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تخصیص منابع در شبکه هاي سلولی مجازي سازي شدهعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

مجازي سازي شبکه هاي بی سیم راه حلی است که  به افزایش تقاضا براي  سرویس هاي گوناگون با نیازهاي

متفاوت رسیدگی می کند، در حالی که بهره وري استفاده از منابع را افزایش می دهد و هزینه هاي

سرمایه گذاري (CAPEX) و هزینه  هاي عملیاتی (OPEX) را کاهش می دهد. در این پایان نامه یک انتقال

فروسوي شبکه بی سیم مجازي شده چندسلولی، درنظرگرفته شده است. در مدل درنظرگرفته شده

فراهم کننده هسته (CnP) منابع هسته ي اپراتورهاي شبکه موبایل (MNO) را تامین می کند. هر MNO، به

مشترکین خود سرویس می دهد و منابع تعدادي اپراتور مجازي شبکه موبایل (MVNO) را براساس یک

توافق سطح سرویس فراهم می کند. MVNOها سرویس را براي مشترکین خود فراهم می کنند. این

پایان نامه شبکه را  در دو حالت یک CnP و چند CnP در نظرگرفته است. همچنین، منابع CnP (ها)   به

MNOها و منابع MNOها   به MVNOها و مشترکین MNOها تخصیص داده می شود و قیمت گذاري

CnP در شبکه وجود دارد، با استفاده از مزایده ترکیبی، منابع CnP منابع انجام می شود. در حالتی که یک

به MNOها تخصیص می یابد و با روشی ترکیبی  براساس قیمت گذاري VCG و خطی، منابع هسته

قیمت گذاري می  شود. سپس، از بازي استکلبرگ استفاده شده تا تعامل میان MNOها و MVNOها مدل

شود و تخصیص منابع و قیمت گذاري انجام گیرد. در حالتی که در شبکه چند CnP وجود دارد، ابتدا با

استفاده از بازي استکلبرگ منابع MNOها به  MVNOها و کاربرانشان اختصاص می یابد و قیمت این

منابع تعیین می شود. سپس، تعامل میان CnPها و MNOها، تخصیص منابع CnPها به MNOها  و

قیمت گذاري منابع CnPها با تئوري تطبیق انجام می شود. در انتها، شبیه سازي ها  موثر بودن روش هاي

استفاده شده براي هرکدام از حالت ها  را نمایش می دهد.
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