موردنظر برای استقرار  APدر آن ،پهنای بانزد تخصیصزی
بزه آن  APبزر اسززاس یزک روش وزندهزی مشززخص مزیشزود .نمززاد
𝑗𝑃𝐴𝑊𝐵𝑤 بیانگر وزن محاسبهشده برای تخصیص پهنای باند بزه  APدر
ناحیه  jاست که از طریق نرمالسازی وزنهای محاسبهشده بزرای هزر
ناحیه ،طبق رابطزه

𝑙

𝑙

∑ 𝑚∑ 𝜏
𝜏
𝑖
𝑖
𝑤𝐵𝑊𝐴𝑃𝑗 = ∑𝑖∈𝑁 ∑𝜏=1
𝑗𝑖𝑝
⁄ 𝑗=1 𝑖∈𝑁 ∑𝜏=1
𝑗𝑖𝑝

بهدست میآید.
مسئله پیشبینزی مقزدار ترافیزک قابزل برونسزپاری در محزدوده
بررسی این مقاله نیست و یکی از این مدلهای پیشبینی موجود مورد
استفاده قرار میگیرد [ .]63مدل مورد اسزتفاده ،یزک نزوع پیشبینزی
شبهمارکوف میباشد که خروجی آن ،مقدار ترافیک قابزل برونسزپاری
هر کاربر در بازه زمانی آینده است و با نماد ) Vid (tنشان داده میشزود.
نماد ) Vid (tبه این معنی است کزه اگزر کزاربر  iدادهای بزا انزدازه  dرا
درخواست دهد و برای مد زمان  tمنتظر بماند ،میتواند مقدار ترافیک
 Vرا از طریق شبکه مکمل  WiFiارسال کند .در ادامه بزا بهرهگیزری از
پیشبینیهای انجامشده ،جزلیزا مکانیسزم پیشزنهادی توضزیح داده
میشود.
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 -2-4جزئیات مکانیسم پیشنهادی
در این بخش مسئله کاهش هزینههای کلی اپراتور سلولی بررسزی و دو
مدل برنامهریزی عدد صزحیح غیرخطزی  )NLIP(12بزرای آن پیشزنهاد
میشود .مدل اول مربوط به برپاسازی هدفمند شبکه مکمل اسزت کزه
یک بار اجرا میشود؛ سپ خروجیهای این مدل بهعنوان ورودی مدل
دوم در نظر گرفته میشود .مدل دوم مربوط به بهینهسازی هزینزههای
متغیر شبکه سلولی است که بهصور دورهای به اجرا گذاشته میشود.
مسئله تعداد دفعا و فرکان اجرای این دورهها ،بزه نحزوه برپاسزازی
شبکه مکمل ،نوسان نرخ ورود کاربران و مقدار ترافیزک شزبکه سزلولی
بستگی دارد.
 -1-2-4مسئله اول :بهینهسازی جایابی نقاط دسترسی و
تخصیص پهنای باند
در این بخش بر اساس پیشفرضها ،مالحظا و چارچوب معرفیشزده
در بخشهای قبل ،یک مدل برنامهریزی عدد صحیح غیرخطی با هدف
جایابی بهینه APها در نزواحی و کمینزه کزردن هزینزههای برپاسزازی
شبکه مکمل اراله میشود .پارامترهای ورودی مزدل برپاسزازی شزبکه
مکمل بهصور زیر است:
فرض میشود که اپراتور سلولی میخواهد شبکه مکمل  WiFiرا بر
اساس نرخ پوشش از پیش تعیینشده ( )Rدر ناحیه تحت پوشش خود
فراهم کند .با توجه به اینکه مسئله برپاسازی شبکه مکمل فقط یک بار
اجرا میشود و برای مد طوالنی مورد استفاده قرار مزیگیزرد اپراتزور
سلولی بهصور پیشفرض متوسط اندازه داده درخواستی ̅ dو متوسزط
تأخیر ̄ tرا برای هر کاربر در نظر میگیرد t̄ .به چند واحد زمانی با طول
 Tثانیه تقسیم میشود .نماد ̄ lنشاندهنده تعداد واحد تأخیر لحاظشده
̅

و مضرب صحیحی از  Tاست (بهطوری که] 𝑡𝑇[ = ̅ 𝑙 و در آن عالمزت [ ]
به معنی بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یزا مسزاوی عزدد داخزل آن
است) .طول واحد زمانی ( )Tکوچکتر منتج به دقت بیشتری میشود
ولی سربار ارتباطی بیشتر و پیچیدگی محاسباتی باالتری را بزه دنبزال
دارد .اپراتور  WiFiنیز هزینه  cbمربوط به مقدار هر واحد پهنای باند را
اعالم میکند .مقدار پهنای باند هر  APبهصزور مضزرب صزحیحی از
 bunitدر نظر گرفته میشود .اپراتور سلولی بزر اسزاس ظرفیزت آسزتانه
ازدحام خود ( )Thcellو تضمین رفزع ازدحزام در شزبکه سزلولی دربزاره
جایابی و تخصیص پهنای باند بهینه APها تصمیمگیری میکند.
متغیرهای تصمیم مسئله بهصور زیر تعریف میشوند:
 xjیک متغیر عدد صحیح صفر و یک است ،اگر  xj = 1آنگزاه  APدر
ناحیه  jقرار میگیرد و در غیر اینصزور هزیچ  APبزه ناحیزه j
اختصاص نمییابد.
 qjیک متغیر عدد صحیح است که تعزداد واحزد پهنزای بانزد قابزل
تخصیص به  APدر ناحیه  jرا مشخص میکند.
با در نظر گرفتن موارد فوق مسئله بهصور زیر مدل میشود:
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m

()6

min  (cb  q j )  x j
x j ,q j

j 1

منوط به:
()8

(l )  Thcell

()9

  r

2

R

d

V

i

iN

m

j

x
j 1

A

bmin  q j  bmax

()7
()0

q j  0, 1, 2, ...

j  1,2,...,m

()1

j  1,2,...,m

x j  0, 1

تابع هدف در معادله ( )6نشاندهنده هزینهای است که اپراتور
سلولی برای برپاسازی شبکه مکمل  WiFiپرداخت میکند .هزینه
برپاسازی شبکه مکمل  ،WiFiبهصور مجموع هزینههای پهنای باند
 qjتخصیصیافته به هر  APبر اساس رابطه ( )cb·qjمحاسبه میشود .در
عبار مربوط به محدودیت ( ، Vid̄(l̄) ،)8مقدار ترافیکی است که
پیشبینی میشود کاربر  iبا متوسط اندازه داده درخواستی ̅ dو
پذیرفتن متوسط تأخیر ̄ ،tبرونسپاری کند .متوسط تأخیر ̄ tبهصور
مضربی از واحد زمانی  Tدر نظر گرفته شده است (  .)t̄ = l̄·Tاین
محدودیت تضمین میکند که ازدحام شبکه با برپاسازی مناسب شبکه
مکمل  WiFiبرطرف شود .محدودیت ( )9به این معنی است که اپراتور
سلولی میخواهد نسبت مشخصی از کل ناحیه ،تحتپوشش شبکه
مکمل قرار بگیرد .محدودیت ( )7تضمین میکند که پهنای باند
تخصیصی به هر  APدر بازه ] [bmin bmaxقرار گیرد .محدودیتهای ()0
و ( )1دامنه متغیرهای تصمیم را بیان میکند.
خروجیهای مسئله فوق بهصور بردارهای ) X = (x1, x2, …, xmو
) Q = (q1, q2, …, qmحاصل میشوند که مکان و پهنای باند بهینه هزر
 APرا مشخص میکنند .پ
 -2-2-4مسئله دوم :بهینهسازی هزینههای متغیر شبکه سلولی
در این بخش با در نظر گرفتن هزینههای تبادل ترافیک توسزط شزبکه
سلولی و مکمل در شرایط ازدحام و عدم ازدحام و هزینزههای تشزویق
کاربران در مبادله تأخیر با آنها ،مدلی برای کمینه کزردن هزینزههای
متغیر شبکه سلولی پیشنهاد میشزود .خروجزی بهدسزتآمده از مزدل
پیشنهادی بخش قبزل بزهعنوان ورودی در ایزن مزدل در نظزر گرفتزه
میشود .هزینههای مربوط به انتقال هر واحد ترافیک سلولی بخشزی از
هزینههای متغیر این شبکه را تشکیل میدهد و با استفاده از رابطه ()4
محاسبه میشود .نماد  Dکل ترافیک شبکه سزلولی ( )∑iϵN diرا نشزان
میدهد .در مدل پیشنهادی ترافیک هزدف برونسزپاری بهصزور η·θ
(مضارب صحیحی از یزک مقزدار تعریفشزده بنزام  )θدر نظزر گرفتزه
میشود θ .یک عدد کوچکتر از یک است که نسزبتی از کزل ترافیزک
سزلولی را نشزان مزیدهزد .بزهعنوانمثال اگزر  θ = 0.05باشزد مزدل

Serial no. 82

اراله مکانیسمی برای کمینه کردن . . .

پیشنهادی باید مقادیر بهینه  ηرا مشخص کند .حزال اگزر  η = 3باشزد
یعن زی  %60از کززل ترافی زک سززلولی بززهعنوان ترافی زک هززدف بززرای
برونسپاری انتخاب میشود .عبار ) D·(1-η·θترافیک انتقالدادهشزده
توسط شبکه سلولی را مشخص میکند .کوچک در نظر گزرفتن مقزدار
پارامتر  θموجب افززایش اطالعزا و افززایش دقزت مسزئله مزیشزود
همچنین پیچیدگی حل مسئله را نیز افزایش میدهد.
نماد  αنشاندهنده مقدار هزینه پرداختشده توسط اپراتور سلولی
برای تبادل هر واحزد ترافیزک ارسزالی از طریزق شزبکه خزود قبزل از
رسیدن به ترافیک آستانه ازدحام ( )D·(1-η·θ) ≤ Thcellاست.
اگر کل ترافیک شبکه سلولی از ترافیک آستانه شبکه تجزاوز کنزد
( )D·(1-η·θ) > Thcellاپراتزززور سزززلولی یزززک هزینزززه ازدحزززام
 α·[1+Ccell(v/Thcell)]·vرا متحمل میشود که  vمقدار ترافیک فراتزر از
آستانه ازدحام است و بهصور  v = D·(1-η·θ)-Thcellمحاسبه میشود.
تابع )·(  Ccellیک تابع اکیدًا افزایشی و محزدب اسزت کزه رونزد سزریع
افزایش هزینههای ازدحام را بیان میکند .توابع هزینزه محزدب مشزابه
بهطور گسترده در مدلسازی هزینه ازدحام در اینترنت اسزتفاده شزده
است [ .]89برای  v ≤ 0داریم .Ccell(v/Thcell) = 0
()4

𝛼 ∙ 𝐷 ∙ (1 − 𝜂 ∙ 𝜃),
𝛼 ∙ 𝑇ℎ𝑐𝑒𝑙𝑙 + 𝛼 ∙ [1 + 𝐶𝑐𝑒𝑙𝑙 (𝑣 𝑇ℎ𝑐𝑒𝑙𝑙 )] ∙ 𝑣,

𝑙𝑙𝑒𝑐𝐷 ∙ (1 − 𝜂 ∙ 𝜃) ≤ 𝑇ℎ
𝑙𝑙𝑒𝑐𝐷 ∙ (1 − 𝜂 ∙ 𝜃) > 𝑇ℎ

مجموع هزینزه انتقزال هزر واحزد ترافیزک توسزط شزبکه  WiFiو
هزینههای تشویق کاربران برای مبادله تأخیر با آنها بخزش دیگزری از
هزینههای متغیر شبکه سلولی را تشکیل مزیدهزد کزه بزا اسزتفاده از
رابطه ( )2محاسبه میشود.
طبق رابطه ( )2برای شبکه  WiFiنیز یک ظرفیت آستانه ازدحام
 Thwfدر نظر گرفته مزیشزود و نمزاد  βبیزانگر هزینزه درخواستشزده
توسط اپراتور  WiFiبرای انتقزال هزر واحزد ترافیزک از طریزق شزبکه
خودش قبل از رسیدن به آستانه ازدحزامش ( )η·θ·D ≤ Thwfاسزت .در
غیر اینصور  ،اپراتور  WiFiیک هزینه ازدحزام´·[1+Cwf(v´/Thcell)]·v
 βرا نیز از اپراتور سلولی درخواست میکند که ´ vمقدار ترافیک فراتر از
آسززتانه ازدحززام شززبکه  WiFiاسززت و بهصززور v´ = η·θ·D - Thwf
محاسبه میشود.
تززابع )·(  Cwfنیزز ی زک تززابع محززدب اسززت و بززرای  v´<0داری زم
𝑖𝑡
 ∑𝑖∈𝑁 ∑𝑘=1هزینه تشویق کاربران بزا
 .Cwf(v´/Thcell) = 0در عبار 𝑘𝑖𝑏
استفاده از چارچوب تشزویقی  Win-Couponدر مقالزه [ ]63محاسزبه
میشود.
𝑖𝑡

𝑏𝑖𝑘 ,

𝑓𝑤𝜂 ∙ 𝜃 ∙ 𝐷 ≤ 𝑇ℎ

()2

𝛽∙𝜂∙𝜃∙𝐷+
𝑘=1

𝑁∈𝑖

𝑖𝑡

𝑓𝑤𝜂 ∙ 𝜃 ∙ 𝐷 > 𝑇ℎ

𝑏𝑖𝑘 ,

∙𝑣+
𝑘=1

𝑁∈𝑖

𝑓𝑤𝛽 ∙ 𝑇ℎ𝑤𝑓 + 𝛽 ∙ 1 + 𝐶𝑤𝑓 𝑣 𝑇ℎ

برای محاسبه هزینه تشویق کاربران در مبادله تأخیر با آنها فرض
میشود هر کاربر برای سروی دهی هر درخواست ،هزینه اولیه  fرا بزه
اپراتور سلولی پرداخت میکند و اپراتور سلولی یزک طزرح تخفیفزی را
جهت تشویق کاربرانش برای پذیرش تأخیر در تبزادل دادههایشزان در
نظر میگیرد .بزهدلیل انعطافپزذیری کزاربران در میززان تزأخیر قابزل
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تحملشان یک تابع رضایت ) S(tبرای بیان میزان مطلوبیت کاربر در نظر
گرفته میشود .در این تابع ،رضایت ازدسترفته کاربر بهصور ریالی و
تخفیف در مبلغ پرداختی کاربر به اپراتور سلولی محاسبه میشود .ایزن
تابع مستقل از اندازه داده درخواسزتی کزاربر و اکیزدًا نزولزی برحسزب
تأخیر است و توسط خود کاربر تعیین میشود .فرض میشود که کزاربر
برای هر داده درخواستی خود ( )dحداکثر تأخیر  tboundرا بر اساس تابع
رضایتش میپذیرد که در این نقطه تأخیر ،رضزایت کزاربر صزفر اسزت
یعنی کاربر تمایلی ندارد برای سروی داده خود هزینهای را به اپراتزور
سلولی پرداخت کند .بهعنوان مثال اگر کاربر بخواهد تأخیر  t1را بپذیرد
مطابق با تابع رضایت خود تمایل دارد که هزینه  S(t) = f1را بزهجای f
پرداخت کند و  f - f1مقدار ریالی رضزایت ازدسزترفته کزاربر بزهدلیل
تحمل تأخیر  t1است.
حداکثر تأخیر قابلپذیرش به تعدادی واحد زمانی تقسیم شده و
طول هر واحد زمانی  Tثانیه در نظر گرفته شده است .در بقیه این
مقاله ،تأخیر  tبرحسب مضربی از واحد زمانی  Tبیان میشود .نماد li
نشاندهندهی ،حداکثر تعداد واحد تأخیر لحاظشده برحسب  Tبرای هر
𝑑𝑛𝑢𝑜𝑏𝑡[ = 𝑖𝑙 و در آن [ ] بزرگترین عدد صحیح
کاربر است (]
𝑇
کوچکتر یا مساوی عدد داخل آن است) .کاربر  iمقدار تخفیف
پیشنهادی خود را برای هر واحد تأخیر بهصور }bi = {bi1, bi2, …, bil
ثبت میکند .هر عنصر از مجموعه پیشنهادها ،مقدار تخفیفی را که
کاربر  iبرای یک واحد تأخیر بیشتر میخواهد نشان میدهد و ،li
حداکثر واحد تأخیر قابلپذیرش کاربر  iاست .مجموعه همه
پیشنهادهای فرستادهشده توسط پیشنهاددهندگان در مجموع N
بهصور }| B = {b1, b2, …, b|Nداده میشود .به اینترتیب اپراتور
سلولی میزان تحمل تأخیر کاربران را جمعآوری میکند و مجموع
هزینههای تشویق را با استفاده از حراج معکوس پیشنهادشده در []63
محاسبه میکند .بهمنظور مدلسازی مسئله کمینه کردن هزینههای
متغیر اپراتور سلولی ،دو متغیر مشخصه  Icellو  Iwfتعریف میشوند.
رابطه ( )3نشان میدهد که اگر ترافیک ارسالی توسط خود شبکه
سلولی کمتر از آستانه ازدحام شبکه شود  Icell = 0و در غیر اینصور
 Icell = 1است .رابطه ( )65نشان میدهد که اگر ترافیک
برونسپاریشده کمتر از ظرفیت شبکه  WiFiباشد  Iwf = 0و در غیر
اینصور  Iwf = 1است.
𝑙𝑙𝑒𝑐𝐷 ∙ (1 − 𝜂 ∙ 𝜃) > 𝑇ℎ
𝑙𝑙𝑒𝑐𝐷 ∙ (1 − 𝜂 ∙ 𝜃) ≤ 𝑇ℎ

()3

𝑓𝑤𝜂 ∙ 𝜃 ∙ 𝐷 > 𝑇ℎ
𝑓𝑤𝜂 ∙ 𝜃 ∙ 𝐷 ≤ 𝑇ℎ

()65

1,
0,
1,
0,

= 𝑙𝑙𝑒𝑐𝐼
= 𝑓𝑤𝐼

)𝜃 ∙ 𝜂 𝑚𝑖𝑛𝜂,𝑡𝑖 (1 − 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 ) ∙ 𝛼 ∙ 𝐷 ∙ (1 −
𝑣 ∙ ) 𝑙𝑙𝑒𝑐+𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ 𝛼 ∙ 𝑇ℎ𝑐𝑒𝑙𝑙 + 𝛼 ∙ 1 + 𝐶𝑐𝑒𝑙𝑙 (𝑣 𝑇ℎ
𝑖𝑡

] 𝑘𝑖𝑏

()66

𝑖𝑡

] 𝑘𝑖𝑏

∙𝑣 +
𝑘=1
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𝑘=1

𝑁∈𝑖

منوط به:
()68

𝐷 ∙ 𝜃 ∙ 𝜂 ≥ ) 𝑖𝑡( 𝑖𝑑 𝑉
𝑁𝜖𝑖

()69

𝑙𝑙𝑒𝑐𝐷 ∙ (1 − 𝜂 ∙ 𝜃) > 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑙 ∙ 𝑇ℎ

()67

𝑓𝑤𝜂 ∙ 𝜃 ∙ 𝐷 > 𝐼𝑤𝑓 ∙ 𝑇ℎ

()60

𝑛 𝑖 = 1,2, … ,

𝑖𝑙 𝑡𝑖 = 0,1,2, . . ,
1
𝜃

()61

𝜂 = 0, 1, 2, … ,

متغیرهای تصمیم مسئله عبار اند از:
 ηمتغیر عدد صحیح است .مقدار این متغیر بهگونهای

است کزه η·θ

نسبت ترافیک برونسپاری را تعیین میکند.
ti

متغیر عدد صحیحی است که طول تأخیر خریداریشده از کاربر

i

را مشخص میکند .اگر  ، ti = 0یعنی کاربر در حراج برنده نشده
است و تأخیری به آن تخصیص داده نمیشود.
رابطه ( )66تابع هدف را نشان میدهد کزه از چنزدین عبزار بزه
شرح زیر تشکیل شده است .در جمله اول رابطزه ( ،)66هزینزه مقزدار
ترافیک انتقالی توسط خود شبکه سلولی بر اسزاس مقزدار  Icellمطزابق
رابطه ( )4محاسبه میشود .سزپ

در جملزه دوم رابطزه ( )66هزینزه

تبادل ترافیک تعیینشده برای برونسپاری از طریق شزبکه مکمزل بزر
i
∑i∈N ∑tk=1
اساس مقدار  Iwfو رابطه ( )2محاسبه میشزود .عبزار bki
𝑖
 ∑𝑡𝑘=1تخفیزف
مجموع هزینههای تشزویق کزاربران اسزت و مقزدار 𝑘𝑖𝑏

پرداختشده به کاربر  iبرای تحمل تأخیر  tiنشان میدهزد .در عبزار
مربوط به محدودیت ( ،Vid(ti) ،)68مقدار ترافیک قابزل برونسزپاری را
برای کاربر  iبا داده درخواسزتی بزه انزدازه  dو تحمزل تزأخیر  tiنشزان
میدهد .این محدودیت تضزمین مزیکنزد کزه مجمزوع ترافیزک قابزل
برونسپاری کاربران کمتر از ترافیک تعیینشزده توسزط اپراتزور بزرای
برونسپاری و کاهش ازدحام شبکه نباشد .محدودیتهای ( )69و ()67
نحوه محاسبه هزینهها را برای انتقال ترافیک توسزط شزبکه سزلولی و
مکمل مشخص میکند .این محدودیتها باعث ایجاد تفاو در محاسبه
هزینهها برای دو حالت ازدحام و عدم ازدحزام در شزبکههای سزلولی و
 WiFiمیشود .محدودیت ( )60تضمین میکند که تأخیری که کاربر
باید تحمل کند از ( liحداکثر تأخیر قابلپذیرش آن کاربر) تجاوز نکند.
i

با در نظر گرفتن موارد فوق ،مسئله بهصور زیر مدل میشود:

𝑁∈𝑖
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+ 1 − 𝐼𝑤𝑓 ∙ [𝛽 ∙ 𝜂 ∙ 𝜃 ∙ 𝐷 +

𝑓𝑤+𝐼𝑤𝑓 ∙ [𝛽 ∙ 𝑇ℎ𝑤𝑓 + 𝛽 ∙ 1 + 𝐶𝑤𝑓 𝑣 𝑇ℎ

محدودیت ( )61بیان میکند که نسبت ترافیک برونسپاریشده به کل
ترافیک شبکه بهصور مضارب صحیحی از ( θنسزبتی از کزل ترافیزک
شزبکه) در نظزر گرفتزه مزیشزود و مقزدار ترافیزک تعیینشزده بزرای
برونسپاری نباید از کل ترافیک شبکه تجاوز کند .فرض مزیشزود کزه
این مدل بهصور دورهای اجرا میشود و در هر دوره ،هزر کزاربر یزک
بسته با اندازه  dرا درخواست میدهد .راهحل بهینه بهصور  ηو بردار
)| = (t1, t2, …, t|Nحاصل میشوند.

t
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 -3-4ارائه الگوریتمهای ابتکاری برای حل مدلهای پیشنهادی
 -1-3-4برپاسازی هدفمند شبکه مکمل
مسئله برپاسازی هدفمند شبکه مکمل به تنهایی و با فزرض  qj = 1بزه
مسئله سادهتر کولهپشتی  0-1تبدیل میشود .حل مسزئله کولهپشزتی
 0-1از نوع  NP-hardاست که حزل آن را بزرای سزناریوهای بززرگ در
واقعیت دشوار میکند .بهمنظور حل این مسئله در زمان قابلقبول یک
الگوریتم ابتکاری با زمان اجرای چندجملهای ،پیشنهاد میشود .شبهکد
الگوریتم پیشنهادی در شکل  8آورده شده است.
Algorithm 1: Minimizing Cellular Fix Cost
; ̅// Input: extracted Weight W from historical data, N, M, bmin, bmax, Thcell, l̅ , d̅, t
مشاهده جدول //1

// Output: X*: optimal APs deployment, Q*: optimal bandwidth, Cost*: optimal
cost
} 1: Initialize IX []: {Sorted regions based on their weight W
بر اساس معادله 2: APnumber = the number of APs based on coverage rate; // 7
3: For k = 1 to APnumber
استقرار نقاط دسترسی 4: X [k] = IX [k]; //
5: End
بر اساس معادله 6: For q = bmin to bmax do // 8
Q = Allocated bandwidth to APs in X set according to their weights //

7:

بر اساس معادله 9
پیشبینی قابلیت V = Calculated offloading potential of the users (∑iϵNVid̄(l̄)) //

8:

برونسپاری کاربران بر اساس مرجع []19
)If V ≥ Thcell // based on Eq. (6

9:

بر اساس معادله CandidateCost(X, Q )= Calculate Cost(X, Q ) // 5

10:

end

11:

12: end
بر اساس معادله 13: (Cost*, X*, Q*) = FindBest (CandidateCost) // 5
;*14: Return Cost*, X*, Q

شکل  :2شبهکد الگوریتم پیشنهادی برای مدل ()1

اولویتدهی و وزندهزی نزواحی پرتزراکم بزا اسزتفاده از تاریخچزه
حرکتی کاربران و نمونههای بهدستآمده از موقعیت کاربران در هر بازه
زمانی ،انجام میشود .پارامترهای معرفیشده در بخشهای قبل و بردار
وزن  Wبهعنوان ورودی و برای حل مزدلهای بهینهسزازی پیشزنهادی
استفاده میشوند .در خط  6الگوریتم ،نواحی بر اساس تراکم جمعیت و
وزن  Wمحاسبهشده برای آنها بهصور نزولی مرتب میشزوند .تعزداد
APهای موردنیاز برای استقرار در ناحیه تحت پوشش شبکه سلولی بزر
اساس نرخ پوشش از پیشتعیینشده ( )Rدر خط  8محاسبه میشود و
بر اساس وزن  Wمحاسبهشده برای هر ناحیزه بزه ترتیزب اولویزت هزر
ناحیه مستقر میشوند (خطوط  9الی  .)0پ از تعیین نواحی مناسزب
برای استقرار APها میبایست درباره نحوه تخصیص پهنای باند به آنها
تصمیمگیری شود .در خطوط  1الزی  68برپاسزازی شزبکه مکمزل بزر
اساس ترافیک مازاد بر ظرفیت شبکه سلولی صور میگیرد .در خط 4
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الگوریتم ،مقدار پهنای باند APها با توجه به وزنهایشزان و حزداکثر و
حداقل پهنای باند مجاز هر  APتنظیم میشود .با در نظر گرفتن پهنای
باند هر  ،APبا استفاده از یک مدل پیشبینی شبهمارکوف ،ترافیکی که
انتظار میرود کاربران در متوسط تأخیر در نظر گرفتهشده بزرای همزه
کاربران بر اساس نحزوه برپاسزازی شزبکه مکمزل  ،WiFiبرونسزپاری
کنند ،تخمین زده میشود ()̄( )Vid̄(lخط  .)2سپ در صور برقزراری
محدودیتهای مقدار ترافیک برونسپاری موردنظر اپراتور سلولی (خط
 ،)3هزینههای مالی مربوط به استقرار و پهنای باند تخصزیصیافتزه بزه
APها ،در خط  65الگوریتم پیشنهادی محاسبه میشود .در خط  69از
بین هزینههای محاسبهشده در خط  65که شزرط برونسزپاری مقزدار
ترافیک مزورد انتظزار اپراتزور را نیزز بزرآورده مزیکننزد ،گزینزه دارای
کمترین هزینه مالی (* )Costمحاسبهشزده بزر اسزاس*( Xمکانهزای
مناسب برای استقرار APها) و بردار *( Qپهنای باند تخصیصیافتزه بزه
هر  )APتوسط تابع  FindBestانتخاب میشود .خط  67خروجزی ایزن
الگوریتم کمترین هزینه (* )Costو بردارهای * Xو * Qمتناسب با آن را
نشان میدهد .پیچیدگی زمانی الگوریتم پیشنهادی ) O(mbmaxاست.
 -2-3-4کمینه کردن هزینههای متغیر شبکه سلولی
مسئله کمینه کردن هزینه تشویق کاربران در مبادله تأخیر با آنها
بهعنوان بخشی از مسئله اصلی کمینه کردن هزینههای متغیر شبکه
سلولی ،در نظر گرفته شده است .همانطور که ذکر شد برای کمینه
کردن هزینههای تشویق کاربران ،چارچوب تشویقی توسعه دادهشده و
مدلی برای کمینهکردن هزینههای متغیر شبکه سلولی پیشنهاد شده
است .در [ ]63اثبا میشود که تخصیص مبتنی بر حراج معکوس در
چارچوب تشویقی ،با فرض  li = 1برای هر  ،iبه یک مسئله کولهپشتی
سادهتر  0-1تبدیل میشود ،مسئله کولهپشتی  0-1از نوع NP-hard
است؛ بنابراین مدل پیشنهادی در این مقاله نیز از نوع  NP-hardخواهد
بود .بهمنظور حل این مسئله با زمان اجرای قابلقبول ،یک الگوریتم
ابتکاری اراله شده است .شبهکد الگوریتم پیشنهادی در شکل 9
مشاهده میشود.
پارامترهای معرفیشده در بخشهای قبل و خروجی الگزوریتم ()6
یعنی بردار )* X* = (x1*, x2*, …, xmو )* Q* = (q1*, q2*, …, qmبهعنوان
ورودی بززه الگززوریتم ( )8داده م زیشززود .سززپ بززا اسززتفاده از مززدل
پیشبینی شبهمارکوف مقدار ترافیکی کزه انتظزار مزیرود کزاربران در
زمانهای تأخیر پیشنهادیشان بر اساس نحوه برپاسازی شزبکه مکمزل
 ،WiFiبرونسپاری کنند ،تخمینزده میشزود (خزط  .)6در خطزوط 8
الی  1اپراتور سلولی با تعیزین مقزدار ترافیزک برونسزپاری متفزاو و
محاسززبه هزینززههای آن بززه انتخززاب مقززدار ترافی زک مناسززب بززرای
برونسپاری میپردازد .پ از تعیین درصدی از ترافیزک شزبکه بزرای
برونسززپاری ،الگززوریتم تخصزیص حززراج ()Win-Coupon-Allocation
اجززرا م زیشززود (خززط  .)7ای زن الگززوریتم بززر اسززاس مقززدار ترافی زک
پیشبینیشده و پیشنهادهای تخفیزف خواستهشزده از طزرف کزاربران
درباره میزان تأخیر تخصیص دادهشده به هر کزاربر بزا هزدف برقزراری
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تعادل بین کاهش هزینههای تشویق و درصد ترافیک برونسپاریشزده
تصمیمگیری مزیکنزد .در خزط  0هزینزههای متغیزر اپراتزور سزلولی
(مجموع هزینههای تشویق و هزینههای سزروی دهی کزاربران) بزرای
ترافیک هدف برونسپاری متفاو محاسبه میشود .تزابع  FindBestدر
خط  4از بین هزینههای محاسبهشده ،کمترین هزینه را بهعنوان هزینه
بهین زه اپراتززور سززلولی (* )Costانتخززاب م زیکنززد و ترافی زک هززدف
برونسپاری ( )V* = VOو بردار تزأخیر ( )t* = TBVOمتنزاظر بزا هزینزه
بهینه را بهعنوان خروجی الگوریتم باز میگرداند.
Algorithm 2: Minimizing Cellular Overall Cost
خروجی الگوریتم // 1
مشاهده جدول // 1

*// Input: X*, Q

;N, α, β, Thcell, Thwf, θ, B, li, di, D

// Output: t*[N]: optimal delay, V*: optimal offloading traffic, Cost*: optimal
;cost
پیشبینی قابلیت 1: Vid(ti) = Calculated offloading potential of the users //
برونسپاری کاربران بر اساس تحلیل فرآیندهای تصادفی مرجع []19
بر اساس معادله //02

2: For η = 0 to 1 do

حجم هدف برای برونسپاری //

بر ساس معادله = Win-Coupon-Allocation (N, B, VO, Vid(ti))//

VO = η·θ·D

3:

[CBVO,

4:

]TBVO

 11و معادله  19و الگوریتم  1در مرجع []19
CandidateCost (η) = Calculated cellular overall cost by considering α,

5:

بر اساس معادله β, Thcell, Thwf ; // 15
6: End
بر اساس معادله 7: (Cost*, V*, t*) = FindBest (CandidateCost); // 15
;*8: Return Cost*, V*, t

شکل  :3شبهکد الگوریتم پیشنهادی برای مدل ()2

 -5ارزیابی کارایی مکانیسم پیشنهادی
در این بخش کارایی مکانیسزم پیشزنهادی ارزیزابی و نتزایج حاصزل از
مکانیسم پیشنهادی با نتایج بهدسزتآمده از چزارچوب تشزویقی Win-
 ،]63[ Couponمقایسززه م زیشززود .در ای زن مقالززه بززرای شبیهسززازی
سناریوی ارالهشده در مدل آزمایشی از نرمافزار  Matlabاسزتفاده شزده
است .در سناریوهای مدل آزمایشی ،شبکه نزاهمگن متشزکل از شزبکه
سلولی  3Gو  WiFiاست کزه هزر دو متعلزق بزه اپراتورهزای جداگانزه
هستند و با توزیع هوشمندانه APها تحت نرخ پوشش مشخص مسزئله
کمینهکردن کل هزینههای اپراتور سلولی کزه هزینزههای تشزویق نیزز
بخشی از آن است بررسی میشود .در صورتی که در چارچوب تشویقی
 Win-Couponفرض میشود که هر دو شزبکه  3Gو  WiFiمتعلزق بزه
یک اپراتور است و مسئله کمینه کردن هزینههای تشزویق کزاربران بزه
تنهایی مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه نحوه پیکربندی شبیهسازی
بیان میشود و بعد از معرفی معیارهای ارزیابی ،نتایج شبیهسازی ذکزر
میشوند.
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 -1-5پیکربندی شبیهسازی
منطقه تحت پوشش شبکه سلولی به  )60×60( 880بخش مساوی
تقسیم شده است .اندازه داده درخواستی برای هر کاربر بهطور تصادفی
در محدوده  655Mbتا  055Mbتولید میشود .فرض شده است که
شبکه سلولی  3Gبا پوشش سراسری برای هر کاربر توسط یک اپراتور
سلولی فراهم میشود .سپ اپراتور به برپاسازی شبکه مکمل  WiFiدر
ناحیه میپردازد .دامنه پهنای باند تخصیص دادهشده به هر  APدر بازه
 17 Kbpsو  6 Mbpsدر نظر گرفته شده است .تعداد نقاط دستیابی بر
اساس نرخ پوشش شبکه مکمل در سناریوها تعیین شدهاند .برای نرخ
پوشش شبکه مکمل ( ،)Rمقادیر  5/7 ،5/8و  5/1در نظر گرفته شده
است و تأثیر آن بر روی بهرهوری فرآیند برونسپاری بررسی میشود.
ظرفیت شبکه سلولی به سه حامل ( )carriersتنظیم میشود
(بهعنوانمثال سه برابر  9/27مگاهرتز) .دامنه تغییرا بهرهوری طیف
داده در کل ناحیه تحت پوشش شبکه سلولی در بازه  0.5تا 2bps/Hz
است .در این مقاله بهرهوری طیف داده به مقدار  1bps/Hzتنظیم
میشود .فرض میشود که اگر کل ترافیک شبکهها کمتر از %25
ظرفیت شبکه آنها باشد ازدحام رخ نمیدهد.
تابع )·( Ccellبرای شبکه سلولی بر اساس مقاله [ ]64بهصور Ccell
 (v/Thcell) = 2·(v/Thcell)2در نظر گرفته میشود .در شزبکه  WiFiهزم
تابع )·( Cwfبهصور ) Cwf (v´/Thwf) = 0.5·(v´/Thwfتنظزیم مزیشزود
[ .]64فاز دوم مسئله که شامل کمینه کردن هزینههای متغیزر شزبکه
سلولی است ،بهصور دورهای اجرا میشود .در طول هر دوره ترافیزک
درخواستی کاربران ثابزت اسزت .امزا در دورههزای متفزاو کزاربران و
ترافیک درخواستی آنها تغییر میکند.
حرکت کاربران با استفاده از مدل تحرک  ]87[ Levy Walkایجزاد
میشود که یک مدل تحزرک واقعگرایانزه بزرای شبیهسزازی متوسزط
حرکت روزانه کاربران است .در اینجا فرضمیشزود کزه کزاربر در یزک
منطقه به ابعاد  9Km×9Kmدر حال حرکت است .در این مزدل ،بزرای
هر جابجایی کاربر خصوصیاتی از قبیل سرعت ( 0الی  )85کیلومتر بزر
ثانیه ،زاویه ( 5الی  )915درجه ،گزام حرکزت ( 05الزی  )9555متزر و
مد زمان اقامت ( 95الی  )155ثانیه تعریف میشود .به جابجاییهزای
کاربر در اصطالح «پرواز» گفته میشود .کاربر پ از طی مسافت پرواز
و رسیدن به موقعیت جدیزد ،مزد زمانی را توقزف میکنزد کزه آن را
«مد زمان اقامت» مینامند .سرعت و زاویزه هزر پزرواز بزا اسزتفاده از
توزیع یکنواخت تعیین میشزود .بزرای تعیزین مسزافت پزرواز و مزد
اقامت ،توزیع  Truncated Paretoمورد استفاده قرار میگیرد .این مزدل
تحرک ،در نرمافزار متلب برای  95روز شبیهسازی شزده و از موقعیزت
هر کاربر در هر بازه زمانی ( 8دقیقه) نمونهبرداری میشود.
در نهایت برای تعیین سناریوهایی با تحمل تأخیر متفاو از سوی
کاربران یک تابع رضایت بهصزور  S(t) = f – a.tbمطزابق مقالزه []63
معرفی میشود که  fهزینه سروی ترافیک اولیه است ،فرض میشود
که همزه اقزالم دادههزای درخواسزتی دارای هزینزه سزروی یکسزان
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 f = 0.8هستند .پارامتر  aمقیاس تابع ) S(tاست و مقادیر آن بزر روی
تحمل تأخیر کاربران تأثیر میگذارد ،هرچه این پارامتر کوچکتر باشزد
تحمل تأخیر کاربران بیشتر میشزود .بزا اسزتفاده از تنظزیم تصزادفی
پارامتر تابع رضایت ( )aدرون محزدودههای [ ]5/8 ،5/9[ ،]5/6 ،5/8و
[ ]5/9 ،5/7بهترتیب سناریوهای با تحمل تأخیر زیاد  ،)HD(13متوسزط
 )MD(14و کم  )LD(15ایجاد میشود .پارامتر  bشیب تابع ) S(tرا تعیین
میکند و زمانی که  b = 1 ،b > 1و  ، b < 1تابع رضایت ) S(tبه ترتیب
بهصور تابع مقعر ،خطی و محدب است .در شبیهسازیها پارامتر  bدر
محدوده [ ]5/2 ،6/8در نظر گرفته میشوند .مقادیر پارامترهزای  aو b
برای هر ترافیک و هر کاربر در محدوده گفتهشده با اسزتفاده از توزیزع
یکنواخت تولید میشود.

اراله مکانیسمی برای کمینه کردن . . .

مکانیسم پیشنهادی نسبت به چزارچوب تشزویقی
است.

Win-Coupon

 -1-3-5سنجش تأثیر تحمل تأخیر
بهمنظور بررسی تأثیر تحمل تأخیر کاربران بر روی فرآیند برونسپاری،
سناریوهایی با تحمل تأخیر کم ،متوسط ،زیاد و نرخ پوشش  ،5/7با هر
دو روش مکانیسم پیشنهادی و چارچوب تشویقی  Win-Couponاجزرا
میشوند .نتایج ارزیابی در شکل  7نشزان داده مزیشزود .محزور افقزی
نمایانگر ترافیک هدف (مقدار ترافیزک مزوردنظر اپراتزور سزلولی بزرای
برونسپاری) است که بهصور درصدی از کل ترافیک شزبکه در نظزر
گرفته شده است .محور عمود نمایانگر درصدی از ترافیک است کزه در
عمل از شبکه برونسپاری شده است.

 -2-5معیارهای ارزیابی
اساس معیارهای زیر ارزیابی میشود:

 -3-5نتایج شبیهسازی
در این بخش به ارزیابی مکانیسم پیشنهادی و مقایسه آن با چزارچوب
تشویقی  ]63[ Win-Couponدر سزناریوهای مختلزف پرداختزه شزده
است .نتایج شبیهسازی در تمام سناریوها بر اسزاس میزانگین  685بزار
اجرا اراله شدهاند .در تعدادی از نمودارهای این بخش ،بزه هزینزه کلزی
نرمالشده و بهبزود نسزبی اشزاره شزده اسزت کزه در زیزر شزرح داده
میشوند:
 هزینزه کلزی نرمالشزده ) :(Normalized overall costاز تقسزیم
متوسط هزینه انتقال هر مگابیت ترافیک توسزط شزبکه سزلولی و
مکمل ،به هزینه انتقال هر مگابیت ترافیک از طریق شبکه سلولی
محاسبه شده است.
 بهبززود نسززبی ( :)Relative improvementشززامل می ززان بهبززود
ایجادشززده در معیارهززای ارزیززابی فرآینززد برونسززپاری توسززط
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 متوسط هزینه کلی انتقال هر مگابیت ترافیک برای اپراتور سزلولی
که بهصور حاصل تقسیم مجموع هزینههای ترافیک منتقلشده
توسط شزبکه سزلولی و مکمزل ،بزر کزل ترافیزک شزبکه سزلولی
برحسب مگابیت است.
متوسط هزینه انتقال هر مگابیت
هزینه انتقال ترافیک توسط شبکه سلولی بر اساس =)α
(هزینه انتقال ترافیک توسط شبکه مکمل بر اساس +β
(کل ترافیک شبکه سلولی× )6/

Win-Coupon [19] MD

Proposed Mechanism MD

Precentage of offloaded traffic

کارایی مکانیسم پیشنهادی بر
 درصد ترافیک برونسپاریشده که نسزبت ترافیزک ارسالشزده از
طریق شبکه  WiFiرا به کل ترافیک تولیدشده در شزبکه سزلولی
توسط کاربران مشخص میکند.
درصد ترافیک برونسپاریشده
کل ترافیک برونسپاریشده به شبکه مکمل) =
 )×655کل ترافیک شبکه سلولی/

Win-Coupon [19] LD

Proposed Mechanism LD

)Offloading target (%

شکل  :4تأثیر تحمل تأخیر کاربران بر روی فرآیند برونسپاری

همانطور که مشاهده میشود تحمل تأخیر بیشتر کاربران موجب
بهبود عملکرد فرآیند برونسپاری میشود و شیب نمودار درصد ترافیک
برونسزپاریشزده در سززناریوی بزا تحمزل تززأخیر زیزاد نسزبت بززه دو
سناریوی با تحمل تأخیر کم و متوسط ،بیشتر است .همچنین مشزاهده
میشود که برای هر سه سناریوی تحمل تأخیر متفاو  ،درصد ترافیک
برونسپاریشده در مکانیسم پیشنهادی نسبت بزه چزارچوب تشزویقی
 Win-Couponبهبود داشته است.
 -2-3-5سنجش تأثیر نرخ پوشش شبکه مکمل
بهمنظور بررسی تأثیر دسترسپذیری  WiFiبر روی عملکزرد مکانیسزم
پیشنهادی سناریوهایی را با تحمل تأخیر متوسزط و نزرخ پوشزشهای
متفاو ( 5/7 ،5/8 )Rو  5/1در نظر گرفته شده است .درصزد ترافیزک
برونسپاریشده برحسب ترافیک هدف برونسپاری در شبیهسازی این
سناریوها با هر دو روش مکانیسم پیشزنهادی و روش  Win-Couponو
برای نرخ پوششهای متفاو در شکل  0نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود مکانیسم پیشنهادی نسبت بزه نزرخ
پوششهای متفزاو حساسزیت کمتزری از خزود نشزان مزیدهزد .در
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مکانیسم پیشنهادی  %15از کل ترافیک درخواستی کاربران به آسانی و
با هر سه نرخ پوشش قابزل برونسزپاری اسزت امزا در Win-Coupon
برونسپاری  %60کل حجم ترافیک با هر سه نرخ پوشش میسر اسزت.
حداکثر درصد ترافیک برونسپاریشده در مکانیسم پیشزنهادی بزرای
سززه نززرخ پوشززش  5/7 ،5/8و  5/1بززهترتیب  %10 ،%15و  %45و در
چارچوب  Win-Couponبه ترتیب حدود  %95 ،%60و  %70است.

اراله مکانیسمی برای کمینه کردن . . .

کمینه نرمالشده و کاهش درصد ترافیک هدف قابل تحقق با کمتزرین
هزینه است .بهعنوان مثال با افزایش نسبت  βبه  αاز  5/7به  6/8هزینه
کمینه نرمالشده از  %80/0به  %75/7افزایش و درصد ترافیزک هزدف
با کمترین هزینه ،از  %15به  %70کاهش مییابد.
β/α = 0.4

β/α = 0.6

β/α = 0.8

β/α = 1

β/α = 1.2

Win-Cuopon [19] CR=0.2

Proposed Mechanism CR=0.2

Win-Cuopon [19] CR=0.4

Proposed Mechanism CR=0.4

Win-Cuopon [19] CR=0.6

Proposed Mechanism CR=0.6
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شکل  :5تأثیر نرخ پوشش شبکه  WiFiبر روی فرآیند برونسپاری

 -3-3-5سنجش تأثیر هزینههای شبکه سلولی و مکمل
در این بخش مقدار ترافیک هدف برای برونسپاری بر اسزاس مجمزوع
هزینههای اپراتور سلولی تعیین میشود .این هزینهها شامل هزینه مالی
برای انتقال هر واحد ترافیک توسط شزبکه سزلولی و  WiFiدر شزرایط
ازدحام و عدمازدحام و هزینه تشویق کاربران برای تحمل تأخیر توسزط
آنها است .سناریویی با نرخ پوشش  5/7برای شزبکه مکمزل و تحمزل
تأخیر متوسط ( )MDبرای کزاربران در نظزر گرفتزه مزیشزود و تزأثیر
نسبتهای متفاو  βبه  αبررسی میشود .بزا افززایش نسزبت  βبزه ،α
هزینههای برونسپاری ترافیک به شبکه  WiFiنسبت به هزینه ارسزال
ترافیک توسط خزود شزبکه سزلولی افززایش مییابزد .تخمزین دقیزق
هزینههای اپراتور سلولی در انتقال ترافیک از طریق شبکه سزلولی و یزا
برونسپاری به شبکه  WiFiمشکل است ،بنابراین مکانیسمی اراله شده
است که اپراتور بتواند با توجه به نیازش مقادیر  αو  βرا تنظیم کند.
شکل  1هزینه کلی نرمالشده سروی دهی هر مگابیت ترافیک در
شززبکه سززلولی را بززرای نسززبتهای متفززاو  βبززه  ،αدر مکانیسززم
پیشنهادی نشان میدهد .نقاط مشخصشده در هرکدام از منحنزیهزا،
نقاط بهینه را نشان میدهند که در این نقاط ،هزینزههای کلزی نرمزال
شده برای انتقال هر مگابیت ترافیک اپراتزور سزلولی حزداقل مقزدار را
دارد .همانطور که در شکل  0مشاهده میشود ایزن نقزاط از منحنزی
همان نقاطی هستند که از این نقطه به بعد با افزایش بیشتزر ترافیزک
هدف ،مقدار ترافیک برونسپاریشده تغییر محسوسی نمینمایزد و بزا
توجه به شکل  1هزینهکلی نرمالشده اپراتور سلولی نیز افززایش یافتزه
است .با افزایش نسبت  βبه  αمنحنی هزینههای کلی نرمالشده سلولی
به سمت باال و چپ شزیفت مییابزد کزه نشزاندهنده افززایش هزینزه
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شکل  :6بررسی تأثیر نسبت  βبه  αمتفاوت بر هزینههای کلی
نرمالشده و درصد ترافیک هدف با کمترین هزینه

شکل  4تأثیر نسزبتهای  βبزه  αمتفزاو را روی هزینزه کمینزه
نرمالشده هر مگابیت ترافیک و درصزد ترافیزک برونسزپاریشزده بزا
کمتززرین هزینززه در مکانیسززم پیشززنهادی و چززارچوب Win-Coupon
مقایسه میکند .مطابق شکل  - 4الف در هر دو روش با افزایش نسبت
 βبه  αهزینه کمینه نرمالشده هر مگابیت ترافیک افزایش مییابد امزا
مقادیر آن برای هر نسزبت  βبزه  αدر مکانیسزم پیشزنهادی کمتزر از
چززارچوب  Win-Couponاسززت .در شززکل  - 4ب ،درصززد ترافیززک
برونسپاریشده با کمترین هزینزه در مکانیسزم پیشزنهادی بزا = / α
 β0.4معززادل  %10اسززت در صززورتی کززه در چززارچوب Win-Coupon
مقادیر آن معادل  %75است .با افزایش نسبت  βبه  αمقزدار آن در هزر
دو مکانیسم کاهش مییابد ولی کماکان در مکانیسم پیشنهادی بزاالتر
از چارچوب  Win-Couponاست .این نتایج نشان میدهد که مکانیسزم
پیشنهادی ،قادر به برونسپاری مقدار بیشتری از ترافیک است.

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد کارهای آینده
در این مقاله مکانیسمی پیشنهاد شده است که همه بزازیگران (اپراتزور
سلولی ،اپراتور شبکه مکمل و کاربران) و رابطه اقتصادی بزین آنهزا را
در نظر میگیرد و مسئله کمینه کردن کل هزینههای شبکه سلولی بزه
همززراه حفززظ رضززایت کززاربر را بررسززی م زیکنززد .کززارایی مکانیسززم
پیشنهادی در سزناریوهایی بزا تحمزل تزأخیر و نزرخ پوشزش متفزاو
ارزیابی شده است .نتزایج ارزیزابیهزا نشزان مزیدهزد درصزد ترافیزک
برونسپاریشده و متوسط هزینه کلی نرمالشده به ازای هزر مگابیزت،
بهبود یافته است و در سناریوهایی با نرخ پوشش و تحمل تزأخیر کزم،
بهبود بیشتری مشاهده شده است .بهعالوه ،نتایج بیانگر آن اسزت کزه
مقدار ترافیک برونسپاریشده در مکانیسم پیشنهادی نسبت به کاهش
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 همچنزین میتزوان. حساسیت کمتزری داردWiFi سطح پوشش شبکه
 میتوان ترافیک بیشترα  بهβ نتیجه گرفت که برای یک نسبت معین
با هزینه متغیر کمتری را در مکانیسم پیشنهادی نسزبت بزه چزارچوب
 با توجه به مطالب ذکرشزده مزیتزوان. برونسپاری کردWin-Coupon
Win-Coupon نتیجه گرفت که مکانیسم پیشنهادی نسبت به چارچوب
 درواقع.در تعادل بار شبکه سلولی و کاهش هزینهها موفقتر بوده است
مکانیسم پیشنهادی یک چارچوب کلی را با در نظر گرفتن یک شزبکه
 اراله میدهد که میتواند برای سناریوهایی با شبکه مکملWiFi مکمل
WiFi  وFemtocell  یا ترکیبزی از چنزد شزبکه مکمزل ماننزد، متفاو
 مکانیسم پیشنهادی بهگونهای است که میتواند بزا.گسترش داده شود
مدلهای پیشبینی دیگر برای سزناریوهای متفزاو نیزز تطبیزق داده
 از لحاظ اقتصادی میتوان با در نظر گرفتن چند اپراتور برای هزر.شود
 تززأثیر رقابززت و همکززاری ب زین اپراتورهززا را در بهبززود فرآینززد،شززبکه
برونسپاری مورد بررسی قرار داد و مکانیسم پیشنهادی را مطابق با آن
.توسعه داد
Proposed Mechanism

NormaLized overall cost per Mb (%)
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 مقایسه درصد ترافیک برونسپاریشده با کمترین هزینه:ب
 مقایسه نتایج بهینه حاصل از اجرای مکانیسم پیشنهادی و:7 شکل
 متفاوتα  بهβ ] در نسبتهای11[ Win-Coupon چارچوب تشویقی
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