
Buforowanie w dużych sieciach bezprzewodowych 

7.1 Wprowadzenie 

Ponad miliard abonentów sieci bezprzewodowych dziś i trzykrotne potrojenie tej liczby w ciągu 

następnych pięciu lat sprawiają, że branża ICT staje w obliczu lawiny zapotrzebowania na ruch. 

Bezprecedensowy wzrost natężenia ruchu w sieciach bezprzewodowych to efekt uboczny rewolucji 

informatycznej, której doświadczamy, napędzany przez rozprzestrzenianie się inteligentnych urządzeń 

mobilnych i chciwych aplikacji wideo. Kwartalny raport z monitoringu Internetu firmy Akamai ujawnia, 

że ruch sieciowy osiągnął skalę exabyte i stale rośnie. Z raportów firmy Cisco wynika, że ruch mobilny 

ma coraz większy udział w rynku, a wkrótce osiąga 60% . Dlatego dużym wyzwaniem dla 

nadchodzących sieci bezprzewodowych piątej generacji (5G) jest sprostanie rosnącemu 

zapotrzebowaniu na ruch sieciowy. Ustalony fundamentalny wynik stwierdza, że długa multi-

bezprzewodowa komunikacja nie jest skalowana [2], tj. Maksymalna wspólna częstotliwość ruchu dla 

wszystkich strumieni jest odwrotnie proporcjonalna do średniej liczby przeskoków. W rezultacie 

proponowane techniki radzenia sobie z wyzwaniami komunikacyjnymi przyszłych sieci koncentrują się 

głównie na dalszym zwiększaniu przepustowości łącza i zagęszczaniu sieci bezprzewodowej za pomocą 

większej liczby punktów dostępu (AP) lub stacji bazowych (BS), które są połączone z Internetem 

przewodami. Zaproponowano i wdrożono kilka zaawansowanych technologii transmisji w celu 

zwiększenia wydajności sieci bezprzewodowych, w tym agregacji nośnej, wielomeny (MIMO) i 

komunikacji kooperatywnej, jako skoordynowanego szeregowania. Pomimo ciągłego postępu, 

wszystkie te nowoczesne technologie warstwy fizycznej (PHY) nie pozwalają na znaczne ulepszenia, 

ponieważ osiągają teoretyczne granice. Sieci ultra-gęste (UDN) i sieci heterogeniczne (HetNets) są 

zaprojektowane tak, aby zapewnić znaczący skok wydajności sieci poprzez wdrażanie heterogenicznej 

infrastruktury, np. Zdalnych głowic radiowych (RRH) i węzłów o niskiej mocy, takich jak pikokomórki, 

małe komórki, femt AP i przekaźniki . Zagęszczenie sieci poprzez zainstalowanie większej ilości 

infrastruktury ma dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze, przybliżając sieć użytkownikom końcowym, 

jakość łącza i zasięg mogą zostać zwiększone ze względu na zmniejszenie odległości. Po drugie, duża 

liczba komórek pozwala na bardziej wydajne ponowne wykorzystanie widma, a zatem większe 

szybkości transmisji danych. Niemniej jednak, w gęstych sieciach o dużej skali, łączność typu backhaul, 

pojemność i niezawodność mogą stać się wąskim gardłem wydajności, nie wspominając nawet o 

dodatkowych kosztach związanych z ich wdrożeniem i konserwacją. Dwie dekady temu World Wide 

Web doświadczał podobnego wyzwania. Zgodnie ze starszym modelem klient-serwer każda 

przeglądarka na świecie musiała łączyć się z tym samym serwerem zdalnym. Suma ruchu tych połączeń 

typu end-to-end spowodowała katastrofalne zwiększenie ruchu w backhaulie internetowym. 

Rozwiązaniem tego problemu było buforowanie sieci; technika zapożyczona z procesorów 

obliczeniowych i systemów operacyjnych, która wykorzystuje czasowe wraz z przestrzennym 

sąsiedztwem żądań użytkowników, aby poprawić postrzeganą przez użytkowników jakość usług (QoS) 

i wskaźniki wydajności sieci. Wykorzystanie buforowania sieci prowadzi do rozprzestrzeniania się sieci 

dostarczania treści (CDN), odpowiedzialnych za replikację zawartości w całym Internecie dzisiaj i 

przechwytywanie ponad 60% ruchu kierowanego na zdalne serwery, eliminując w ten sposób znaczną 

część ruchu dosyłowego. Z motywacją wynikającą z sukcesu CDN-ów został niedawno zaproponowano 

aby  używać buforowania w celu poprawy stabilności sieci bezprzewodowych. Przejście z sieci CDN do 

sieci bezprzewodowych nie tworzy po prostu "bezprzewodowej sieci CDN". Pojawiają się nowe 

paradygmaty replikacji treści, nowe systemy obiecują poprawić efektywność poprzez połączenie 

buforowania z właściwościami warstwy fizycznej (PHY), podczas gdy nowe wyzwania są narzucane 

przez mobilność, geometryczne właściwości propagacji sygnału bezprzewodowego i zakłócenia. Wiele 

długotrwałych modeli i związana z nimi konwencjonalna mądrość mogą wymagać przeglądu w 



nadchodzących latach. Tu zbadamy fundamentalne teoretyczne podstawy sieci bezprzewodowych z 

możliwościami buforowania. Dokładniej: 

1. Prezentujemy narzędzie analityczne do uproszczenia obliczeń wymaganych do określenia 

optymalnej replikacji treści w sieci bezprzewodowej. To narzędzie służy do wyprowadzania 

asymptotycznych praw skalowania wydajności backhaul dla sieci bezprzewodowych multi-hop. 

Przedstawione wyniki uwzględniają (i) liczbę węzłów sieci N, (ii) liczbę treści M oraz (iii) wielkość 

pamięci podręcznej K jako kluczowe parametry "rozmiaru" systemu, które zwiększają się arbitralnie w 

różnych proporcjach. Analizując różne przypadki, wyciągamy cenną intuicję z zalet buforowania dla 

zrównoważonego rozwoju sieci bezprzewodowych. 

2. Badamy wydajność gęstych sieci komórkowych z małymi komórkami z włączoną pamięcią podręczną 

i dostarczamy użytecznych informacji na temat tego, jak wartości operacyjne systemu, topologia sieci 

i zakłócenia wpływają na wydajność sieci. Korzystając z narzędzi z geometrii stochastycznej do 

modelowania rozkładu węzłów, podajemy wytyczne dotyczące umieszczania najpopularniejszych 

treści, np. Na urządzeniu mobilnym lub w AP / BS. Analizowany jest także efekt korelacji przestrzennej 

w żądaniach treści. 

3. Zakończymy  podsumowaniem ciekawych kierunków badań na przyszłość, które mogą odgrywać 

kluczową rolę w rozprzestrzenianiu pamięci podręcznej jako techniki sieci bezprzewodowej. 

7.2 Zrównoważone, wielopoziomowe sieci bezprzewodowe z buforowaniem 

Trwałość bezprzewodowych sieci wielopasmowych można scharakteryzować poprzez badanie prawa 

skalowania pojemności sieci, która rośnie. W swojej doniosłej pracy Gupta i Kumar badali zachowanie 

asymptotyczne sieci bezprzewodowych typu multi-hop gdy komunikacja odbywa się między N parami 

losowo wybranych węzłów. W takim scenariuszu maksymalna stawka danych to O(1/√N) w związku z 

tym, że sieć rośnie N → ∞, prędkość transmisji danych znika do zera. To stwierdzenie jest sprzeczne z 

zasadą trwałości komunikacji międzyprzedmiotowej. Co więcej, wykazano, że prawo O(1/√N)  

powstało z rozważań geometrycznych  transmisji bezprzewodowych 2D, w związku z czym niemożliwe 

jest naruszenie pod klasycznym modelem pary losowo komunikującej się. W tej sekcji powracamy do 

tematu zrównoważonego rozwoju bezprzewodowego multi-hopu sieci z dodanym elementem 

buforowania. Każdy węzeł w sieci reprezentuje użytkownika, który jest zainteresowany określoną 

treścią (zamiast komunikowania się z innym węzłem). Zawartość może być replikowana w pamięciach 

podręcznych sieci, a zatem użytkownik może wygodnie pobrać ją z pobliskiej pamięci podręcznej, 

zmniejszając w ten sposób liczbę przeszukiwanych przeskoków. Wyprowadzone asymptotyczne prawa 

dotyczące skalowania pojemności sugerują, że buforowanie ma potężny wpływ na zrównoważenie 

sieci bezprzewodowych i istnieją ciekawe reżimy, w których łamane jest prawo  O(1/√N) 

Podstawowymi parametrami wielkości są liczba węzłów N oraz liczba treści M, a zatem prawa 

skalowania będą zależeć od tego, jak będą one wzrastać do nieskończoności. Innym kluczowym 

parametrem jest rozmiar pamięci podręcznej K, który przedstawia liczbę treści, które mogą być 

buforowane w każdym węźle. Zabieranie K do nieskończoności reprezentuje interesujący reżim, który 

odzwierciedla sieci, w których węzły są uaktualniane, ponieważ pamięć masowa staje się zasobna i 

niedroga. Innym czynnikiem wpływającym na popularność jest popularność treści. Ze skośną 

popularnością, popularne pliki są żądane wiele razy, a więc mniejsze K mają większy wpływ na 

wydajność systemu. Zgodnie z przewidywaniami, w naszej analizie skośność popularności ma 

decydujący wpływ na trwałość sieci bezprzewodowych. Przedstawiona analiza stanowi podsumowanie 

i obejmuje rozwiązanie ciężkiej, kombinatorycznej optymalizacji, która przechwytuje najlepszy sposób 

replikowania treści z różnych popularnych stron i pobierania ich za pośrednictwem tras sieciowych. Na 



szczęście, poprzez złagodzenie problemu do wypukłej optymalizacji i zaokrąglenia rozwiązania, można 

uzyskać optymalną wydajność zamówienia. 

7.2.1 Model systemu 

7.2.1.1 Model sieci 

Sieć jest modelowana przez topologię sieci, jak na rysunku 7.1, 

 

która rejestruje podstawowe cechy sieci bezprzewodowych (i) wielozakresowej komunikacji krótkiego 

zasięgu są preferowane  i (ii) średnica sieci skaluje się jako √N . Formalnie rozważamy zbiór N węzłów 

indeksowanych przez   

ułożone na √N x √N kwadratowej siatce na płaszczyźnie. Każdy węzeł jest połączony przez 

niepokierunkowane łącza z czterema sąsiadami, które znajdują się obok niego w tym samym wierszu 

lub kolumnie. Utrzymując stałą gęstość węzłów i zwiększając rozmiar sieci N, otrzymujemy sieć 

skalowania, ze skalowaniem przepustowości losowej pary jako O(1/√N)   

7.2.1.2 Żądania treści 

Węzły generują żądania do katalogu treści indeksowanego za pomocą m ∈ ℳ  {1,2,…M} .Zwykle 

każdy węzeł żąda treści m z kursem λm
n Takie rozważanie doprowadziłoby analizę zrównoważonego 

rozwoju do tworzenia regionu zdolności (który jest zbiorem wszystkich wektorów szybkościowych [λm
n 

] które są trwałe), które jednak wyraża się za pomocą zestawu nierówności i nie zapewni prostego 

wyrażenie dla praw skalujących. Aby uprościć ekspozycję i uzyskać wynik ilościowy, zakładamy 

symetryczny przypadek, w którym wszystkie węzły mają  λm
n = λm

 ,  ∀𝑛 .Dokładniej rzecz biorąc, 

rozważamy niezależny model odniesienia (IRM), zgodnie z którym wnioski o plik m wynikają z 

niezależnego procesu Poissona o intensywności λpm, gdzie pm reprezentuje dystrybucję popularności 

plików - ta ostatnia jest przyjęta jako niezmienna w czasie . Na koniec ustalamy λ = 1 i badamy 

wymaganą przepustowość łącza, aby wesprzeć komunikację. Jest to odwrotność klasycznego 

podejścia, w którym ustalamy pojemność łącza i badamy skalowanie maksymalnej możliwej do 

obsłużenia przepustowości. Na przykład w sieci, w której pod stałymi łączami przepustowość skaluje 

się jako  O(1/√N)  nasz model będzie generować wymagane skalowanie przepustowości łącza Θ(√N) w 

celu utrzymania stałej przepustowości λ = 1. Bardziej ogólnie, otrzymane prawa skalowania dla 

wymaganej przepustowości łącza mogą być odwrócone ,odzwierciedlają prawa dotyczące skalowania 

przepustowości. W związku z tym, aby osiągnąć zrównoważony rozwój, potrzebujemy łącza o zdolności 

do bycia tak małym, jak to możliwe, najlepiej, aby było O(1). 



7.2.1.3 Model buforowania 

Każdy węzeł n jest wyposażony w pamięć podręczną, której zawartość oznaczona jest zbiorem 𝔅n, a 

podzbiór ℳ. Jeśli żądanie w węźle n dotyczy pliku m, który znajduje się w 𝔅n , to jest obsługiwane 

lokalnie. Ze względu na ograniczoną pamięć pamięci podręcznej m często nie będzie dostępne w 𝔅n, 

zatem węzeł n będzie musiał żądać m przez sieć od jakiegoś innego węzła w, który utrzymuje m w 

swojej pamięci podręcznej. Oznaczamy przez [ℛn,k] zestaw tras łączących węzły z pobliskimi 

pamięciami podręcznymi. Wybór zbiorów [𝔅n] I [ℛn,k] ma zasadniczy wpływ na ładowanie łącza 

sieciowego. Niech ponadto K będzie pojemnością pamięci podręcznej węzłów mierzoną liczbą plików, 

które może przechowywać. Oznacza to, że wszystkie pliki M mają ten sam rozmiar (jednostkę), 

umieszczając ograniczenie na liczności zawartości pamięci podręcznej [𝔅n] ≤ K. Ważnymi parametrami 

wielkości systemu są: N, M, K. Ciekawym reżimem, który będziemy badać jest K <M? KN: (7.1) Pierwsza 

nierówność oznacza, że rozmiar pamięci podręcznej K nie wystarcza, aby zmieścić wszystkie pliki, a 

zatem każdy węzeł musi dokonać wyboru plików do pamięci podręcznej. Druga nierówność wymaga, 

aby całkowita pojemność pamięci podręcznej sieci KN (sumująca wszystkie indywidualne pamięci 

podręczne) była wystarczająca do przechowywania wszystkich plików co najmniej raz, a tym samym 

można obsłużyć każde żądanie zawartości. 

7.2.2 Optymalizacja pojemności multihop: relaksacja i zaokrąglanie 

Ze względu na ograniczenia miejsca docelowego [𝔅n] ≤ K, struktura problemów z optymalizacją 

pamięci podręcznej jest z natury kombinatoryczna, a zatem są trudne do rozwiązania. W tej sekcji (i) 

przedstawiamy istotne problemy związane z optymalizacją praw do skalowania pojemności z 

buforowaniem, (ii) proponujemy rozluźniony problem oparty na gęstości plików, który jest łatwy do 

rozwiązania, iw ten sposób (iii) ustanawiamy możliwe rozwiązanie, które jest ta sama kolejność z 

pierwotnym problemem kombinatorycznym. 

7.2.2.1 Problem wspólnego routingu replikacji 

Aby uzyskać prawidłowe prawo skalowania wymaganej przepustowości łącza, konieczne jest wybranie 

najlepszego miejsca i najlepszego routingu, który minimalizuje obciążenie w najgorszym ogniwie w 

sieci. Niech  będzie obciążeniem ruchem przenoszonym przez łącze ℓ. Sieć działa stabilnie, nie 

odrzucając żądań, tylko jeśli przepustowość łącza "przekracza dla wszystkich ℓ. Link ładujący 

można skorygować poprzez (i) buforowanie popularnej treści (poprzez wybór miejsca [𝔅n] i (ii) 

równoważenie obciążenia w zestawie ścieżek routingu [ℛn,k] z węzła buforowania n do węzła żądania 

k. Stąd właściwe prawo skalowania wymaganych mocy ogniw C* jest identyfikowany jako wartość 

następującej optymalizacji: 

 

Ta wspólna optymalizacja okazuje się być trudnym problemem kombinatorycznym, nie nadającym się 

do łatwego do obliczenia rozwiązania. Dlatego korzystamy z uproszczeń i przybliżeń, które zapewniają 

rozwiązanie optymalne pod względem zamówienia, tj. którego wartość funkcji obiektywu znajduje się 

w stałej, optymalnej, trudnej do obliczenia min maks . Pierwszym krokiem, który zachowuje 

optymalność zamówienia rozwiązania jest relaksacja celu średniego ruchu łącza następnie 



zmienne trasujące [ℛn,k] może być ustalone na najkrótsze ścieżki bez utraty optymalności. Jednak 

decydujący etap polega na zerwaniu sprzężenia między poszczególnymi pamięciami podręcznymi [𝔅n] 

Aby osiągnąć to oddzielenie, wprowadzamy nowe pojęcie gęstości replikacji treści m. 

7.2.2.2 Rozluźniony problem oparty na gęstości 

Biorąc pod uwagę pozycję [𝔅n]. Rozważ częstotliwość występowania każdego pliku m w pamięciach 

podręcznych lub gęstość replikacji dm jako ułamek węzłów przechowujących plik m w sieci: 

 

W oparciu o te dane definiujemy prostszy problem: 

 

W powyższym przykładzie optymalizujemy gęstość dm, wyrażającą ułamek pamięci podręcznych  

zawierający plik m. W celu 1/√dm-1 przybliża (w kolejności) średnią liczbę przeskoków z losowego węzła 

do pamięci podręcznej zawierającej m. Ważona prawdopodobieństwem pm żądań na m, suma wyraża 

średnie obciążenie łącza na żądanie. Dodatkowo ograniczenie odzwierciedla kolejną 

relaksację, w której ograniczenie rozmiaru pamięci podręcznej jest spełnione tylko w średniej w sieci. 

Zauważ, że usunęliśmy pojedyncze ograniczenia pamięci podręcznej, a możliwe rozwiązanie Problemu 

7.2 może zapewnić gęstość plików, która odpowiada buforowaniu ponad pliki K w jednym węźle. 

Oczywiste jest, że każde możliwe rozwiązanie problemu 7.1 daje gęstość plików [dm], co jest możliwe 

w przypadku problemu 7.2, ale nie na odwrót, stąd też formuła oparta na gęstości jest zrelaksowaną 

wersją pierwotnego problemu min-max i mamy C = O(C*) . W szczególności, Problem 7.2 jest wypukły, 

a jego unikalne rozwiązanie można znaleźć za pomocą warunków Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Jeśli 

chodzi o ograniczenia dotyczące wartości minimalnej i maksymalnej dm, jeden z nich może być równy 

lub żaden. Rozdziela to ℳ na trzy podzbiory, "z góry skrócony" ℳ ↑ = {m : dm = 1} zawierający pliki 

przechowywane we wszystkich węzłach, „ z dołu obcinane" ℳ ↓ = {m : dm = 1N} zawierający pliki 

przechowywane tylko w jednym węźle i uzupełniające "nieskrócone" ℳ ↕ =M\( ℳ ↑ ∪ ℳ ↓ ) plików o 

1/N < dm < 1. Rozmieszczając pm w porządku malejącym, stają się partycjami ℳ↑ = {1,2,…,l-1}, ℳ↕ ={l, 

l+1, …, r-1} i ℳ↓ = {r,r+2,…,M} 

l i r są liczbami całkowitymi z 1≤ l ≤  r ≤  M + 1. Rozwiązanie dm jest równe: 

 

Rysunek 7.2 ilustruje takie przykładowe rozwiązanie, obrazujące gęstość dm, indeksy l i r, a także 

zestawy ℳ↑,  ℳ↕ ,  ℳ↓ kiedy popularne  pliki podążaj za prawem Zipfa (patrz punkt 7.2.3). 



 

7.2.2.3 Gęstość dyskretna (zaokrąglanie) 

Rozwiązanie  nie jest bezpośrednio odwzorowane na możliwe rozwiązanie problemu 7.1, ale możemy 

zbudować jeden przy użyciu procesu dwuetapowego, (i) pierwsze zaokrąglenie od [dm} do [do
m] oraz 

(ii) drugie umieszczenie treści symetrycznie w sieci zgodnie z [do
m] tak, że ograniczenia [𝔅n] ≤ K są 

spełnione . W przypadku (i) po prostu definiujemy    zaokrąglone do największej potęgi 

mniejszej lub równej [dm] 

 

Następnie dla (ii), podajemy algorytm alokacji plików ℳ w pamięci podręcznej [𝔅n] biorąc pod uwagę 

gęstości replikacji do
m. Algorytm można wyjaśnić na podstawie średniej   rysunku 7.3. 

 

Zaczynamy od szarego pliku, który ma do
0  = 1, ten plik jest po prostu buforowany wszędzie. Następnie 

dla pliku o do
0 = 1/4, skupiamy się na  podsiatce 2 x 2  węzłów (każda taka podsiatka wystarcza, ale 

pomaga naprawić początek jako odniesienie). W tym podkatalogu próbujemy wypełnić przekątną, co 

w tym przypadku jest osiągane poprzez umieszczenie pliku 1 na współrzędnej (1,1) (górny lewy węzeł 

w siatce). W ostatnim kroku tego pliku umieszczamy repliki, umieszczając podkatalog w dowolnym 

miejscu w sieci. W rezultacie plik 1 jest replikowany z gęstością 1/4, zgodnie z zaleceniami rozwiązania. 



Następnie dla plików o gęstości 1/16 powiększamy podsiatkę  do 4 x 4. Ogólnie podsiatka ma rozmiar 

2v◦
m x  2v◦

m  i jest dopasowany do wszystkich rozważanych podgrup. Następnie wstawiamy nowe pliki 

zaczynające się od przekątnej, w szczególności pliki 2 i 3 w przykładzie. Następnie pliki 4, 5, 6 są 

wypełnione drugą przekątną, która znajduje się poniżej pierwszej, a 7 uzupełnia drugą przekątną 

poprzez zawijanie. na współrzędnej (1, 4). Podczas wypełniania wybieramy tylko te węzły, które mają 

mniej plików niż maksymalne. Na przykład, kiedy wypełniamy obiekt 2 w podsiatce  4 x 4, pomijamy 

węzeł (1,1) ponieważ ten węzeł ma już dwa pliki (plik 0 i plik 1), a plik 2 umieszczamy w węźle (2,2), 

który do tej pory miał tylko jeden plik (plik 0). Gdzie umieścić plik 10 z d◦
10 = 1/64? Zastanowilibyśmy 

się nad podsiatką 8 x 8 (tj. cała siatka), pierwsze trzy przekątne są całkowicie wypełnione, a zatem 

umieścimy je w pierwszym otwartym miejscu w czwartej przekątnej, to znaczy w węźle (4,1). 

Korzystając z tego miejsca docelowego, ostatecznie uzyskujemy wykonalne rozwiązanie problemu 7.1 

o wartości C◦ = Ω(C).  

Twierdzenie 7.1 (Rozłożenie relaksacji i zaokrąglenia optymalizuje obciążenie ogniw).  

Tam istnieją stałe dodatnie a , b, które zależą od rozkładu [pm] i pojemność pamięci podręcznej K, taka, 

że C* ≤  C◦ aC* + b: 

Ponadto jest to Θ(C*) = Θ(C◦) = Θ(C).  

Podsumowując, możemy wyprowadzić prawa skalowania sieci bezprzewodowych z buforowaniem C* 

bezpośrednio za pomocą zrelaksowanego rozwiązania problemu 7.2, zwracamy uwagę, że ponieważ a 

, b powyżej zależy od K, skalowanie praw w odniesieniu do K musi uważnie rozważyć tę zależność.  

7.2.3 Prawa asymptotyczne dla popularności Zipfa 

Aby zbadać skalowanie C, przełączamy się z arbitralnej popularności na prawo Zipfa, co 

zaobserwowano, że dobrze modeluje popularność ruchu na stronie www i inne rodzaje usług. To jest  

zdefiniowane w następujący sposób: 

 

gdzie  jest skróconą funkcją zeta szacowaną w τ (zwaną również n-tą uogólnioną 

liczbą harmoniczną ułożoną w porządku τ), a τ jest parametrem rozkładu, dostosowującym tempo 

spadku popularności za pomocą m. Jeśli chodzi o parametr τ, dla ruchu sieciowego zgłaszane są 

wartości ≤ 1 . Interesujące jest to, że Padmanabhan i Qiu mierzą τ = 1 w proxy w porównaniu z 1.4-1.6 

na "zajętym" serwerze internetowym. Analizując zapisy z przeglądania na urządzeniach mobilnych, 

Yamakami podaje wartości w przedziale 1-1,5, natomiast w materiale wideo generowanym przez 

użytkownika (UGC), pasuje popularność do kombinacji Zipf i Exponential Cut-off, gdzie komponent Zipf 

ma τ w przedziałach około 0,98-1,47 i 0,45-1,09 w dwóch różnych scenariuszach. Ostatnio popularność 

treści w systemach P2P została dopasowana do τ = 0.95 oraz w systemie wideo na żądanie na 0.70. 

Ponieważ nie ma rozstrzygającej odpowiedzi na temat wartości τ, rozważamy wszystkie możliwości w 

naszym  dochodzeniu. Podajemy przybliżenie dla Hτ(n) przez ograniczenie sumy: dla n≥  m ≥ 0, 



  (7.5) 

 

Zastąpienie rozwiązania i podłączenie dystrybucji Zipf do celu problemu 7.2, powoduje , że: 

 

gdzie  (ponieważ zawsz leży w [0,1] i 

(7.7 ; 7.8) 

Aby analitycznie obliczyć prawo C, musimy przeanalizować l i r. Zauważ, że skoro M skaluje do 

nieskończoności, l; r może również skalować do nieskończoności, lub nie, w zależności od 

rzeczywistego rozwiązania . Ponadto, obserwując, że powyższe  wyrażenia zależą od Hτ; H2r/3  , 

spodziewamy się pojawienia różnych przypadków ze względu na formę (7.5). Te w terminach są 

mapowane na skalowanie praw poprzez (7.7) i (7.8). Wyniki przedstawiono są tu  

 

 Przypadki τ = 1 i τ = 3/2 są pomijane, aby uniknąć bałaganu; są one podobne do przypadków τ < 1 i r > 

3/2 dla czynnika logarytmicznego. 

7.2.4 Skalowanie praw dla stałej wielkości pamięci podręcznej K 



Tabela powyższa pokazuje, w jaki sposób rozwiązanie problemu 7.2 skaluje się z parametrami rozmiaru 

systemu N (liczba węzłów / użytkowników) i M (rozmiar katalogu); K (rozmiar pamięci podręcznej) w 

tej tabeli jest stałą. Z twierdzenia 7.1, skalowanie C ma również zastosowanie do wymaganej 

wydajności łącza dla utrzymania jednolitej stawki żądania λ = 1. Na przykład skalowanie Θ(1) oznacza, 

że sieć może utrzymać wydajność jednostki, nawet jeśli jest to łącze zdolne (wystarczająco duże) stałe; 

,jest to pożądany przypadek. Z drugiej strony Θ(√M) oznacza, że w celu utrzymania przepustowości 

jednostki pojemność łącza musi wzrosnąć proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego z katalogu 

plików. Ponieważ w praktyce systemy M powinny rosnąć wraz z rozmiarem sieci N, podczas gdy 

przepustowość łączy ma spełniać pewne ograniczenia (takie jak limit Shannon), oznacza to, że sieć nie 

będzie mogła być zrównoważona zgodnie z takim prawem. Przypomnijmy, że możemy również 

odwrócić skalowanie, aby zobaczyć, jak przepustowość będzie skalowana w sieci o stałych mocach 

łącza. Na przykład, jeśli zmienimy prawo Θ(√N)  daje λ = Θ(1/√N)  ,którym jest skalowanieGupta- 

Kumara dla losowo komunikujących się par w sieci skalującej. To prawo pojawia się w naszej analizie 

za każdym razem, gdy zdolność replikacji KN - M = Θ(1) jest niska, tzn. prawie wszystkie pamięci 

podręczne są używane do przechowywania każdego pliku raz - patrz ostatnia kolumna powyższej tabeli  

Ponieważ K jest stała, wyniki są uzyskiwane dla różnych przypadków, w których skala N i M jest 

nieskończona. Druga kolumna odpowiada przypadkowi, w którym tylko skale N  i M są stałe w takim 

przypadku system jest trwały (wymagane łącze wydajności Θ(1). Jednak w systemach praktycznych 

katalog plików rośnie wraz z populacją użytkowników. Trzecia kolumna odnosi się do przypadku, w 

którym przyjmujemy ograniczenia w kolejności, najpierw N→∞, a następnie M→∞, tzn. mamy M = 

o(N), a katalog rośnie podliniowo do rozmiaru sieci. Prawa skalowania w tym przypadku odnoszą się 

do rozmiaru katalogu plików, który jest nieznaczną poprawą w stosunku do skalowania Gupta-Kumara. 

Uzyskano różne skalowanie dla różnych wartości τ gdzie większe wartości ustawiamy M = αKN dla 

pewnej pozytywnej α < 1, a następnie przyjmujemy granicę N→∞,: Prawa skalowania w tym przypadku 

również zależą od KN - M, tj. Ile slotów replikacji pozostało w pamięciach podręcznych po tym, jak 

przechowujemy każdy plik jeden raz. Są dwa przypadki, (a) KN - M = ω(1) i (b) KN - M = O(1). W 

pierwszym przypadku, pomimo M = αKN, jest wystarczająco dużo miejsc do replikacji, aby uzyskać 

skalowania, które reprezentują ulepszenia w skalowaniu Gupta-Kumara, o ile τ > 1. W drugim 

przypadku, uzyskujemy skalowanie Gupta-Kumara niezależnie od wartości z τ. 

7.2.5 Skalowanie rozmiaru pamięci podręcznej K →  ∞  

Ponieważ pamięć staje się tańsza i tańsza, możemy przewidzieć scenariusz, w którym rozmiar pamięci 

podręcznej na węzeł K również skaluje się do nieskończoności. W tym miejscu krótko omówimy 

wynikające z tego prawa dotyczące skal przedstawione w Tabeli 7.2. 

 

Biorąc pod uwagę, jak N; M; K rośnie, możemy uczyć się systemu w różnych reżimach działania, co 

komplikuje ekspozycję skalowania praw. Z tego powodu skupiamy się tutaj na dwóch konkretnych 

systemach interesów. Porównujemy całkowitą pamięć sieciową KN z katalogiem plików M i podzielimy 



analizę na dwa przypadki (i) KN = Ω(M) i (ii) KN = O(M) .Pierwszy przypadek nazywa się "High" K, a drugi 

"Low" K: 

7.2.5.1 '' High '' K 

Najbardziej interesującym reżimem do zbadania dla idealnego zrównoważenia jest ten z C = 0(1) Jak 

pokazują formuły, aby ograniczyć C, najtrudniejszy przypadek dotyczy τ < 1: pojemność pamięci 

podręcznej węzła K powinna być skalowana tak szybko, jak zawartość woluminu M. W przypadku 

półproduktu 1 < τ < 32, pojemność węzła K musi być skalowana za pomocą M, ale wolniejsza, w linii 

sublinearnej moc. Przypadek τ > 3/2 jest całkiem interesujący, ponieważ C = O(1) zawsze jest 

prawdziwe. 

7.2.5.2 "Low" K 

Reżim ten charakteryzuje się jako niezrównoważony, ponieważ wzrastają  węzły sieci pamięci 

podręcznej K i / lub liczba węzłów N względem objętości treści M nie jest wystarczająca do utrzymania 

C na niskim poziomie. Po pierwsze, należy pamiętać, że gdy pojemność pamięci replikacji poza 

przechowywanie kopii pierwotnej jest ograniczona, tj. KN - M = O(1) , C skaluje się tak szybko jak √N. 

Ponadto należy zauważyć, że dla τ > 1, √N jest zmniejszany o pojemność KN - M dostępne do replikacji 

poza kopią podstawową przy mocy równej  √KN-M lub (KN-M)τ-1 dla τ > 3/2 lub 1 < τ 3/2, odpowiednio, 

określa to zysk z dodania dodatkowej pojemności w sieci poza tą wymaganą do przechowywania kopii 

pierwotnej na plik. 

7.2.6 Dyskusja na temat trwałości bezprzewodowych sieci pamięci podręcznych 

Przedstawiliśmy wspólny problem dostarczania i replikacji, który prowadzi do scharakteryzowania 

trwałości wieloskokowych sieci bezprzewodowych z buforowaniem. Formułując dokładny problem 

kombinatoryczny w kwadratowych sieciach kratownicowych, rozluźniliśmy go do prostego problemu 

opartego na gęstości, którego analiza pozwoliła wyprowadzić prawa skalowania wymaganej 

przepustowości łącza. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na stabilność sieci są: (a) parametr prawa 

zasilania w zakresie popularności plików t oraz (b) względne skalowanie liczby plików w porównaniu 

do węzłów sieci. Podczas gdy nasze dotychczasowe leczenie cechuje zalety buforowania w sieciach 

wielopasmowych, inna linia pracy bada prawa skalowania buforowania w bezprzewodowym medium 

transmisyjnym za pomocą kodowania. Następnie kontynuujemy naszą ekspozycję przybliżając 

topologię sieci bezprzewodowych, biorąc pod uwagę wykorzystanie buforowania w małych komórkach 

przy współpracy urządzenia z urządzeniem 

7.3 Sieci małych komórek z włączoną pamięcią podręczną 

Pamięć podręczna i dystrybucja zawartości w sieciach bezprzewodowych została uznana za obiecujące 

rozwiązanie do rozładowywania ruchu w celu zwiększenia wydajności i jakości usług (QoE) poprzez 

wykorzystanie popularności treści i korelacji zapytań czasowo-przestrzennych. Koncepcja buforowania 

na krawędziach sieci dostępu radiowego, określana tutaj jako buforowanie małych komórek (SC), jest 

napędzana przez przyrost przepustowości i opóźnienia, od wprowadzania funkcji buforowania do SBS 

i zmniejszania wykorzystania backhaul. Z włączoną pamięcią podręczną, małe sieci komórkowe (SCN) 

zostały zaproponowane jako potencjalne rozwiązanie w celu złagodzenia problemu wąskich gardeł 

backhaul . Główną ideą jest wprowadzenie pojemności pamięci podręcznej w małych komórkowych 

stacjach bazowych (SBS) w celu wstępnego pobrania popularnych treści poza godzinami szczytu, zanim 

zostaną one zamówione przez lokalnych użytkowników. Buforowanie w sieciach bezprzewodowych 

wykorzystuje również wysoki stopień asynchronicznego ponownego wykorzystania treści przez 

aplikacje zorientowane na informacje, takie jak wideo na żądanie (VoD), sieci społecznościowe i 



udostępnianie treści. Gdy użytkownicy proszą o popularną zawartość już zapisaną w pamięci 

podręcznej w lokalnych SBS, opóźnienie usługi jest znacznie ograniczone, ponieważ nie musi 

przechodzić przez backhaul, aby pobrać zawartość ze zdalnych serwerów. Poprawiona efektywność 

energetyczna jest również ważną zaletą buforowania małych komórek głównie z powodu 

wielokrotnego pobierania tej samej treści z rdzenia sieci do lokalnych SBS są unikane. Innym 

podejściem do ponownego wykorzystania treści jest wykorzystanie dostępnej przestrzeni dyskowej 

urządzeń mobilnych. Popularne treści są zapisywane w pamięci podręcznej urządzeń i dystrybuowane 

do innych urządzeń w pobliżu za pośrednictwem komunikacji D2D. Ji i in. [34] omawiają przerywanie 

przepustowości i przerw w sieciach buforujących D2D przy użyciu modelu protokołu dla planowania 

przestrzennego współistniejących połączeń D2D. Golrezaei i inni badali zachowanie skalowania sieci 

D2D i podali wyrażenia w postaci zamkniętej dla optymalnej odległości współpracy jako funkcji 

parametrów modelu systemu. Kang i wspópracownicy  rozważają losową strategię buforowania dla 

stochastycznie rozproszonych urządzeń pamięci podręcznej, aby obsługiwać pobliskie urządzenia 

użytkowników i proponuje algorytm, aby znaleźć optymalne buforujące prawdopodobieństwa 

zawartości w bibliotece żądań. 

7.3.1 SCN z włączoną pamięcią podręczną z lokalną korelacją interesów użytkownika 

 Wcześniejsze badania badające problemy z buforowaniem sieci bezprzewodowych często zakładają 

podobny wzorzec popularności dla wszystkich użytkowników w systemie. Uwzględnianie różnych 

poziomów zainteresowania w stosunku do żądanej treści Optymalne decyzje dotyczące buforowania 

są następnie podejmowane w każdym SBS przy użyciu rozproszonego uczenia się, aby zminimalizować 

całkowite opóźnienie usługi. Interesuje nas tutaj przypadek, w którym decyzje o buforowaniu 

podejmowane są w SBS w oparciu o wzorce lokalnych użytkowników, a nie o globalną popularność 

treści, ponieważ w SCN z włączoną pamięcią podręczną każdy SBS zwykle obsługuje niewielką liczbę 

użytkowników. W szczególności, każdy SBS tworzy swoją lokalną bibliotekę treści regularnych, 

pobierając regularnie pliki żądane przez użytkowników w zakresie próbkowania w zakresie 

próbkowania, a następnie określając zbiór plików, które mają być buforowane, z uwagi na ograniczoną 

pojemność pamięci podręcznej. Używamy tradycyjnej strategii "buforowania najpopularniejszych 

plików", aby przeanalizować wpływ korelacji odsetka użytkownika na prawdopodobieństwo trafienia 

/ pominięcia pamięci podręcznej. Wyniki można uogólnić na bardziej zaawansowane strategie 

buforowania. Przyjmujemy dystrybucję podobną do Zipf dla lokalnej regularnej popularności 

zawartości w tym samym regionie, a my uzyskujemy prawdopodobieństwo usługi pamięci podręcznej 

jako funkcję maksymalnej odległości próbkowania. Uważamy również, że istnieje koszt pobierania 

próbek zależny od odległości i badamy kompromis między prawdopodobieństwem usługi buforowania 

a kosztem pobierania próbek. 

7.3.1.1 Model systemu 

Rozważamy model SCN z pamięcią podręczną z ograniczoną przestrzenią dyskową w każdym SBS, 

obsługując jego pobliskich użytkowników w pewnej odległości dyktowanej przez ograniczenie mocy 

transmisji. Modelujemy dystrybucję SBS na dwuwymiarowej płaszczyźnie euklidesowej ℝ2przez 

jednorodny proces Poissona (PPP) Φu = {Yi , i ∈ N+} z intensywnością  λc, gdzie Yi oznacza pozycję i-tego 

SBSa. Obsługiwani użytkownicy są dystrybuowani zgodnie z innym niezależnym jednorodnym PPP Φu 

= {xj , j ∈ N+} z intensywnością λu ≥ λc, gdzie xj oznacza pozycję j-tego użytkownika. Wprowadzamy 

pojęcie "wzoru lokalnych zainteresowań użytkowników", które powstaje, gdy każdy SBS pobiera 

regularnie żądaną treść wszystkich użytkowników w swoim obszarze próbkowania o promieniu Rc. 

Pamięci podręczne małych komórek decydują, które pliki mają być buforowane na podstawie przyjętej 

polityki buforowania. Zakładając, że istnieje maksymalna odległość, którą może obsłużyć SBS, 

oznaczona przez Rv, dysk wyśrodkowany na SBS z promieniem Rv może być postrzegany jako region 



usług tego SBS. Zwiększając zakres próbkowania, SBS mogą mieć lepszą znajomość lokalnego wzoru 

zainteresowania użytkownika, ale z powodu ograniczonego przechowywania pamięci podręcznej mogą 

być przechowywane tylko najbardziej popularne pliki. W przypadku losowego użytkownika, który jest 

próbkowany, prawdopodobieństwo odnalezienia jego zwykłej zawartości buforowanej na swoich 

obejmujących SBS zmniejszy się wraz z rozmiarem regionu próbkowania. Ograniczenie zakresu usług 

daje także górną granicę prawdopodobieństwa, że dowolny użytkownik będzie obsługiwany przez małe 

pamięci podręczne. Oznaczamy to prawdopodobieństwo usługi przez Psv. Zwiększenie zakresu 

próbkowania prowadzi również do wyższych kosztów poznania wzoru żądania lokalnego w SBS. 

Załóżmy, że każdy użytkownik ma bibliotekę rozmiaru J, która zawiera regularnie żądane pliki. Dla 

uproszczenia zakładamy, że wszystkie pliki mają równy rozmiar jednostki. Każdy SBS ma ograniczony 

rozmiar pamięci podręcznej oznaczony przez M, który jest maksymalną liczbą plików, które można 

przechowywać. Oznaczając N liczbę użytkowników w obszarze próbkowania SBS, z teorii procesów 

punktowych, mamy 𝔼[N] = λuπR2
p. Gdy użytkownicy z tego samego regionu próbkowania żądają 

podobnej treści, różni użytkownicy mogą nakładać się na pliki w swoich zwykłych bibliotekach treści, 

dlatego ogólny rozmiar biblioteki treści nie zwiększy się liniowo wraz z liczbą użytkowników w tym 

obszarze. Uwzględniając uwarunkowania posiadania N użytkowników w obszarze próbkowania 

typowego SBS, oznaczamy ℓ = {c1,…,cS} lokalną bibliotekę treści N użytkowników z S reprezentującym 

rozmiar biblioteki. Oznaczmy przez g: ℕ+ → ℕ+ funkcję mapowania od liczby N użytkowników do 

lokalnej biblioteki rozmiaru S. W rzeczywistości S = g(N) może nauczyć się numerycznie na SBSach i 

przybliżoną funkcję można znaleźć poprzez dopasowanie danych. Tutaj zakładamy, że g jest funkcją 

odcinkową i następuje po S = min(JN, ⌠J(1+ μ log N)⌡, gdzie μ jest a stałym czynnikiem 

charakteryzującym poziom podobieństwa lokalnego zainteresowania użytkownika. Dla danej lokalnej 

biblioteki treści regularnych, przyjmujemy, że dystrybucja popularności plików w niej działa zgodnie z 

prawem Zipfa-Mandelbrota, tzn. dla i-tego najpopularniejszego pliku mamy jego żądanie 

prawdopodobieństwa jako 

  

gdzie  

 

jest stałą normalizacyjną, q jest parametrem przesunięcia, co jest związane z przesunięciem w oparciu 

o dystrybucję Zipf, a γ jest kształtem parametr, który określa poziom koncentracji (korelacji) 

popularności treści. Podobnie jak funkcja g, można nauczyć się prawdziwej dystrybucji popularności 

pobieranie próbek i sortowanie popularności wszystkich żądanych plików w lokalnym regionie. 

Zauważ, że μ w funkcji g definiuje jak podobne są zwykłe biblioteki treści użytkowników w tym samym 

obszarze, i γ w dystrybucji popularności określa względną rozbieżność popularności treści w lokalnej 

bibliotece. Połączenie tych dwóch czynników daje pełną charakteryzacę poziomu korelacji lokalnego 

zainteresowania użytkowników. 

7.3.1.2 Analiza wydajności 

Analiza prawdopodobieństwa Usługi. Uważamy, że obowiązują zasady "buforowanie 

najpopularniejszych plików" i  załóżmy, że jednostki pamięci podręcznej w SBS mają identyczny i 

ograniczony rozmiar pamięci jako M plików. Załóżmy, że mamy SBS u źródła z N użytkownikami w 

regionie pobierania próbek  o promieniu R. Kiedy M ≥ S,  wszystkie pliki w lokalnej bibliotece treści 



mogą być przechowywane w SBS. Gdy M < S , ze względu na ograniczone przechowywanie w pamięci 

podręcznej tylko M najbardziej popularnych plików w regionie próbkowania może być buforowany. 

Prawdopodobieństwo pominięcia pamięci podręcznej Pm, które jest prawdopodobne, że plik losowy w 

lokalnej bibliotece treści regularnych ℓ  nie jest buforowany, można podać jako

 

Oczywiście, Pm wzrasta wraz z S, co weryfikuje intuicja, że większy rozmiar biblioteki treści prowadzi do 

większego prawdopodobieństwa utraty pamięci podręcznej, gdy pojemność pamięci podręcznej jest 

skończona. Zakładając, że użytkownicy spoza zakresu próbkowania SBS mają prawie pomijalne 

prawdopodobieństwo znalezienia ich regularnie żądanej treści w tym małym buforze podręcznym 

komórki, prawdopodobieństwo PSV jest podawane przez prawdopodobieństwo przecięcia trzech 

zdarzeń: 

● ℰ1 = regularna biblioteka treści użytkownika, od którego pobierane są próbki przez co najmniej jeden 

SBS, 

● ℰ2 = żądana zawartość jest buforowana, 

● ℰ3 = użytkownika w zakresie usług SBS pobierania próbek. 

Co więcej, mamy ℰ1 ⊆ ℰ3 jeśli Rp  ≤ Rv  i ℰ3  ⊂ ℰ1 w przeciwnym razie. W przypadku kiedy Rp  ≤ Rv  , PSV 

może być podane przez 

PSV = ℙ [użytkownik próbkowany ∩ zawartość buforowana] 

= 1 - ℙ  [nie będący próbkowanym]   

  [próbkowany przez k cacherów] ⋅ ℙ [brak  pamięci podręcznej k] 

 

gdzie Pj
m jest prawdopodobieństwem pominięcia pamięci podręcznej j-tego SBS. Kiedy różne małe 

komórki mają różne poziomy korelacji żądań, co odpowiada różnym γ w rozkładzie Zipfa, 

prawdopodobieństwo pominięcia pamięci podręcznej można podać jako  

 

gdzie γj jest parametrem kształtu rozkładu popularności treści w próbce regionu j-tego SBS. 

Najwyraźniej Psv wzrasta monotonicznie o Rp; co oznacza, że większa odległość próbkowania daje 

większe prawdopodobieństwo przypadkowego użytkownika, aby znaleźć jego regularnie żądaną treść 

buforowaną w pokrywającym SBSie. W przypadku, gdy Rp > Rv  prawdopodobieństwo usługi jest 

podane przez 



 Psv = ℙ [użytkownik  w zakresie usług \ zawartość jest buforowana] 

 

W przeciwieństwie do poprzedniego przypadku, dla ustalonego Rv prawdopodobieństwo usługi maleje 

z Rp; co jest łatwe do zrozumienia, ponieważ większy obszar próbkowania odpowiada wyższemu 

prawdopodobieństwu pominięcia pamięci podręcznej dla użytkowników próbkowanych, a liczba 

użytkowników, którzy mogą być obsłużeni nie zwiększa się wraz z zasięgiem próbkowania ze względu 

na zakres usług. Łącząc te dwa przypadki mamy: 

Psv = ℙ[user w zakresie usług \ zawartość jest buforowana] 

 

Obserwujemy, że dla danego ograniczenia w zakresie usług SBS, usługa prawdopodobieństwo wzrasta 

z Rp, dopóki nie osiągnie limitu zakresu usług Rv; potem to maleje monotonicznie o Rp. 

Analiza Kosztów Pobierania Próbek. Regularne pobieranie próbek umożliwia uczenie się SBSom w 

interesie lokalnych użytkowników, a tym samym może być usługą oferowaną przez małych cacherów 

komórkowych lepiej dostosowaną do wzoru żądania lokalnego. Z drugiej strony, pobór mocy w 

procedurze pobierania próbek musi być brany pod uwagę w odniesieniu do energii względem 

wydajności. Oznaczenie przez Cs kosztów pobierania próbek typowego SBS w miejscu pochodzenia z 

promieniem obszaru próbkowania Rp; wprowadzamy funkcję kosztów do pobierania próbek, która 

zależy od odległości od próbkowanych użytkowników do SBS, tj .: 

 

gdzie ||xj – Y0|| jest odległością euklidesową między j-tym użytkownikiem w obszarze próbkowania i 

typowym SBS w punkcie początkowym, f jest zależną od odległości funkcją kosztów, a η jest stałym 

współczynnikiem kosztu. Dla wygody ekspozycji wybieramy η = 1 i model odwrotnej ścieżki dla f as f 

(x) = xα, gdzie α jest wykładnikiem ścieżki strat. Z twierdzenia Campbella mamy średni koszt przy 

uśrednianiu różnych realizacji PPP jako 



(7.16) 

Widzimy, że koszt pobierania próbek wzrasta liniowo wraz z gęstością użytkownika i podąża za prawem 

mocy rzędu α +  2 z promieniem obszaru próbkowania. Zwróć uwagę, że przy gęstych instalacjach sieci 

większa odległość próbkowania zapewnia lepsze poznanie schematu żądania; jednak koszt pobierania 

próbek może być zbyt wysoki i należy go wziąć pod uwagę przy projektowaniu optymalnej odległości 

próbkowania. Optymalny zakres próbkowania w ramach ograniczenia kosztów. Rysunek 7.4 pokazuje 

przykład prawdopodobieństwa usługi jako funkcji promienia regionu próbkowania, gdy nie ma 

ograniczeń w zakresie usług.  

 

Widzimy, że zwiększający się zakres próbkowania daje większe prawdopodobieństwo obsługi, ale 

przyrost ma tendencję do nasycania się, gdy Rv jest względnie duży. Biorąc pod uwagę ograniczony 

zakres usług, ignorując koszt pobierania próbek, optymalny rozmiar obszaru próbkowania jest równy 

Rv, ponieważ daje on najwyższe prawdopodobieństwo obsługi. Teraz szukamy optymalnego zakresu 

próbkowania, który zapewnia wystarczająco dobre prawdopodobieństwo obsługi, a jednocześnie 

zapewnia, że koszt pobierania próbek jest poniżej danego ograniczenia. Problem sformułujemy w  

 

Z zastrzeżeniem: 

 (7.18; 7.19) 

 



gdzie Cmax to wstępnie zdefiniowane ograniczenie kosztów. Pierwszy warunek wynika z faktu, że gdy Rp 

> Rv, prawdopodobieństwo usługi maleje monotonicznie o Rp. Drugi warunek wynika z ograniczenia 

kosztów pobierania próbek. Za pomocą (7.16) możemy wyprowadzić ograniczenie na Rp, aby spełnić 

(7.19) jako 

  

Ponieważ Psv jest monotonicznie rosnącą funkcją Rp dla Rp ∈ [0, Rv], łącząc te dwa ograniczenia mamy 

optymalną odległość próbkowania podaną przez  

 

7.3.1.3 Wyniki numeryczne 

Zatwierdzamy naszą analizę sieci małych komórek z włączoną pamięcią podręczną i próbkowania 

lokalnego użytkownika, i pokazujemy kompromis między prawdopodobieństwem usługi pamięci 

podręcznej małych komórek a kosztem próbkowania dla różnych poziomów korelacji lokalnego 

użytkownika i gęstości użytkownika. Ustawiliśmy λc =2 x 10-5 SBS/m2 i λu = 8 x 10-4 użytkowników / m2 

jako gęstość SBS i użytkowników do obsłużenia. Obszar usług każdego SBS ma promień Rv = 200 m. 

Standardowa wielkość biblioteki treści dla każdego użytkownika wynosi J = 10. Maksymalne 

przechowywanie pamięci podręcznej SBS wynosi M = 50. Używamy S = min(JN,  ⌠J(1+ 3 log N)⌡ jako 

funkcja odwzorowania od liczby użytkowników do ogólnego rozmiaru lokalnej biblioteki treści. Zakłada 

się, że dystrybucja popularności będzie zgodna z prawem Zipfa-Mandelbrota z q = 0. Przyjmujemy ten 

sam parametr kształtu dla rozkładu popularności treści w obszarze próbkowania wszystkich SBS, co 

oznacza, że γj = γ dla wszystkich j. Zauważ, że biorąc pod uwagę jednolite lub różne parametry kształtu 

dla rozkładu popularności, nie zmienia się ogólny trend, w jaki odległość próbkowania wpływa na 

prawdopodobieństwo usługi Psv. Wyniki liczbowe przedstawiono z różnymi wartościami parametru 

kształtu γ ∈ [0,25, 1,5] które odpowiadają różnym poziomom korelacji między użytkownikami, w celu 

sprawdzenia, jak wydajność usługi buforowania skaluje się z lokalnym wzorcem zainteresowań 

użytkownika Na rysunku 7.5 (po lewej)  

 

wykreślamy prawdopodobieństwo usługi Psv jako funkcję zakresu próbkowania Rp dla γ = 0.25, 0.5, 1 i 

1: 5, odpowiednio. Widzimy, że Psv zwiększa się z Rp, zanim osiągnie Rv = 200 m, a następnie maleje, 

gdy Rp rośnie . Jednak szybkość spadku jest stosunkowo niewielka w porównaniu do wzrostu w Rp ∈ 



[0,Rv] ,szczególnie dla wyższych wartości γ. Wynika to z faktu, że wyższy γ odpowiada wyższej 

koncentracji popularności treści. Chociaż zwiększenie biblioteki rozmiar zwiększa liczbę plików, które 

nie są buforowane, najpopularniejsze są pliki buforowane z większym prawdopodobieństwem, co 

nadal prowadzi do mniejszego prawdopodobieństwa utraty pamięci podręcznej w regionie pobierania 

próbek. Rysunek 7.5 (po prawej) pokazuje symulowany koszt próbkowania na SBS jako funkcję 

maksymalnej odległości próbkowania z przyjętą funkcją kosztów zależną od odległości. Wyniki 

symulacji są uzyskiwane w różnych ustawieniach gęstości użytkownika i przy uśrednianiu ponad 5000 

realizacji PPP. Wskazuje to na znaczny wzrost kosztów lokalnego pobierania próbek podczas 

zwiększania odległości próbkowania Rp. W scenariuszu o dużym zagęszczeniu użytkowników problem 

z kosztami zyskuje na znaczeniu, co wskazuje na konieczność uwzględnienia kosztu próbkowania przy 

wyszukiwaniu optymalnej odległości próbkowania. Podsumowując, zbadaliśmy SCN z obsługą pamięci 

podręcznej z próbkowaniem lokalnego użytkownika, zarządzanym przez SBS do nauki wzorców 

lokalnych. Głównym celem tego artykułu jest idea lokalnego regularnego pobierania próbek treści i 

wpływu odległości próbkowania na wydajność usługi pamięci podręcznej, co będzie korzystne dla 

projektowania procedury próbkowania SCN z włączoną pamięcią podręczną. 

7.3.2 Buforowanie D2D a buforowanie małych komórek 

W tej sekcji przeanalizujemy następujące pytanie: biorąc pod uwagę możliwości przechowywania obu 

SBS i urządzenia mobilnego, gdzie skuteczniejsze jest buforowanie treści? Innymi słowy, chcielibyśmy 

porównać (w miarę możliwości) buforowanie małych komórek z buforowaniem D2D. Chociaż takie 

porównanie może być sztuczne lub częściowo sprawiedliwe, ponieważ jest szczególnie wrażliwe na 

modele i założenia, niektóre pierwsze wnioski mogą być surowe. Na pierwszy rzut oka buforowanie 

D2D i buforowanie SC mogą przynieść porównywalne korzyści pod względem przepustowości sieci, 

wydajności spektralnej obszaru i efektywności energetycznej. Jednak, są one zupełnie różne w 

następujących aspektach: 

● Pojemność pamięci podręcznej. Obiekty buforowania wdrożone w SBS mogą mieć bardzo duże 

możliwości przechowywania dzięki niskim kosztom jednostek pamięci masowej. W przeciwieństwie do 

tego urządzenia użytkownika, takie jak telefony komórkowe i tablety, mają stosunkowo małą 

pojemność i mogą obsługiwać jedynie niewielką liczbę żądań generowanych przez urządzenia 

znajdujące się w ich pobliżu. 

● Wysyłaj moc i zasięg. Urządzenia użytkownika zwykle przesyłają z dużo mniejszą mocą (na przykład 

23 dBm) niż SBS (na przykład 24-30 dBm), co z kolei odpowiada mniejszemu zakresowi pokrycia. W 

rezultacie prawdopodobieństwa sukcesu przesyłania wspomaganego pamięcią podręczną w 

powyższych dwóch przypadkach mogą być różne. 

● Gęstość żądań pamięci podręcznej. Komunikacja D2D zwykle obejmuje małe odległości transmisji. W 

sieciach o dużej gęstości użytkowników, w przypadku buforowania D2D, więcej równoczesnych łączy 

może współistnieć w tym samym regionie, dzieląc te same zasoby widma w porównaniu z przypadkiem 

buforowania SC. Co więcej, szczególnym przypadkiem w buforowaniu D2D jest sytuacja, gdy 

użytkownik znajdzie żądany plik przechowywany w swoim własnym urządzeniu. W takim przypadku 

żądanie użytkownika jest spełnione bez żadnych opóźnień i kosztów. 

● Zużycie energii. Oprócz poboru mocy urządzeń lub SBS, koszt energii z pobierania treści przez 

backhaul (w buforowaniu SC) może być znaczny. Gdy żądanie użytkownika nie może być spełnione 

lokalnie, poprzez komunikację D2D lub z pamięci podręcznych SBS, żądana treść zostanie pobrana z 

sieci rdzeniowej przez backhaul małej komórki. Ogólnie rzecz biorąc, pobór mocy w trybie backhaul 

jest znacznie wyższy niż koszt mocy transmisji. 



Uwzględnimy wyżej wymienione różnice i porównamy wydajność buforowania w urządzeniach 

użytkowników (tj. buforowanie D2D) i buforowanie w SBS (tj. buforowanie SC) w przypadkowych 

topologiach. Udostępniamy wyrazy analityczne dla kluczowych wskaźników wydajności, w tym 

prawdopodobieństwo trafienia w pamięci podręcznej, gęstość żądań z pamięci podręcznej i średnie 

zużycie energii. Nasze wyniki pokazują, że wydajność sieci z włączoną pamięcią podręczną z 

buforowaniem D2D lub buforowaniem małych komórek zależy w dużym stopniu od gęstość 

użytkownika i dystrybucja popularności treści. 

7.3.2.1 Model sieci 

Uważamy, że sieć małych komórek (SCN), w której SBS są rozmieszczone w dwuwymiarowej 

płaszczyźnie euklidesowej ℝ2, zgodnie z homogenicznym PPP Φs o natężeniu λs . Użytkownicy mobilni 

są dystrybuowani według innej niezależnej homogenicznej PPP Φu o intensywności λu. Możliwości 

buforowania można włączyć na urządzeniach użytkowników w celu potencjalnej komunikacji D2D, 

określanej jako buforowanie D2D, lub instalując jednostki pamięci w SBS, ukształtowane jako 

buforowanie SC. Każdy użytkownik mobilny wysyła losowe żądanie z prawdopodobieństwem ρ ∈[0,1]?. 

W rezultacie aktywni użytkownicy, którzy mają być obsługiwani, tworzą jednorodną PPP Φr
u z 

intensywnością ρλu (niezależne przerzedzanie). Nieaktywni użytkownicy tworzą kolejny jednorodny 

PPP Φt
u intensywnością (1 – ρ)λu. Mogą one służyć jako potencjalne nadajniki D2D w przypadku trybu 

buforowania D2D lub pozostać bez dźwięku, jeśli komunikacja D2D nie jest włączona. W zależności od 

tego, czy pamięć podręczna jest włączona na urządzeniach lub na krawędzi / SBS, gdy aktywny 

użytkownik żąda pliku, mogą wystąpić następujące przypadki: 

● tylko z buforowaniem D2D, jeśli żądany plik nie jest buforowany we własnym urządzeniu, użytkownik 

wyszukuje plik w urządzeniach znajdujących się w jego pobliżu w pewnej odległości. Jeśli istnieje co 

najmniej jeden potencjalny nadajnik D2D, który zażądał zbuforowanego pliku, plik jest przesyłany od 

najbliższego. W przeciwnym razie użytkownik łączy się z najbliższym SBS, aby pobrać plik z sieci 

rdzeniowej przez backhaul; 

● tylko z buforowaniem SC, aktywny użytkownik zawsze łączy się z najbliższym SBS. Jeśli to jest 

powiązany SBS ma buforowany plik wewnątrz, SBS przesyła plik bezpośrednio do użytkownika. W 

przeciwnym razie plik jest pobierany z sieci rdzeniowej przez backhaul, a następnie przesyłany do 

użytkownika. 

Zakładamy współdzielenie widma pomiędzy transmisjami współbieżnymi w takiej sieci, tj. zarówno 

łącza komunikacyjne D2D, jak i małe komórki odbierają zakłócenia od współistniejących nadajników. 

Uważamy, że biblioteka treści skończonych ℱ = {f1…,fn} na żądanie użytkownika, gdzie fi jest i-tym 

najpopularniejszym plikiem, a N jest rozmiarem biblioteki. Zakłada się, że wszystkie pliki są mają równy 

rozmiar, który jest znormalizowany do jednego. Używamy standardowego prawa Zipf dla rozkładu 

popularności, co oznacza, że prawdopodobieństwo żądania i-tej jest najbardziej popularne plik to 

 

gdzie  

jest współczynnikiem normalizacji, a γ jest parametrem kształtu prawa Zipfa, które definiuje poziom 

korelacji żądań użytkowników. Wysokie wartości γ oznaczają, że większość żądań jest generowana z 

kilku najpopularniejszych plików. Dla użytkownika wykonując losowe żądanie, pi może być postrzegane 



jako prawdopodobieństwo, że żądany plik to fi. Biorąc pod uwagę znajomość dystrybucji popularności 

treści, w zależności od tego, czy jest stosowane buforowanie D2D, czy buforowanie SC, stosujemy 

następujące zasady buforowania: 

● tylko z buforowaniem D2D, ponieważ losowy aktywny użytkownik najprawdopodobniej będzie miał 

wiele potencjalnych nadajników D2D, każde urządzenie będzie niezależnie buforować pliki z 

zastrzeżeniem ograniczonego pojemnościowo magazynu zgodnie ze wspólnym rozkładem 

prawdopodobieństwa, w celu zwiększenia różnorodności treści w ramach wyszukiwania odległość. 

Optymalne prawdopodobieństwa zapisywania w pamięci podręcznej są określane przez minimalizację 

średniego prawdopodobieństwa pominięcia pamięci podręcznej; 

● tylko z buforowaniem SC, ponieważ aktywny użytkownik zawsze łączy się z najbliższym SBS, nie ma 

nakładających się obszarów pokrycia różnych SBS. Dlatego stosujemy konwencjonalna "" pamięć 

podręczna najpopularniejszych treści "(MPC), co oznacza, że wszystkie SBS buforują te same 

najpopularniejsze pliki w ramach ich pamięci podręcznej. 

Buforowanie D2D z rozmieszczeniem probabilistycznej pamięci podręcznej. Oznaczmy przez Md 

rozmiar pamięci podręcznej urządzeń użytkownika, gdzie przy losowej zasadzie buforowania D2D, 

każdy użytkownik przechowuje fi z prawdopodobieństwem qi. Niech Rd będzie maksymalną odległością 

wyszukiwania / wykrywania urządzenia użytkownika dla ustanowienia komunikacji D2D. 

Prawdopodobieństwo, że żadne potencjalne przetworniki D2D nie zostaną znalezione, gdy jest żądane, 

jest równoważne z prawdopodobieństwem braku punktów z Φt
u z niezależnym 

prawdopodobieństwem przerzedzenia qi w wyszukiwaniu obszar (puste prawdopodobieństwo). 

Niewłaściwe prawdopodobieństwo fi znalezienia się w pamięci podręcznej w odległości wykrywania Rd 

jest podane przez  

 

Optymalny wektor prawdopodobieństwa buforowania q = [q1; . . .; qN]dla zminimalizowania średniego 

prawdopodobieństwa pominięcia pamięci podręcznej przez ℱ można znaleźć rozwiązując następujący 

problem optymalizacji:  

 

z zastrzeżeniem: 

 

Korzystamy z algorytmu optymalnego poszukiwania podwójnego rozwiązania (ODSA) aby znaleźć 

optymalne q. W pozostałej części artykułu zakłada się, że wszystkie wyniki związane z buforowaniem 

D2D są uzyskiwane przy użyciu optymalnych prawdopodobieństw buforowania. 

SC Caching z polityką MP. Oznaczmy przez Ms pojemność bufora podręcznego SBS. Zgodnie z polityką 

buforowania MPC, tylko pliki o kolejności popularności i ∈ [1,Ms] byłby buforowany w każdym SBS. 

7.3.2.2 Analiza wydajności 



Potencjalne korzyści z buforowania treści bezprzewodowych są wychwytywane głównie przez 

prawdopodobieństwo trafienia w pamięci podręcznej, co daje możliwość obsługi żądań użytkowników 

i dostarczania treści bez konieczności pobierania jej z sieci rdzeniowej. Ponadto istnieje potencjał zysku 

z ponownego wykorzystania przestrzennego poprzez ustanowienie opartych na bliskości komunikacji 

z pamięcią podręczną, dzielących to samo widmo. W tej sekcji przedstawiamy wyniki analityczne 

dotyczące kilku kluczowych wskaźników wydajności dla sieci komórkowej z pamięcią podręczną z 

buforowaniem D2D lub buforowaniem SC. Prawdopodobieństwo trafienia w pamięci podręcznej 

Prawdopodobieństwo trafienia w pamięci podręcznej to prawdopodobieństwo, że losowy aktywny 

użytkownik znajdzie żądany plik w lokalnych pamięciach podręcznych. 

Buforowanie D2D 

W przypadku buforowania D2D żądanie trafienia w pamięci podręcznej może wystąpić w dwóch 

przypadkach: 

● użytkownik żądający pliku może go znaleźć we własnej pamięci podręcznej, którą nazywamy '' 

Własny wniosek ''; 

● gdy żądany plik nie jest buforowany we własnym urządzeniu, użytkownik znajduje go w pamięci 

podręcznej w pobliżu potencjalnych nadajników D2D w odległości Rd. 

Oznaczając przez   pd
self samo-żądanie prawdopodobieństwa losowego użytkownika, mamy: 

(7.26) 

Prawdopodobieństwo, że aktywny użytkownik jest obsługiwany przez pobliski potencjalny nadajnik 

D2D jest dany przez 

(7.27) 

gdzie   jest prawdopodobieństwem posiadania co najmniej jednego 

potencjalnego nadajnika D2D w odległości Rd z plikiem z pamięci podręcznej. Dlatego 

prawdopodobieństwo trafienia w pamięć podręczną jest sumą (7.26) i (7.27), podaną przez 

 

Buforowanie SC .Prawdopodobieństwo trafienia w pamięci podręcznej w przypadku buforowania SC 

jest po prostu prawdopodobieństwo, że użytkownik znajdzie żądany plik przechowywany w pamięci 

podręcznej skojarzonego z nim pliku SBS. Zgodnie z polityką buforowania MPC mamy: 

 

Gdy aktywny użytkownik znajdzie żądany plik w pamięci podręcznej w pobliskich urządzeniach 



lub najbliższy SBS, nie ma gwarancji, że przesyłanie pliku z asystą pamięci podręcznej zakończy się 

powodzeniem. Obliczamy tutaj prawdopodobieństwo sukcesu typowej kondycjonowania transmisji z 

pamięcią podręczną przy posiadaniu odbiornika u źródła. Dla danej realizacji sieci zakładamy, że K 

ustanowiło połączenia komunikacyjne wspomagane pamięcią podręczną z 𝔼[K] ≤ ρλu. W  przypadku 

losowego łącza i ∈ [1,K]. Stosunek sygnału do zakłóceń z szumem (SINR) jest określany przez  

 

 gdzie Pi = {Pd , Ps}f nadaje moc nadajnika D2D lub SBS, w zależności od tego, czy funkcje buforowania 

są włączone na urządzeniach mobilnych czy w SBS; hj,i oznacza kanał o małej skali zanikający od 

nadajnika j do odbiornika i, który następuje po ℓ𝒩 (0,1) (zanik Rayleigha); dj,i oznacza odległość między 

nadajnikiem j a odbiornikiem; σ2 oznacza moc szumów tła. Zauważ, że interferencja pochodzi nie tylko 

z transmisji wspomaganych pamięcią podręczną, ale również z linków użytkownika SBS, gdy żądany 

plik użytkownika nie jest lokalnie buforowany. Tak więc w przypadku buforowania D2D należy do 

zestawu aktywnych nadajników T ⊆ { Φs ∪ Φu} . W przypadku buforowania SC, T ⊆ Φs ponieważ aktywni 

użytkownicy mogą być obsługiwani tylko przez SBS. Zakładamy sieć ograniczoną interferencyjnie, w 

której szum termiczny tła jest pomijalny, a metryka będąca przedmiotem zainteresowania to stosunek 

sygnału do sprzężenia (SIR). 

D2D Caching. Dla losowego aktywnego użytkownika żądającego pliku, z prawdopodobieństwem pd
r 

żądany plik nie jest buforowany we własnym urządzeniu, ale w jego urządzenia w pobliżu. Dlatego 

gęstość łączy komunikacyjnych z pamięcią podręczną to ρλupd
r . Pamiętaj, że wielu użytkowników może 

znaleźć ten sam najbliższy nadajnik D2D. W tym przypadku  tylko jeden użytkownik może połączyć się 

z tym urządzeniem, inni muszą szukać innego nadajnika D2D. Oznaczenie przez Φd
t zestawu aktywnych 

nadajników D2D; Chociaż wynikowy zestaw nie jest rozprowadzany zgodnie z jednorodnym PPP, 

gęstość Φd
t  jest podany przez  

 

Zestaw użytkowników, którzy nie mogą znaleźć swoich żądanych plików w lokalnych pamięciach 

podręcznych, będzie obsługiwany przez SBS. Gęstość użytkowników obsługiwanych przez SBS to  

λs
r = ρλu(1-pd

hit) 

. Według najbliższego stowarzyszonym SBSem generowana jest tesselacja Poissona-Voronoia. 

Prawdopodobieństwo pustki typowej komórki Voronoi można określić w przybliżeniu jako  

 

Gęstość aktywnych SBS jest zatem określana przez 

(7.32) 



Uwarunkowanie posiadania typowego odbiornika D2D w miejscu jego pochodzenia nadajnik przy 

odległości dx i przyjmując jednorodną PPP dla obu aktywnych D2D nadajniki Φd
t i aktywne SBS Φs

t, 

prawdopodobieństwo powodzenia jest podane jako  

 

gdzie ℓIx = 𝔼[exp(-sIx)] jest przekształceniem Laplace'a interferencji Ix, a θ jest progiem SIR dla 

pomyślnej transmisji D2D. Oczekiwanie jest ponad dystrybucję dx i przez bibliotekę treści ℱ. Kiedy 

nastąpi trafienie w pamięci podręcznej, dystrybucja odległości D2D dx zależy od kolejności popularności 

żądanego pliku. Jeśli typowy użytkownik zażąda fi, warunkując posiadanie co najmniej jednego 

potencjalnego nadajnika D2D w odległości Rd, to pdf odległości D2D jest podana przez 

 

Następnie przybliżone prawdopodobieństwo sukcesu, gdy trafienie w pamięci podręcznej pliku fi ma 

miejsce, jest podane przez 

(7.36) 

gdzie pdr i lst podane są odpowiednio w (7.27) i (7.32).  

SC Caching. W przypadku buforowania SC użytkownicy są zawsze połączeni z najbliższymi SBS w 

przypadku trafień pamięci podręcznej i zdarzeń pamięci podręcznej. Oznaczmy przez zestaw 

aktywnych SBS, podobnie, używając prawdopodobieństwa pustki komórek Voronoi, gęstość 

aktywnych SBS jest określona przez 

(7.37) 

Uwarunkowanie posiadania typowego odbiornika na początku z powiązanym z nim SBS odległość ds i 

przy użyciu najbliższego stowarzyszenia SBS, mamy pdf ds podany jako 



 

Dla danego progu SIR  θ, prawdopodobieństwo powodzenia transmisji małych komórek 

wspomaganych pamięcią podręczną jest podawane przez 

(7.39) 

gdzie  podano w (7.37). 

Gęstość żądań pamięci podręcznej 

Żądanie użytkownika mówi się, że jest "obsługiwane", jeśli żądany plik znajduje się w lokalnych 

pamięciach podręcznych i jeśli transmisja pliku zakończyła się powodzeniem. W oparciu o powyższe 

wyniki obliczamy gęstość żądań obsługiwanych w pamięci podręcznej, która jest średnią liczbą żądań, 

które mogą być z powodzeniem i jednocześnie obsługiwane przez lokalną pamięć podręczną na 

jednostkę powierzchni. 

D2D Caching. W przypadku buforowania D2D losowe żądanie użytkownika może być obsługiwane 

przez żądanie własne lub przez proksymalną komunikację D2D. Oznaczmy przez μd
suc gęstość żądań 

pamięci podręcznej, mamy: 

 

gdzie pd
suc,i jest podana w (7.36). 

SC Caching. W przypadku buforowania SC maksymalna liczba transmisji wspomaganych pamięcią 

podręczną w danym przedziale czasowym jest ograniczona przez gęstość SBS. Prawdopodobieństwo, 

że SBS ma co najmniej jednego aktywnego użytkownika w swojej komórce żądającej plików 

przechowywane w pamięci podręcznej jest podane przez 

 

Gęstość transmisji wspomaganej przez pamięć podręczną to λsps
t. Następnie gęstość obsługi pamięci 

podręcznej żądań, która jest gęstością pomyślnej transmisji małych komórek obsługiwanych , jest 

podana przez 

 

gdzie ps
suc jest podany w (7.39). 



7.3.2.3 Zużycie energii 

W przypadku losowego żądania użytkownika, w zdarzeniu trafienia w pamięci podręcznej, zużyta moc 

dostarczania treści zawiera tylko moc nadania nadajnika D2D lub powiązanego SBS. W przypadku braku 

pamięci podręcznej żądany plik jest najpierw pobierany z sieci rdzeniowej przez backhaul, a następnie 

przesyłany z najbliższego SBS do użytkownika. Tak więc dodatkowa energia zużywana jest w backhaul. 

Oznaczmy Pb zapotrzebowanie mocy backhaul wymagane do obsługi żądania użytkownika w jednym 

SBS; badamy poniżej pobór mocy na żądanie użytkownika z buforowaniem D2D lub buforowaniem SC. 

W przypadku pamięci podręcznej D2D pamiętaj, że w przypadku wystąpienia żądania własnego, żadna 

energia nie jest zużywana na żądanie. Losowe żądanie użytkownika ma prawdopodobieństwo, że pd
r 

będzie obsługiwane przez pobliski nadajnik D2D, a prawdopodobieństwo 1-  pd
hit trafi do najbliższego 

SBS. Moc zużywana na żądanie użytkownika jest podana jako 

 

Dla przypadku z buforowaniem SC, gdy wystąpi losowe żądanie użytkownika, transmisja moc 

najbliższego SBS jest zawsze zużywana zarówno w przypadku trafień pamięci podręcznej, jak i pamięci 

podręcznej. Moc backhaul jest dodatkowo zużywana z prawdopodobieństwem 1- ps
hit. Tak więc mamy: 

 

7.3.2.4 Wyniki numeryczne 

Dla oceny numerycznej ustawiamy λs = 10-5 SBS / m2 i λs =  K x 10-4 użytkowników / m2, gdzie K jest 

współczynnikiem proporcji. Wybieramy ρ = 0,2, co oznacza, że 20% użytkowników poprosi o plik w 

bibliotece zawartości ℱ. Rozmiar pamięci podręcznej w SBS i na urządzeniu użytkownika to 

odpowiednio Ms = 104 i Md = 10 , odpowiednio.  Biblioteka treści ma rozmiar N = 105, a dystrybucja 

popularności podana jest przez prawo Zipfa z parametrem kształtu γ = 0,7 dla przypadku o małej 

skośności popularności i γ = 1,2 dla drugiego przypadku. Odległość wyszukiwania urządzenia 

użytkownika do ustalenia łącza D2D wynosi Rd = 75 m. Moc nadawania SBS i urządzenia użytkownika 

wynosi odpowiednio Ps = 100 mW i Pd = 2 mW, odpwienio. Zużycie mocy w SBS na żądanie użytkownika 

wynosi Pb = 10 W. Docelowy SIR dla pomyślnych transmisji jest wybierany jako θ = 0 dB. Prezentujemy 

wyniki liczbowe dla K ∈ [1,9], w celu porównania wydajności pomiędzy buforowaniem na urządzeniach 

użytkownika i buforowaniem w SBS dla różnych użytkowników reżimy gęstości. Na rysunku 7.6  

 



 

wykreślamy optymalne prawdopodobieństwo buforowania qi pliku fi, i ∈ [1,N], uzyskane przez 

rozwiązanie problemu optymalizacji . Porównując wyniki z γ = 1,2 i z γ = 0,7, widzimy to dla niższychγ; 

użytkownicy mają tendencję do buforowania większej liczby różnych plików, ponieważ żądania 

użytkowników są bardziej zróżnicowane ze względu na niski poziom koncentracji popularności. 

Obserwujemy ten sam trend, gdy gęstość użytkownika jest wyższa, np. K = 3: Jest to uzasadnione, 

ponieważ przy większej gęstości użytkownika prawdopodobieństwo ustanowienia komunikacji D2D 

jest wyższe. Tak więc, więcej różnych plików powinno być buforowanych w urządzeniach 

użytkowników w celu obsłużenia większej liczby żądań przez transmisję D2D wspomaganą pamięcią 

podręczną. Rysunek 7.7 pokazuje 

 



prawdopodobieństwo trafienia w pamięci podręcznej dla przypadku z buforowaniem D2D i z 

buforowaniem SC, odpowiednio. Zgodnie z oczekiwaniami prawdopodobieństwo trafienia w pamięci 

podręcznej dla obu przypadków jest wyższe przy niższych wartościach λs. Co więcej, widzimy, że 

buforowanie w SBS powoduje znacznie wyższe prawdopodobieństwo trafienia w pamięci podręcznej 

niż buforowanie na urządzeniach mobilnych, w wyniku większej pojemności pamięci podręcznej. 

Gęstość żądań obsługiwanych w pamięci podręcznej określa, ile żądań można obsłużyć jednocześnie, 

używając lokalnych pamięci podręcznych. Z rysunku 7.8 wynika, że 

 

 

buforowanie D2D przewyższa buforowanie SC dla wyższych wartości γ, szczególnie w przypadku 

systemu o dużej gęstości użytkowników. W przypadku z niższym γ; wydajność buforowania SC jest 

nieco lepsza w systemie rzadkich użytkowników, podczas gdy wydajność buforowania D2D przewyższa 

buforowanie SC po zwiększeniu gęstości użytkownika. Zaleta buforowania D2D wynika głównie z 

dwóch powodów: 

● gdy gęstość użytkownika jest wysoka, istnieje liczba potencjalnych nadajników D2D ogólnie większy 

niż liczba SBS, co pozwala na większą równoczesność łącza transmisyjne wspomagane pamięcią 

podręczną; 

● Samodzielne żądanie buforowania D2D daje możliwość obsługi dużej liczby żądań użytkowników, gdy 

popularność treści jest silnie skoncentrowana.  

Rysunek 7.9 przedstawia  



 

średnie zużycie energii na żądanie użytkownika, pokazując, że buforowanie SC jest prawdopodobnie 

bardziej energooszczędne niż w przypadku buforowania D2D, co wynika głównie z wysokiego 

prawdopodobieństwa trafienia w pamięci podręcznej. W porównaniu do mocy pobieranej do 

pobierania treści przez backhaul, moc nadawania zarówno urządzeń użytkowników, jak i SBS jest 

stosunkowo niska. Dlatego im większe jest prawdopodobieństwo, że lokalnie obsłuży się żądanie 

użytkownika, potrzebna jest mniejsza moc. Zauważamy również, że zużycie energii na żądanie 

użytkownika z buforowaniem D2D maleje wraz z gęstością użytkownika. Dzieje się tak dlatego, że liczba 

potencjalnych nadajników D2D w odległości wykrywania od użytkownika zwiększa się, gdy zwiększa się 

gęstość użytkownika, co daje większe prawdopodobieństwo obsługi żądania użytkownika przez 

transmisję D2D wspomaganą pamięcią podręczną. Łącząc te wyniki, otrzymujemy następujące 

wiadomości na wynos: 

● w sieciach o wysokim zagęszczeniu użytkowników, buforowanie D2D daje możliwość obsługi większej 

liczby żądań użytkowników jednocześnie za pomocą D2D wspomaganego pamięcią podręczną na 

krótkich dystansach komunikacja; 

● Buforowanie krawędzi (SBS) skutkuje znacznie wyższym prawdopodobieństwem trafienia w pamięci 

podręcznej, ponieważ jednostki pamięci w SBS mają znacznie większą pojemność niż na urządzeniach 

mobilnych. W rezultacie buforowanie SC jest także bardziej energooszczędne, ponieważ w trybie 

domyślynym  zużywa się średnio mniej energii w celu pobrania pliku z sieci rdzeniowej. 

7.3.2.5 Dyskusja 

Porównaliśmy wydajność buforowania D2D i buforowania małych komórek w przestrzennej sieci 

bezprzewodowej. Głównym przesłaniem na wynos jest to, że w sieciach bezprzewodowych o wysokim 

zagęszczeniu użytkowników korzystne jest, jeśli chodzi o przestrzenne ponowne wykorzystanie 

zasobów komunikacyjnych w celu wykonania buforowania na urządzeniach mobilnych i korzystania z 

proksymalnej komunikacji D2D. Z drugiej strony, rozmieszczanie jednostek pamięci o dużej pojemności 

do buforowania na krawędzi (tj. w małych komórkach) jest bardziej korzystne pod względem 



wydajności energetycznej, w wyniku wysokiego prawdopodobieństwa trafienia w pamięć podręczną 

w takim przypadku. 

7.4 Wyzwania badawcze dotyczące buforowania bezprzewodowego 

Tu podaliśmy matematyczne dowody korzyści z buforowania dla działania przyszłych sieci 

bezprzewodowych. Uzupełniamy rozdział krótko podsumowując najtrudniejsze problemy i 

najciekawsze przyszłe kierunki badań w zakresie buforowania w sieciach bezprzewodowych.  

7.4.1 Modelowanie żądań w sieciach bezprzewodowych 

Standardowym modelem do analizy wydajności buforowania sieci jest Niezależny Model Referencyjny 

(IRM): zawartość m jest wymagana zgodnie z niezależnym procesem Poissona z prędkością λpm; gdzie 

pm odnosi się do popularności treści, wzorowanej na prawie mocy, tj. pm ∝ m-τ.  Ten dobrze 

ugruntowany model rozwija się dzięki swojej prostocie; ma tylko dwa parametry, λ aby kontrolować 

szybkość żądań, i τ aby kontrolować skos popularności. IRM zakłada, że popularność treści jest 

statyczna, co oczywiście nie jest prawdą. Najświeższe wiadomości i odcinki seriali telewizyjnych są 

przykładami efemerycznych treści o szybko zmieniającej się popularności; pojawiają się, stają się coraz 

bardziej popularne i stopniowo stają się niepopularne. Ostatnie prace  proponowały nowatorskie 

narzędzia matematyczne do modelowania popularności treści w różnym czasie. Badania uwzględniają 

duże próbki aplikacji YouTube i VoD i odkrywają: popularność treści jest zmienna w czasie, a ponadto 

ma stały wpływ na analizę wydajność buforowania. W niejednorodnym modelu Poissona 

proponowanym w każdej treści jest powiązany strzał, którego czas trwania odzwierciedla długość życia 

treści, a którego wysokość oznacza jego natychmiastową popularność. Model ten nosi nazwę Model 

Szumu Śrutowego (SNM), odzwierciedlający szum Poissona z elektroniki. Podczas gdy kształt pulsu nie 

jest istotny, badanie wykazuje silne korelacje między popularnością i czasem trwania; podobno 

popularne treści rozwijają się dłużej. Wreszcie, model oparty na klasach może wygodnie wychwycić 

korelacje czasowo-przestrzenne, jednocześnie umożliwiając analityczną łatwopalność. Użytkownicy 

mobilni to gruntownie pobierający treści efemeryczne, dlatego oczekuje się, że podobna analiza 

dotycząca treści bezprzewodowych wykaże silniejsze efekty. Dodatkowo, zmiany czasu wymagają 

nieustannej oceny popularności, co jest trudniejsze w sieciach bezprzewodowych, ponieważ pamięci 

podręczne są używane przez mniejsze populacje i stąd "widzą" sekwencję żądania sparser. W 

rzeczywistości koncepcja zmieniającej się w czasie popularności nie jest zupełnie nowa dla inżynierów 

pracujących z pamięcią podręczną. Starsze analizy systemów buforowania odwołują się do tego 

terminu "lokalizacja czasowa", gdzie pojawiają się impulsy żądań dla pewnych treści. Obecnie 

internetowe systemy buforowania działają w oparciu o strategie dynamicznej eksmisji, takie jak Least-

Recently-Used (LRU) i Least-Frequently-Used (LFU), których celem jest uchwycenie tymczasowej 

lokalizacji w sposób heurystyczny. Wydajność LRU w modelu SNM jest analizowana w. Ostatnie 

badanie  analizuje model SNM i zapewnia optymalną politykę wspólnego buforowania i szacowania 

popularności. Wynik pokazuje, że oszacowanie częstotliwości (podobne do LFU) jest optymalne dla 

zawartości istniejącej w systemie przez pewien czas i otrzymało już kilka żądań. Ciągłe szacowanie 

popularności jest trudniejsze w systemach bezprzewodowych, w których żądania ludności są 

podzielone na wiele pamięci podręcznych, a te, które docierają do dowolnej pamięci podręcznej, są 

mniejsze. Ten rozwój motywuje nowe techniki buforowania, które wykorzystują metodologie uczenia 

się, aby dokładnie śledzić ewolucję popularności treści w czasie. 

7.4.2 Kodowane buforowanie dla eksploatacji medium transmisyjnego 

Podstawowa praca Maddah-Ali i Niesen zaproponowała wykorzystanie buforowania w celu poprawy 

wydajności transmisji bezprzewodowych w komórce. Podczas gdy tradycyjne techniki przechowują 

całą zawartość w terminalach mobilnych w celu wyeliminowania retransmisji popularnych treści, 



kodowana technika buforowania przechowuje zakodowane kombinacje części treści. Następnie BS 

może nadawać zakodowaną sekwencję wiadomości, tak aby wszystkie odbiorniki w grupie mogły 

łączyć ją z fragmentami pamięci podręcznej, aby dekodować zawartość. Pokazano, że generuje bloki 

zasobów równe N(1-K/M)/(1+NK/M) , gdzie N to liczba użytkowników, K rozmiar pamięci podręcznej, 

a M rozmiar katalogu. Jeśli zatem część pamięci K /M z możliwością zapisu jest ustalona, to wymagana 

liczba bloków zasobów nie zwiększa się wraz z liczbą użytkowników N, można to sprawdzić, przyjmując 

limit N → ∞, w którym powyższa wielkość zbiega się z stała. Innymi słowy, w scenariuszu 

bezprzewodowej BS z N użytkownikami oglądającymi poszczególne treści, wynik pokazuje, że możemy 

zwiększyć N w nieskończoność przy zachowaniu stałej jakości usługi. Ta rewolucyjna idea zgromadziła 

wiele wysiłków badawczych, takich jak sieci device-to-device (D2D), niejednorodne treści 

popularnonaukowe, internetowe strategie buforowania, multi-serwery , wiele bibliotek i połączenie z 

CSI. Z punktu widzenia realizacji, obiecujące kierunki badań obejmują rozszerzenia do 

przechwytywania aspektów systemowych, takich jak (i) skośność popularności, (ii) żądania 

asynchroniczne, (iii) skończone długości kodu oraz (iv) rozmiary buforów podręcznych, które skalują 

wolniej niż M. Zakładając, że te praktyczne wyzwania zostały rozwiązane, buforowanie dla systemu 

bezprzewodowego zostaną powiązane z zastosowanymi technikami warstwy fizycznej w BS i 

podręcznej. 

7.4.3 Wspólne modele buforowania 

W kontekście heterogenicznych sieci bezprzewodowych użytkownik może łączyć się z siecią w różny 

sposób w celu uzyskania żądanej treści. Na przykład współczesne smartfony otrzymują sygnał o więcej 

niż 10 BS jednocześnie. W przyszłych zagęszczonych sieciach komórkowych telefon komórkowy będzie 

połączony z kilkoma femto-, pico- lub nano-komórkami. Można to wykorzystać przez wspólne techniki 

buforowania. Ponieważ użytkownik może pobrać żądaną treść z wielu punktów końcowych sieci, 

sąsiednie pamięci podręczne powinny współpracować i unikać wielokrotnego przechowywania tych 

samych obiektów. Większość optymalizacji umieszczania treści w pamięci podręcznej sieci 

bezprzewodowej sprowadza się do zestawu zasłania problem w dwuczęściowym wykresie łączącym 

użytkowników z dostępnymi pamięciami podręcznymi. Dlatego znalezienie zawartości do zapisania w 

pamięci podręcznej jest trudnym problemem, nawet jeśli popularność jest znana. Możliwe jest 

złagodzenie problemu w celu wypukłej optymalizacji za pomocą rozproszonych kodów pamięci, w 

których każda pamięć podręczna przechowuje zakodowane kombinacje zawartości. Pomysły te 

prowadzą do kilku interesujących algorytmów w literaturze o buforowaniu wielodostępowym. 

7.4.4 Zaawansowane modele przestrzenne 

Geometria stochastyczna i teoria procesów punktowych odegrały znaczącą rolę w określeniu 

wydajności sieci bezprzewodowych na dużą skalę i zrozumieniu wpływu interferencji i losowej 

topologii na różne metryki, takie jak zasięg, obszar wydajności widmowej i prawdopodobieństwo 

trafienia. PPP było szeroko stosowane do modelowania podmioty sieciowe, głównie ze względu na jej 

podatność. Chociaż PPP zapewnia dobre aproksymacja zakłóceń związanych z odpychającymi 

procesami punktowymi , topologię sieci, w szczególności sieci bezprzewodowe z włączoną pamięcią 

podręczną, mogą obejmować inne złożone interakcje, topologiczne struktury i korelacje między 

jednostkami sieciowymi. Poznawanie nowych procesów punktowych, które równoważą kompromis 

między podatnością i praktycznością, do modelowania sieci bezprzewodowych z włączoną pamięcią 

podręczną jest trudnym, ale istotnym kierunkiem badań. W związku z tym podjęto kilka pierwszych 

prób przeanalizowania pamięci podręcznej SC i D2D przy użyciu procesów dwumianowych i procesów 

w procesach klastrowych 


