МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
УДК 621.394/396
МЕТОДОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА
МОНІТОРИНГУ СТАНІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Технічні науки
(галузь знань)

Подається на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
___________Ю.В. Мельник
(підпис, ініціали та прізвище здобувача)

Науковий консультант

Толубко Володимир Борисович
доктор технічних наук,
професор

Київ – 2018

2

АНОТАЦІЯ
Мельник Ю.В. Методологія підвищення показників якості управління та
моніторингу станів телекомунікаційних мереж з використанням теорії нечітких
множин. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Державний
університет телекомунікацій, Київ, 2018.
В

дисертаційній

методолології

роботі

підвищення

вирішена

якості

наукова

управління

та

проблема

розробки

моніторингу

станів

телекомунікаційних мереж з використанням теорії нечітких множин, яка є
актуальною та має важливе наукове і практичне значення.
Удосконалено метод нечіткого прогнозування станів пристрою мережі на
основі

нечіткого

узагальненого

параметру

з

використанням

нечітких

поліноміальних коефіцієнтів що є розширенням функціональних можливостей
підсистем прогнозування розподілених систем управління і моніторингу станів
об’єктів управління ТКМ.
Розроблено метод управління мережею зв'язку в частині врахування стану
оператора телекомунікаційної мережі на основі узагальненого показника стану
оператора ТКМ що дозволяє здійснювати оцінку станів багатовимірних об’єктів
з лінгвістичними змінними і застосовуватись для досліджень і аналізу як в
реальному часі, так і в статичних умовах.
Розроблено методику побудови нейромережевого регулятора і управління
нестаціонарним об'єктом в якому запропоновано комбіноване використання
нейромережевих і статистичних підходів, коли статистична компонента
забезпечує виявлення значимої зміни характеристики об'єкта і запуск механізму
донавчання. Запропонований підхід зменшує час реагування на зміни об’єкта
керування швидше знижує середньоквадратичну помилку керування у
порівнянні з традиційними методами.
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Розроблено модель управління канальним ресурсом на основі прямих
нечітких продукційних правил виведення і алгоритм маршрутизації для моделі
«Менеджер-Агент», який при виникненні інтенсивних мережевих навантажень і
заважаючих чинників різної природи походження, адекватно формує матрицю
маршрутів.
Розроблено модель ієрархічного управління телекомунікаційною мережею
з використанням теорії нечітких множин яка дозволяє будувати і аналізувати
підсистеми управління мережею зв'язку в умовах неповної інформації про стан
рівнів управління мережі та при дії заважаючих чинників різної природи
походження.
Ключові слова: телекомунікаційні системи та мережі, нейронна мережа,
мережевий елемент, система управління, прогнозування стану, нечітка модель.
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ВСТУП

Актуальнiсть теми. Сучасні та перспективні телекомунікаційні мережі
характеризуються великим обсягом різних видів інформації, мультисервісним
характером мереж і значною розподіленою структурою. В цих умовах стає
дедалі важливіше забезпечувати користувачам безперервність надання послуг
при дотриманні встановлених рівнів вимог до їх повноти і якості та з
мінімальними витратами для операторів зв’язку.
Забезпечення якісної роботи всіх видів послуг наданих сучасним
електрозв'язком вже неможливо без ефективного комплексного управління
станами його елементів та інформаційних потоків що циркулюють в ньому. У
зв'язку з цим Міжнародний союз з електрозв'язку (МСЕ) розробив і запропонував
концепцію ієрархічнοго управління мережею зв'язку в основі якої закладена
ідеологія TMN (Telecommunications Management Network).
У відповідності до концепції TMN, важливою складовою частиною
сучасних складних телекомунікаційних мереж (ТКМ) є розподілені системи
управління і моніторингу, до яких пред'являються дуже високі вимоги щодо
якості функціонування [119, 120]. Метою таких систем є підтримка високого
рівня працездатності елементів телекомунікаційної мережі та якісного
забезпечення, як доставки послуг мережі до споживачів, так і впровадження
нових сервісів. Тому завдання управління мережами зв'язку є актуальним.
Будь яка мережа електрозв’язку складається з певної кількості мережевих
елементів (Network Element – NE ). Чим більше мережа – тим більше мережевих
елементів її складає. Можна стверджувати, що мережевий елемент є основним
об’єктом управління в телекомунікаційних системах. Тому якість управління та
моніторингу станів телекомунікаційних систем істотно визначається повнотою і
достовірністю інформації про їх функціонування.
При створенні і аналізі інформаційних моделей обміну даними в TMN
використовується концепція «менеджер – агент». Саме на основі цієї концепції
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будуються системи управління будь-якої складності. Як відомо, сучасні NE є
складними пристроями, більшість з яких володіють технічним інтелектом. Тому
можна стверджувати, що всі нинішні та перспективні системи управління є
інтелектуальними [121].
Сучасні мультисервісні, гетерогенні, розподілені телекомунікаційні
системи потребують комплексного аналізу свого функціонування в різних
режимах роботи всіх складових частин системи, з врахуванням багатьох
контрольованих, неконтрольованих і часто непередбачуваних умов. Інформація
про параметри функціонування таких складових частин системи, для завдань
якісного управління мережами електрозв’язку, потрібна, як правило, в режимі
реального часу.
Традиційні математичні методи аналізу роботи сучасних та перспективних
мереж електрозв’язку не завжди можуть дати адекватний опис процесів, що
протікають в них. Це пов’язано з багатьма труднощами, основними з яких є:
недостатність апріорної інформації про стан мережевих елементів та інших
складових системи, багатопараметричність завдань мережі, різноманіття зв’язків
і

властивостей

елементів

системи,

часта

нестандартність

ситуацій

в

телекомунікаційних мережах, суб’єктивний фактор операторів мереж. Все це
призводить, до неточних оцінок аналізу стану мережевих елементів, як об'єкта
управління.
В умовах, коли вихідні дані є, можливо, неповними (або ненадійними),
різнорідними і слабо формалізованими, відсутні прості методи математичної
обробки даних, рішення задачі управління та моніторингу станами ТКМ
переводиться в площину апарату нечітких множин і нечіткої логіки.
Математична теорія нечітких множин дозволяє описувати нечіткі і
недостатньо визначені поняття та знання, що дає можливість компенсувати
неповноту інформації про стани об'єктів управління в реальному масштабі часу.
Апарат теорії нечітких множин, як інструмент аналізу, достатньо широко
використовується

в

задачах

управління

трафіком

і

маршрутизації

в
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телекомунікаційних мережах зарубіжними дослідниками, зокрема S. Ghosh, K.
V. Shoop, Zander J., R. Ali, S.Yarkan, J.Abdullah, Elmer Dadios, K. Theje та іншими.
Аналіз наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених показав, що
завданням комплексного управління станами елементів і систем мереж зв'язку в
умовах неповної інформації, в системі «менеджер – агент» TMN c урахуванням
стану транспортного каналу не приділяється достатньої уваги. На підставі цього
можна стверджувати, що по суті, виникає нова наукова проблема.
Одним із способів вирішення цієї проблеми щодо покращення
комплексного управління станами елементів і систем мереж зв'язку в умовах
неповної інформації, в системі «менеджер-агент» TMN c урахуванням стану
транспортного каналу, є розробка в цілому методології підвищення показників
якості управління та моніторингу станів телекомунікаційних мереж на підставі
теорії нечітких множин.
При вирішенні цієї проблеми автор у своїх дослідженнях спирався на праці
вітчизняних і зарубіжних вчених, які зробили значний внесок у розвиток теорії
статистичного аналізу, штучного інтелекту, телекомунікаційних мереж та
розробку систем їх аналізу і моніторингу : Reed J. H., Cardei M., Шеннон К., Кокс
Д., Льюїс П., Тихонов А. Н., Веліхов Є. П., Вітербі Е.Д., Васильєв В.Н., Аріпов
М.Н., Стеклов В.К., Толубко В.Б., Беркман Л.Н., Козелков В.С., Климаш М.М.,
Машков О.А., Хеннан Е., Лазарєв В. Г., Аріпов М. Н., Фінк Л.М., Нетес В. А.,
Нечипоренко В. І., Сігалл А., та інші.
Зважаючи на вищенаведене, актуальним питанням є розробка методології
підвищення

показників

якості

управління

та

моніторингу

станів

телекомунікаційних мереж з використанням теорії нечітких множин, що є
перспективним, важливим і економічно обґрунтованим напрямом розвитку
науки і техніки на сучасному етапі.
Науковою проблемою, вирішенню якої присвячена дисертаційна робота,
є розробка методології підвищення показників якості управління та моніторингу
станів телекомунікаційних мереж з використанням теорії нечітких множин.
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Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дослідження проведено в межах науково-дослідних робіт: «Елементи фотонних
мереж зв’язку» (ДР № 0115U004265) та «Дослідження ефективності передачі
інформації

в

системі

управління

інфокомунікаційною

мережею»

(ДР

№ 0114U000397).
Мета i задачi дослiджень. Метою дисертаційної роботи є розробка
моделей, алгоритмів управління та моніторингу станами мережевих елементів
телекомунікаційної мережі в умовах неповної інформації з використанням теорії
нечітких множин.
Для досягнення мети вирішуються такі наукові задачі:
– аналіз математичних моделей систем управління телекомунікаційними
мережами, управляння потоками інформації та принципів інтелектуального
управління мереж електрозв’язку;
– обґрунтування та розробка теоретичних положень застосування теорії
нейронних мереж і системи моделей на їх основі для вирішення задач управління
телекомунікаційними системами;
– розробка моделей і методів прийняття рішення про стан мережевого
елементу і прогнозування його стану;
–розробка методу управління мережею зв'язку в частині врахування стану
оператора телекомунікаційної мережі;
– розробка способів застосування нейромережевих регуляторів в задачах
автоматичного керування елементами телекомунікаційних мереж та методів
нейромережевого керування нестаціонарним об’єктом;
– розробка моделі та методу управління канальним ресурсом транспортної
телекомунікаційної мережі на основі нечітких правил виводу;
– розробка моделі ієрархічного управління телекомунікаційною мережею з
використанням теорії нечітких множин;
– розробка методу маршрутизації пакетів управління в транспортній
мережі на основі системи нечітких моделей.
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Об'єкт дослiдження - процес управління мережею зв'язку в умовах
неповної апріорної інформації.
Предмет дослiдження - методи, методики, моделі і алгоритми в процесі
прийняття рішення про стан елементів телекомунікаційної мережі.
Методи досліджень. У дисертацiйнiй роботi новi науковi результати і
висновки отримано на єдинiй методологiчнiй основi математичного аналiзу та
синтезу складних технiчних систем. Також використано методи теорiї сигналiв і
систем, теорії системного аналізу, теорії прийняття рішень, теорії ймовірностей,
теорії алгебри логіки, теорії кінцевих автоматів, теорії нечітких множин, теорії
матричного аналізу, теорії систем масового обслуговування.
Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі шляхом
використання теорії нечітких множин розроблено нові моделі управління та
моніторингу станів елементів телекомунікаційної мережі які можуть бути
застосовані на етапах проектування та експлуатації розподілених систем
управління і моніторингу та отримано наступні нові наукові результати, а саме:
– удосконалено метод нечіткого прогнозування станів пристроїв мережі на
основі

нечіткого

узагальненого

параметра

з

використанням

нечітких

поліноміальних коефіцієнтів, який, на відміну від існуючих методів, дає змогу
залежно від повноти поточної інформації також використовувати досвід
експертів;
– вперше розроблено метод управління мережею зв'язку в частині
врахування стану оператора телекомунікаційної мережі на основі узагальненого
показника стану оператора ТКМ, відмінною особливістю якого є використання
інтервалів норм параметрів залежно від режиму функціонування мережі та який
може застосовуватись для досліджень як в статичних умовах, так і в реальному
часі;
– вперше розроблено методику побудови нейромережевого регулятора і
управління нестаціонарним об'єктом, в якому запропоновано комбіноване
використання нейромережевих і статистичних підходів, коли статистична
компонента забезпечує виявлення значимої зміни характеристик об'єкта і запуск
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механізму донавчання, що дає змогу зменшити час реагування на зміни об’єкта
керування у порівнянні з традиційними методами;
– вперше розроблено модель управління канальним ресурсом на основі
прямих нечітких продукційних правил виведення і алгоритм маршрутизації для
моделі «Менеджер – Агент», який дає змогу без визначення повної статистики
про стан елементів мережі та у разі виникнення інтенсивних мережевих
навантажень і заважаючих чинників різної природи походження адекватно
формувати матрицю маршрутів в постійно мінливих мережевих обставинах;
–

набула

подальшого

розвитку

модель

ієрархічного

управління

телекомунікаційною мережею з використанням теорії нечітких множин, яка дає
змогу концептуально будувати і аналізувати підсистеми управління мережею
зв'язку в умовах дії заважаючих чинників різної природи походження, і на
відміну від існуючих підходів є відкритою для можливих агрегуючих операторів
рівнів управління і природи завад.
Отримані методи, методики, моделі у поєднанні з алгоритмами їх
застосування формують методологію підвищення показників якості управління
та моніторингу станів телекомунікаційних мереж з використанням теорії
нечітких множин, що визначено предметом дисертацiйного дослiдження.
Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення
одержаних результатів полягає в створенні теоретико-прикладних основ аналізу
та проектування елементів розподілених систем управління різного призначення
в умовах неповної інформації і включає наступне:
проведений аналіз існуючих математичних моделей систем управління
телекомунікаційними мережами, управління потоками інформації. Зроблений
висновок про недостатню пристосованість їх для опису процесів управління й
моніторингу в умовах неповної інформації;
розроблено

теоретичні

положення

застосування

інтелектуального

управління мереж електрозв’язку;
обґрунтовано можливість застосування теорії нейронних мереж для
вирішення задач управління телекомунікаційними системами;
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розроблено модель стану пристрою мережі і на її основі удосконалено
метод нечіткого прогнозування станів пристрою мережі на основі нечіткого
узагальненого параметру, що є розширенням функціональних можливостей
підсистем прогнозування розподілених систем управління і моніторингу станів
об’єктів управління ТКМ. Даний метод прогнозування дозволяє в залежності від
повноти поточної інформації, також використовувати досвід експертів і
отримати прийнятний результат при коефіцієнті конкордації оцінок від 0.2 (акт
впровадження від ПАТ Укртелеком та ТОВ «УКР-ОН»);
розроблено метοд управління мережею зв’язку в частині врахування стану
оператора телекомунікаційних систем. Даний метод враховує інтервали норм
психофізіологічних параметрів, в залежності від режиму функціонування і
повноти інформації про стан системи в цілому і дозволяє здійснювати оцінку
станів багатовимірних об’єктів з лінгвістичними змінними (акт впровадження
від ТОВ НВП «Енергія 2000» та Аерокосмічного товариства України);
розроблено метοдику побудови нейромережевого регулятора і управління
нестаціонарним об'єктом в якому запропоновано комбіноване використання
нейромережевих і статистичних підходів, коли статистична компонента
забезпечує виявлення значимої зміни характеристики об'єкта і запуск механізму
донавчання. Запропонований підхід дозволив зменшити час реагування на зміни
об’єкта керування на 12% та при прийнятній затримці, до 200 мс, в часі
реагування, на 17% швидше знижує середньоквадратичну помилку керування у
порівнянні з традиційними методами (акт впровадження від ТОВ НВП «Енергія
2000» та ТОВ «УКР-ОН»);
розроблено модель управління канальним ресурсом на основі прямих
нечітких продукційних правил виведення. Даний підхід дозволив отримати
перевагу у швидкості прийняття рішення про необхідний канальний ресурс у
порівнянні з існуючими моделями в 3.26 рази (акт впровадження від
Аерокосмічного товариства України);
розроблено алгоритм маршрутизації для моделі «Менеджер-Агент», який
дозволяє, на відміну від існуючих підходів, без визначення повної статистики
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про стан елементів мережі та при інтенсивних мережевих навантаженнях,
адекватно формувати матрицю маршрутів в мінливій мережевій обстановці (акт
впровадження від ПРАТ «Діпрозв'язок»);
розроблено модель ієрархічного управління телекомунікаційною мережею
з використанням теорії нечітких множин, яка, на відміну від існуючих, є
відкритою для можливих агрегуючих операторів рівнів управління в умовах
неповної інформації їх стан та при дії заважаючих чинників (акт впровадження
від ПРАТ «Діпрозв'язок»).
Особистий внесок здобувача. В дисертації узагальнено результати
досліджень, виконаних автором самостійно [93, 95, 107, 108, 112-115] та в
співавторстві [91, 92, 94, 96-106, 109-111]. Особисто автором здійснена розробка
загальної концепції дисертації, вибір об’єктів, визначено мету та задачі роботи,
обрано та обґрунтовано методи досліджень. В наукових публікаціях у
співавторстві автору належать: провідна роль у виборі та обґрунтуванні
напрямку досліджень, постановка задачі на різних етапах виконання роботи,
аналіз та інтерпретація одержаних результатів.
Апробація

результатів

дисертації.

Основні

наукові

результати

дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися у 15 доповідях на наукових
та науково-технічних конференцiях, а саме на: V науково-методичній
конференції «Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація
навчального процесу у технології навчання» (м. Київ, 2008 р.), V міжнародній
науково-технічній

конференції

«Сучасні

інформаційно-комунікаційні

технології» (м. Київ, 2009), ІV науковій конференції «Сучасні тенденції розвитку
технологій в інфокомунікаціях та освіті» (м. Київ, 2009), науково-практичній
конференції за міжнародною участю «Технології забезпечення якості освіти в
державному управлінні: виклики сьогодення» (м. Київ, 2012), міжнародній
науково-практичній конференції Moodle Moot Ukraine 2013 «Теорія і практика
використання системи управління навчанням Moodle» (Київ, 2013), науковопрактичній конференції за міжнародною участю «Підготовка фахівців у галузі
знань «Державне управління»» (Київ, 2014), 6-ій студентській науково-технічній
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конференції «Проблеми телекомунікацій» (м. Київ, 2014), міжнародній науковотехнічній конференції «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології» (м.
Київ, 2015), II міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні проблеми
розвитку науки і техніки» (м. Київ, 2015), науково-практичній конференції за
міжнародною участю «Розвиток професійних компетентностей державних
службовців: комунікативний аспект» (Київ, 2106), ІX міжнародній науковотехнічній конференції «Проблеми інформатизації» (м. Київ, 2017), X
міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації» (м.
Київ, 2018); регіональній міжнародній конференції МСЕ для стран Европи і СНГ
«Цифрове майбутнє на базі 4G/5G» (м. Київ, 2018).
Публікації. Основні положення та зміст дисертації відображено в 25
наукових публікаціях (8 одноосібних), з яких: 18 - в фахових виданнях України,
у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора й кандидата наук, 7 – в закордонних виданнях, та в 15
тезах і матеріалах доповідей на конференціях та семінарах.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг
роботи складає 320 с. друкарського тексту, у тому числі містить 98 рисунків та
таблиць, 23 с. списку використаних джерел.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОСЛІДЖЕНЬ ПИТАНЬ
УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ

1.1. Загальні принципи управління телекомунікаційними мережами
Сучасні мережі електрозв’язку характеризуються великим обсягом
різних видів інформації, мультисервісним характером мереж і значною
розподіленою структурою. Забезпечення якісної роботи всіх видів послуг, що
надаються сучасним електрозв'язком, вкрай утруднено без належного і
ефективного, здебільшого комплексного, управління станами її елементів та
інформаційними потоками. Завдання управління мережею електрозв'язку
полягає в тому, щоб надати можливість користувачам безперервно
користуватись інформацією, експлуатувати і технічно обслуговувати мережі з
мінімальними витратами, при дотриманні встановлених рівнів вимог до
повноти та якості послуг.
Концепція побудови сучасних телекомунікаційних мереж (ТКМ)
спрямована на створення єдиної, як правило, мультисервісної мережі з метою
передачі, обробки та розподілу значних обсягів інформації від широкого
набору послуг що надаються та отримуються на різних швидкостях по одним
і тим же транспортним мережам. В цих умовах управління забезпеченням
якісного трафіку в мережі та технічна експлуатація елементів мережі значно
ускладнилися, що призвело до необхідності створення нової ідеології
управління мережею. У зв'язку з цим, Міжнародний союз з електрозв'язку
(МСЕ) (International Telecommunication Union, ITU) розробив і затвердив
концепцію TMN (Telecommunications Management Network) ієрархічного
управління мережею зв'язку, яка визначає принципи створення єдиної системи
управління для мереж різних рівнів та масштабів, і які надають різні типи
послуг [31, 51, 63].
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Дана концепція отримала подальший розвиток в концепції OSS
(Operations support system/Система підтримки операцій або функціонування)
[51, 175].
Згідно з рекомендаціями МСЕ система управління мережею будується
ієрархічнο та має наступні рівні: мережевих елементів NE (Network Element);
управління елементами; управління мережею; управління обслуговуванням;
адміністративного управління (Рис. 1.1.) [63]:

Рис. 1.1 Рівні управління телекомунікаційною мережею
Нижній рівень – це власне і є мережа зв'язку, тобто сукупність об'єктів
управління NE . Мережевими елементами є будь які апаратурні одиниці
устаткування мережі, управління якими здійснюється згідно з TMN.
Кожний наступний рівень має більш високий ступінь узагальнення, ніж
попередній. Інформація про стан відповідного рівня йде вверх, а зверху вниз
йдуть керуючі впливи. Зазвичай, має місце різний ступінь автоматизації
управління, тому є поширеним поєднання автоматизованих і ручних процедур.
Як правило, чим вище рівень ієрархії управління, тим нижче його ступінь
автоматизації.
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Рівень

управління

мережевими

елементами

(Network

element

management layer, EML) представляє собою сукупність елементарних систем
управління. Елементарні системи управління автономно керують окремими
елементами мережі, наприклад, контролюють канал зв'язку SDH, керують
комутатором, маршрутизатором, концентратором або мультиплексором,
тощо. Рівень управління мережевими елементами позбавляє вищестоящі рівні
системи управління від необхідності знати деталі та особливості управління
певним обладнанням. Цей рівень відповідає за моделювання роботи
обладнання та функціональних ресурсів мережі рівня NE . Атрибути цих
моделей дозволяють управляти різними аспектами поведінки керованих
ресурсів.
Рівень управління мережею (Network management layer, NML)
координує роботу елементарних систем керування, дозволяючи контролювати
конфігурацію складових каналів, узгоджувати роботу транспортних підмереж
різних технологій, тощо. Саме на цьому рівні мережа починає працювати як
єдине ціле і реалізується управління робочими характеристиками мережі.
Рівень управління послугами (Service management layer, SML) контролює та керує транспортними та інформаційними послугами, що
надаються користувачам мережі. На цьому рівні виконується підготовка
мережі до надання певної послуги, її активізація, обробка запитів
користувачів. Функцією цього рівня є також видача рівню управління
мережею NML завдання на конфігурацію віртуального або фізичного каналу
зв'язку для забезпечення послуги. Після формування послуги цей рівень
займається контролем якості її реалізації та забезпеченням визначеної
продуктивності і надійності транспортних послуг. На цьому рівні не
здійснюється

безпосереднє

управління

мережевими

елементами

а

відбувається управління мережевим сервісом, таким як контроль за якістю
обслуговування та виконанням угод щодо рівня сервісу, управління
абонентами, білінг, взаємодія з іншими системами, тощо.
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Рівень управління бізнесом (Business management layer, BML)
забезпечує функціонування компанії-оператора мережі зв'язку [92]. На цьому
рівні вирішуються організаційні та фінансові питання, здійснюється взаємодія
з зовнішніми суб’єктами ринку та компаніями-операторами інших мереж
зв'язку.
На сьогоднішній день, більшість розроблених та запропонованих систем
управління мережами знаходиться на рівні управління елементами EML та
управління мережею NML, в поодиноких випадках – на рівні управління
послугами SML.
Всі функції, що пов'язані з управлінням мережею, можна умовно
поділити на загальні та прикладні. Загальні функції включають в себе,
наприклад, переміщення інформації між елементами мережі зв'язку та системи
управління, зберігання та відображення інформації, розподіл за ознаками,
пошук, тощо та забезпечують підтримку прикладних функцій.
Згідно з рекомендаціями ІTU M.3010, а також специфікаціями ІSO 74984 та ІTU Х.700, можна визначити такі функціональні області управління, у
рамках яких можуть розв’язуватись задачі мережного управління:
– управління усуненням несправностей (Fault Management);
– аналіз продуктивності та управління робочими характеристиками
(Performance Management);
– управління конфігурацією (Configuration Management);
– управління ресурсами (Resource Administration);
– управління безпекою (Security Management).
Відповідно до концепції, мережа TMN відділена від мережі зв’язку.
Підключення її до телекомунікаційної мережі здійснюється за допомогою
інтерфейсу, при цьому допускається використання мережі для обміну
інформацією між елементами TMN.
Взаємозв'язок між TMN і мережею зв'язку показано на Рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Взаємозв'язок між TMN і мережею зв'язку
Системи

підтримки

функціонування

здійснюють

обробку

всієї

інформації, необхідної для виконання функцій управління. Робочі станції
забезпечують

користувальницький

інтерфейс,

за

допомогою

якого

обслуговуючий персонал взаємодіє з мережею управління. Мережа передачі
даних забезпечує зв'язок між мережевими елементами, системами підтримки
функціонування та іншими компонентами TMN.
1.2. Концепція «Менеджер – Агент» в інформаційній моделі мережі
TMN
Фізична

архітектура

телекомунікаційної

мережі

повинна

бути

практично ідентичною фізичній архітектурі TMN, яка визначає складові
елементи телекомунікаційної мережі як фізичні блоки та позначає інтерфейси
між ними [108]. Фізичний блок може бути реалізований за допомогою
технічного пристрою або однієї чи кількох комп'ютерних систем.
При проектуванні та побудові ТКМ оператори зв'язку можуть
використовувати всі або частину фізичних блоків архітектури TMN. Зазвичай
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це наступні фізичні системи та пристрої: елементи мережі NE ; система
підтримки функціонування OSS або операційна система OS; Q адаптер;
медіатор; мережа передачі даних; робоча станція. Медіатор вводиться для
фізичного або інформаційного узгодження мереж зв’язку і TMN.
Сучасні мережі зв’язку, як правило, мають в своєму складі транспортні
і комутаційні мережі побудовані за різними технологіями, наприклад PDH,
SDH, ATM, PSTN, ISDN, GSM, тощо. Відповідно постає необхідність в
інтегрованому управлінні мережами зв’язку [117, 119].
При

створенні

інформаційної

моделі

обміну

даними

в

TMN

використовується концепція Менеджер – Агент. Саме на основі цієї концепції
будуються сучасні системи управління будь-якої складності (Рис. 1.3).

Рис.1.3. Взаємодія менеджера, агента та керованого фізичного ресурсу
Менеджер це частина розподіленої системи управління яка наділена
функцією видавати вказівки в процесі управління та отримувати в якості
зворотного зв’язку від об’єктів управління повідомлення у відповідь. В якості
агента розуміється фізичний пристрій або програма функцією якого є
посередництво між менеджером і керованими об’єктами. Саме через агента
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передаються керуючі команди на об’єкт управління і команди у відповідь від
нього.
Об’єктами управління є фізичні ресурси ТКМ, які згідно концепції
Менеджер – Агент, представляються у вигляді деякої моделі керованого
ресурсу. Така модель відображає тільки ті характеристики ресурсу, які
потрібні для його контролю та управління. Для прикладу, модель
маршрутизатора, зазвичай, включає в себе кількість портів, їх тип, таблицю
маршрутизації, кількість кадрів і пакетів протоколів канального, мережевого і
транспортного рівнів, що пройшли через ці порти.
Головною особливістю взаємодії між менеджером та агентом є те, що
менеджер отримує від агента тільки ті дані, які описуються відповідною
моделлю ресурсу або інформаційною базою управління (Management
Information Base, MIB). Тобто агент є своєрідним фільтром, що звільняє
менеджера від зайвої інформації про деталі роботи ресурсу. Агент попередньо
обробляє інформацію від ресурсу і поставляє менеджеру вже оброблену
інформацію в нормалізованому вигляді. На основі цієї інформації менеджер
приймає рішення щодо управління, а також виконує подальше узагальнення
даних про стан керованого ресурсу для вищих рівнів управління.
Протоколи взаємодії менеджера з агентами повинні дозволяти
менеджеру запитувати значення параметрів, що зберігаються у базі MIB, а
також передавати агенту керуючу інформацію, на основі якої той повинен
керувати ресурсом.
Зазвичай менеджер взаємодіє з декількома агентами по стандартному
протоколу. Агенти можуть як вбудовуватися в кероване обладнання, так і
працювати на окремому комп’ютері, який пов'язаний з керованим
обладнанням за допомогою деякого інтерфейсу. Менеджер, як правило,
реалізується на окремому комп'ютері, який виступає також в якості консолі
управління для оператора або адміністратора системи.
Агенти можуть відрізнятися різним рівнем «інтелекту» – вони можуть
мати як самий мінімальний «інтелект», необхідний для простого підрахунку
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кадрів та пакетів інформації, що проходить через обладнання, так і достатньо
високим щоб виконувати самостійні дії [121]. Такими діями можуть бути
виконання послідовності керуючих дій в аварійних ситуаціях, фільтрації
повідомлень за певними ознаками, побудова тимчасових залежностей,
обмежена зміна конфігурації керованого обладнання, тощо.
Модель «Менеджер – Агент» лежить в основі багатьох стандартів
управління, наприклад, таких як стандарти Internet на основі протоколу SNMP,
CORBA і стандарти управління ISO / OSI на основі протоколу CMIP.
1.3. Підходи до побудови розподілених систем управління
Концепція «Менеджер – Агент» дозволяє будувати достатньо складні в
структурному відношенні розподілені системи управління [125]. Зазвичай,
розподілена система управління включає велику кількість пар зв'язків
менеджер – агент, які доповнюються робочими станціями операторів мережі,
за допомогою яких вони отримують доступ до менеджерів (рис. 1.4).

Рис.1.4. Розподілена система управління на основі декількох менеджерів і
робочих станцій
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Показані на Рис. 1.4. зв'язки між агентами та менеджерами достатньо
умовні. Найчастіше використовуються два основні підходи до їх поєднання –
одноранговий (рис. 1.5) та ієрархічний (рис. 1.6).

Рис. 1.5. Однорангові зв’язки між менеджерами
При однорангових зв’язках центральний менеджер відсутній. Кожен
менеджер управляє своєю частиною мережі на основі інформації отриманої їм
від агентів. Робота менеджерів координується за рахунок обміну інформації
між їх базами даних.
Однорангова побудова системи управління сьогодні вважається
неефективною.

Рис. 1.6. Ієрархічні зв’язки між менеджерами
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При ієрархічній побудові мережі менеджер відповідного рівня
одночасно виконує функції агента для менеджера верхнього рівня.
Ієрархічна побудова зв'язків між менеджерами є більш масштабованою
і сучасною.
1.4. OSS як частина системи експлуатації мереж зв'язку
Системи підтримки функціонування (Operation Support Systems) OSS є
істотним розширенням концепції ієрархічнοго управління мережею зв'язку
TMN [175, 177, 182, 190]. В загальному сенсі системи OSS представляють
собою клас програмного забезпечення для автоматизації процесів управління
мережами зв’язку і мережевим обладнанням.
Системи OSS стали актуальними при глобалізації проблем управління
розгалуженими мережами, зростанні об’ємів і швидкостей передачі
інформації та комп’ютеризації управлінських функцій. Даний факт вплинув на
формування концепції глобальної системи управління бізнесом – BSS
(Business support Systems), в основу якої були покладені різні методи
оптимізації

процесів

на

підприємствах

будь

якої

галузі,

зокрема,

телекомунікаційної.
Для систем управління мережами зв'язку концепція BSS означає
об’єднання завдань управління бізнесом і завдань управління мережею, що
знайшло своє відображення в OSS. Таким чином концепція OSS, базуючись на
концепції TMN, забезпечує ще і управління з економічної точки зору BSS.
Однак впровадження OSS, на відміну від впровадження BSS, зачіпає
саме основу роботи мережі зв'язку – апаратні та програмні засоби. Збій в BSS
загрожує фінансовими втратами, збій в OSS – втратами працездатності
сегментів або всієї мережі в цілому. Таким чином, при всій привабливості OSS,
помилка при її впровадженні може мати неприйнятні наслідки.
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З огляду на це, OSS завжди є частиною системи експлуатації.
Експлуатація, через вплив на параметри якості надання послуг, завжди
пов’язана

з

конкурентоспроможністю

підприємства.

Без

урахування

проблематики якості надання послуг жодна система експлуатації не будується.
Організація технічної експлуатації мереж зв'язку повинна здійснюватися
відповідно до основних принципів, викладених в рекомендаціях МСЕ-Т М.10,
М.20, М.21, М.60, М.70, М.495, керівних документах галузі з технічної
експлуатації різних видів устаткування зв'язку, а також з вимогами до системи
експлуатаційної підтримки обладнання електрозв'язку.
Загальноприйнятним є поділ автоматизованої системи загальної
технічної експлуатації (АСЗТЕ) на дві основні підсистеми: автоматизованого
загального технічного управління (АЗТУ) та автоматизованого загального
технічного обслуговування (АЗТО).
Існуючі АСЗТЕ модернізуються або створюються у відповідності з
концепцією TMN [92]. В сучасних умовах, при побудові систем зв'язку, на
перший план висувається питання контролю якості послуг в мережі, тому
відбувається

зміна

ролі

підсистеми

АЗТО.

Класичні

функціональні

підсистемами, а саме підсистеми підтримки та відновлення працездатності,
інформаційно-вимірювальна,

забезпечення

експлуатаційними

запасами

доповнюються системою контролю якості (СКЯ, або Quality of service QoS).
Тобто фактично маємо три тісно взаємопов’язані підсистеми АСЗТЕ (Рис.1.7.).

Рис.1.7. Структура автоматизованої системи загальної технічної експлуатації
АСЗТЕ
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Будь-які нові концепції побудови системи експлуатації оцінюються за
параметрами якості роботи мережі. Аналіз сучасних тенденцій свідчить про
сталу тенденцію переходу до багаторівневих централізованих систем
експлуатації. Такі системи мають ряд переваг, зокрема:
– усунення рутинних і регламентованих процедур;
– отримання повної інформації про динаміку поточного стану мережі;
– здійснення вибірки даних в режимі реального часу або наближеного до
нього;
– наявність засобів активного виявлення причин порушень роботи мережі;
– системна боротьба з втручанням в роботу мережі;
– максимальна ефективність роботи.
Тенденція

еволюціонування

побудов

систем

експлуатації

до

централізованих систем ще не зняла питання про універсальність та
ефективність OSS. Багато операторів зв’язку ще й досі орієнтуються на більш
прості та ефективні системи моніторингу своєї мережі. При зміні оператором
своєї технічної політики, факт впровадження системи OSS стає достатньо
спірним.

Виходячи

з

цього

перспективним

вважається

еволюційне

впровадження нової технології експлуатації (Рис. 1.8.).

Рис.1.8. Еволюційний розвиток системи експлуатації від системи
моніторингу до повнофункціональної OSS
На першому етапі створюється система моніторингу, яка не «прив'язана»
до форматів даних від датчиків обладнання. Така система може бути
розгорнута дуже швидко, що дозволяє практично відразу приступити до
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здійснення функцій єдиної системи централізованої експлуатації. Таким
чином, віддача інвестицій починається дуже швидко.
При створенні пасивної компоненти системи на другому етапі
максимальна увага приділяється реалізації принципів масштабованості і
нарощування системи. На цьому етапі потрібні значні інвестиції, оптимізація
використання яких буде визначатися топологією мережі.
На третьому етапі формуються завдання до активної компоненти
системи, яка повинна працювати в мережі. Компоненти цієї системи повинні
мати обладнання сумісне між собою та мережею. Зазвичай, впровадження
третього етапу, це тривалий процес. У той же час рівень інтеграції буде
визначатися завданнями, що додатково виникли до вже діючої мережі.
Якщо за відправну точку взяти не систему моніторингу в цілому, а
локальну систему управління, ефективність процесу підвищиться, тому що на
першому етапі буде присутня і пасивна та активна компоненти.
Побудова централізованої системи експлуатації може бути розпочата з
розгортання систем локальних систем управління та систем моніторингу,
потім відбувається поступовий перехід до систем рівня OSS з урахуванням
усунення надмірності вимог до активної компоненти системи або рівню
інтеграції.
Суть такого рішення – максимальна практичність. Система моніторингу
розгортається не внаслідок прийняття тієї чи іншої стратегії, а при
безпосередньому рішенні того чи іншого експлуатаційного завдання. До таких
рішень можна віднести, наприклад, системи технічного обліку кабельних ліній
зв'язку, розподілені системи охорони об'єктів зв'язку, системи контролю якості
послуг в мультисервісних мережах, тощо [88, 92].
Зазвичай, для систем управління застосовується розподіл за рівнями
управління пристроями, мережею, ресурсами, послугами, бізнесом. При
такому підході не враховуються традиційна структура систем електрозв’язку
тз її поділом на первинні та вторинні мережі, а також специфіка роботи
магістральних, міських та інших операторів.
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1.5. Математичні моделі управління мережею зв'язку
В сучасних телекомунікаційних мережах роль управляючої інформації
значно зросла. В даний час можна стверджувати, що від якості керуючої
інформації залежить функціонування цілих мережевих сегментів. У зв'язку з
цим стали розвиватися виділені системи та мережі управління підтримки стану
споживчих послуг в телекοмунікаційній мережі.
Відповідно до ідеології TMN, всі функції, що пов'язані з управлінням,
поділяються дві частини: загальні та прикладні. Згідно з [5, 19] процеси
управління в мережах зв’язку умовно поділяються на функції управління
потоками інформації та організаційно-технічного управління мережею. Таким
чином, і математичні моделі традиційно поділяються на такі ж класи
управління. Дані моделі ґрунтуються на аналітичних методах аналізу та
методах комп'ютерного моделювання мереж зв'язку. Аналітичні методи
пов'язані з використанням теорії черг і систем масового обслуговування
розглянуті в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів [12, 13, 24, 26, 27, 34,
48, 55, 66, 67, 81, 127, 130, 132, 133, 149, 150, 180]. Методи комп'ютерного
моделювання телекοмунікаційних мереж розглянуті в роботах [10, 18, 21, 28].
1.5.1. Управління потоками інформації
Управління

потоками

інформації

необхідне

для

уникнення

перенавантаження основних ресурсів мережі, наприклад буферів вузлів
комутації та каналів зв'язку, і узгодження швидкості передачі інформації
джерелом зі швидкістю прийому адресатом. Будучи найважливішим
компонентом мережі пакетної комутації, управління потоком реалізується на
різних рівнях протоколів: воно може здійснюватися між сусідніми вузлами
комутації (ВК) базової мережі; між ВК джерелом і ВК адресатом базової
мережі.
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Дуже часто один або кілька параметрів мережі залежать від розподілу
ряду матеріальних та нематеріальних факторів, які називають обмеженими
ресурсами [175]. Такими обмеженими ресурсами можуть бути час заняття
каналів зв’язку,

швидкість доступу до

інформації, працевтрати на

обслуговування, кількість користувачів, їх здатність фокусуватися на
інформаційному об’єкті.
При відсутності управління використанням обмежених ресурсів мережі,
наприклад при надмірному збільшенні потоку вимог від одного або групи
користувачів, можливе різке збільшення часу затримки інформації і, як
наслідок, зменшення продуктивності мережі або повне блокування сегментів
мережі [55]. Причини появи блокованих сегментів і падіння продуктивності
мережі при перевантаженнях можуть бути різними.
На Рис. 1.9. показані два вузла комутації пакетів, пов'язані каналом
передачі даних. Якщо буферна пам'ять вузла А зайнята пакетами для вузла В,
а пам'ять вузла В заповнена пакетами, що призначені для вузла А, то передача
між ними неможлива через відсутність вільних буферів і ця ділянка буде
повністю заблокованою.

Рис. 1.9. Вузли комутації з одним каналом передачі даних
На Рис. 1.10. зображений ВК, в який надходять два потоки пакетів.
Пакети кожного потоку передаються по власному каналу, що виходять з вузла.
Якщо всі буфери ВК зайняті пакетами одного з потоків, наприклад першого,
то передача пакетів по другому каналу виявляється неможливою. Це знижує
продуктивність ВК і продуктивність мережі в цілому.
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Рис. 1.10. Вузол комутації з двома каналами передачі даних
При перевантаженні мережі значно зростає ймовірність, що пакети, які
надходять в черговий ВК, не застають в ньому вільних буферів. Ці пакети в
залежності від протоколу, що використовується в мережі, або передаються
повторно або сусіднім ВК. Чим більше перенавантаження, тим більша частина
ресурсів мережі зайнята виконанням повторних передач і, відповідно, тим
нижче продуктивність незахищеної від перенавантаження мережі (рис. 1.11)
[55].

Рис. 1.11. Залежність продуктивності мережі від навантаження
Захист від перевантаження досягається управлінням вхідним потоком в
вузлах базової мережі передачі даних. При цьому розрізняють методи
глобального та локального управління навантаженням.
Глобальне управління передбачає або обмеження загальної кількості
пакетів, що передаються по базовій мережі, або обмеження числа пакетів в
кожному віртуальному з'єднанні джерело – адресат. Використовується також
комбінація цих методів, так зване, дворівневе управління.
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Локальне управління, на відміну від глобального, не потребує
інформації про кількість пакетів, що передаються в мережі, і обмежує потік в
ВК на основі локальної інформації, що стосується тільки даного вузла.
1.5.2. Моделі управління потоками даних на основі мереж масового
обслуговування
Моделі на основі мереж масового обслуговування (ММО) дозволяють
досліджувати критерії ефективності глобального управління через пропускну
здатність мережі передачі даних і середній час доставки пакетів адресату [5,
12, 19].
Вважаємо, що мережа передачі даних складається з W вузлів комутації
пакетів і M каналів зв'язку [12, 55]. Тоді загальна кількість віртуальних
з'єднань (і відповідно число класів пакетів) дорівнює R  M W  1 .





Нехай N r r  r , R – розмір вікна r -го віртуального з'єднання;  r –
інтенсивність пуасоновського потоку пакетів в r -е віртуальне з'єднання.
Швидкість надходження пакетів в r -е віртуальне з'єднання залежить від числа
0  k  N 0 неактивованих пакетів, які перебувають в цьому з'єднанні. Якщо

k r  N r , то черговий пакет r -го класу не приймається в мережу. Таким чином,
 якщо k r  N r
 j N r    r
0 якщо k r  N r
отже,

в

якості

моделі

управління

потоками

даних

можна

використовувати замкнуту неоднорідну ММО з R класами пакетів.
Припустимо, що кількість буферів у вузлах не обмежена, час передачі
пакетів

по

k -му

каналу

k  1, M 

незалежний

і

розподілений

по
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експоненціальному закону із середнім значенням

1
, маршрут пакетів r -го
bCk

класу визначається матрицею Rij r  , r  1, R .
Тоді отримана, замкнута неоднорідна ММО є локально-збалансованою
[23] і для розрахунку її характеристик можуть бути використані точні
обчислювальні алгоритми або наближені методи, описані в [55].
Розмір вікна віртуального з'єднання в ММО повинен вибиратися досить
великим, щоб при випадкових змінах потоку в нормальному режимі
функціонування мережі не знижувалася її продуктивність. При загальному
перенавантаженні мережі поряд з обмеженнями N r (обмеження першого
рівня) доцільне використання додаткового обмеження N 0 (обмеження другого
R

рівня) на загальне число пакетів в мережі, такого що N 0   N R .
i 1

Припустимо, що при механізмі дворівневого глобального управління
мережевої моделі, множина віртуальних повідомлень розбита на D  R груп
які не перетинаються між собою. Кожна j -а група j  1,..., D  ,  j , може
представляти собою, наприклад, множину віртуальних з'єднань, що йдуть від
j -го вузла комутації пакетів. Вважаємо, що на першому рівні введені

обмеження N j на кількість пакетів, які можуть передаватися в j -й групі.
Очевидно, що при D  R кожна група містить одне віртуальне з'єднання і
N j  N j .

Стан ММО, що моделює дане дворівневе управління, визначається
вектором S  S b ,..., S M , де S k  S k1 ,..., S kR , S kR



– число пакетів r -го



віртуального з’єднання в k -му каналі r  1, R; k  1, M .
Допустимі
M R

M

k 1 r 1

k 1r j

стани

задовольняються

умовою:

  S kr  N 0 та   nkr  N j , де nkr  0 , якщо маршрут пакетів класу r не

проходить через k -й канал при фіксованій маршрутизації. Зберігаючи всі
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припущення та введені позначення, можна бачити, що розглянута ММО
задовольняє рівнянню глобального балансу, згідно умовам теореми ВСМР
(Baskett, Chandy, Muntz, Palacios) [34, 55]. В цьому випадку стаціонарні
ймовірності станів мережі мають вигляд:

1  kr 
PS   G 1  S k !


k 1
r 1 n ! bC
kr 
k 
M

R

nkr

R

де S k   S kr ; kr  r , якщо маршрут пакетів r -го класу проходить через
r 1

k -й канал, і kr  0 в іншому випадку.

Питання управління потоками даних в пакетних мережах детально
розглянуті в [19, 34, 51, 85, 86-88].
1.5.3. Математичні моделі TMN на основі теорії систем масового
обслуговування
Як вже відмічалося у попередньому матеріалі, система управління
телекомунікаційною мережею TMN є складною і ієрархічною з відповідними
підсистемами управління.
Розглянемо математичну модель TMN у вигляді системи ієрархічних
моделей систем масового обслуговування (СМО).
Взаємодія мережевих елементів NE нульового рівня з системою
технічної експлуатації (СТЕ) першого рівня (EMS). Дана модель СМО
представлена моделлю типу M/G/1. Для оцінки ефективності такої СМО
використовується вираз Поллачека – Хінчіна для середнього часу очікування
в черзі [66, 67]:
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– продуктивність обслуговуючого пристрою; 

–

інтенсивність надходження заявок або вимог в одиницю часу; t S – середній
час обслуговування пристроєм, який тут підпорядковується довільному
закону.
В рекомендаціях Міжнародного Союзу Електрозв'язку пропонується
при побудові моделей наступного рівня враховувати фази технічного
обслуговування з відповідними атрибутами. У відповідності до цих
рекомендацій кожна з фаз технічного обслуговування i , i  1,..., I може
складатися з qi етапів, qi  I ,..., Q . Кожен з qi етапів характеризується
параметром x qi xqj  x1 ,..., xQI .
Відповідно з [192], визначено такі фази  i  1...8 :

1 – виявлення несправності, 1  f1k , k  1...9 ;
 2 – захист системи,  2   f 2 j , j  1...8 ;
 3 – інформація про несправності,  3   f 3l , i  1...8 ;
 4  локалізація несправності,  4   f 4m , m  1...15 ;
 5 – логічний час затримки,  5   f 5 p , p  1...5 ;
 6 – усунення пошкодження,  6   f 6s , s  1...11 ;
 7 – послідовна перевірка,  7   f 7r , r  1...15 ;
8 – відновлення, 8  f 8q , q  1...13 .
де k , j , m, p, s, r , q – число функцій, реалізованих на кожній фазі 1  8 .
Модель першого рівня управління (EMS), представлена у вигляді
структури централізованої системи технічної експлуатації СТЕ (рис. 1.12).
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Рис. 1.12. Модель централізованої СТЕ
Ця модель описується відповідною чотирьохфазною СМО (рис. 1.13), всі
СМО в якій є типу M/G/1.

Рис. 1.13. Модель чотирьохфазної СМО
Потік повідомлень про несправність надходить на вхід СМО 1. Аварійна
інформація

надходить

від

пристроїв,

що

розпізнають

несправності,
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розташованих в об'єктах технічного обслуговування (ОТО). Обслуговуючим
приладом СМО є модуль технічного обслуговування (МТО). СМО 1 бере
участь у реалізації фаз  2   4 та  6  8 .
На вхід СМО 2 надходять заявки з МТО. Обслуговуючим приладом
СМО 2 є ЕОМ центру технічної експлуатації (ЦТЕ). СМО 2 бере участь в
реалізації фаз  3   8 .
Оброблені в СМО 2 повідомлення надходять до СМО 3. Процеси, що
проходять в СМО 3, розподіляються за трьома підсистемами СМО З: оператор
(О), аналітична група (АГ) і ремонтно-відновлювальні бригади (РВБ). СМО 3
бере участь у реалізації фаз  3   8 . СМО 3 (О) бере участь у реалізації фази

 5 , СМО 3 (РВБ) бере участь в реалізації фази 6 .
У СМО 4 здійснюється контроль правильності виконання робіт
оператором, аналітичною групою і ремонтно-відновлювальними бригадами,
тобто проводиться післяремонтна перевірка з подальшим відновленням
обслуговування. У разі успішного проведення перевірки, інформація про це
передається на зовнішній пристрій центру технічної експлуатації (ЦТЕ). У
разі, якщо перевірка пройшла не успішно, повідомлення повертається на
дообслуговування в СМО 3. Інформація на зовнішні пристрої виводиться
також після обслуговування повідомлення в СМО 2 паралельно з передачею в
СМО 3. Обслуговуючим приладом СМО 4 є ПЕОМ ЦТЕ. СМО 4 бере участь
в реалізації фаз 1  8 .
Математична модель системи управління зв'язком у відповідності з
ідеологією TMN і в залежності від п'яти функцій управління TMN (FM, PM,
CM, SM, AM) будується також на основі системи багатофазних СМО типу
M/G/1.
Модель системи управління експлуатацією (СУЕ) для категорії функції
управління усунення несправностей FM має вигляд, показаний на рис. 1.14.
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Рис. 1.14. Модель СУЕ для управління усунення несправностей FM
Система управління мережевими елементами EMS (див. Рис.1.14)
складається з двох фаз. Перша фаза описується підсистемами СМО 1 і вони є
індивідуальними для кожного мережевого елемента NE. Система СМО 2 друга фаза, представляє собою груповий пристрій.
Рівень управління мережею NMS представляється однофазною СМО 3,
в якій проходить загальномережева обробка інформації з попередніх рівнів і
обробка потоків заявок про загальномережеві пошкодження та несправності.
Система СМО 4 є моделлю рівня управління послугами. Тут
оброблюється потік заявок, що надходить від мережевого рівня у випадку,
коли неможливе надання тієї чи іншої послуги зв'язку.
На кожній з розглянутих фаз (СМО 1 – СМО 4) оброблені заявки можуть
або покинути систему, або бути повернуті для подальшого обслуговування на
попередню фазу.
Вихідними даними для опису роботи системи є наступні величини:
– N – число мережевих елементів NE ;
– ун1 1, ун1 2,..., ун1  N , ун2  , ун3  , ун4  – інтенсивності вхідних потоків
заявок;
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– bk1,ун  j  

1

 k1, ун  j 

, k  0,1; j  1,2,..., N – середній час обслуговування

заявки потоку ун1  j  в фазах СМО 0 ( j ) і СМО 1( j ), що складають блок з
номером j ;
– bki, ун  j  

1

 k1,ун

, i  0,1,3,4; k  2,3,4; k  i – середній час обслуговування

заявки потоку унi   j  в фазі СМО k ;
– p11,ун  j  – вірогідність для заявки потоку ун1  j  повернутися на
повторне обслуговування в блок з номером j ; j  1,2,..., N ;
– qk1,ун  j  – вірогідність для заявки потоку, ун1  j  вийти з системи після
обслуговування в СМО k ( j ), k  0,1 ; j  1,2,..., N ;
– pki,ун – вірогідність для заявки потоку ун1 , повернутися на повторне
обслуговування в СМО k , i  0,1,3; k  2,3; k  i ;
– вірогідність для заявки потоку ун1 , вийти з системи після
обслуговування в СМО k ,

i  1,2,3,4; k  2,3,4 , причому

p31,ун  q41  1 ;

p33,ун  q43   1 ; q4 2,ун  q4 4,ун  1
Основними характеристиками роботи системи є час перебування заявок
різних потоків в окремих фазах системи, в блоках при поверненні на
дообслуговування і в системі в цілому.
Модель СУЕ для категорії управління робочими характеристиками PM
на основі багатофазних СМО, наведена на рис.1.15.
В даній моделі на вхід СМО 0 (N) надходять потоки даних (заявок) по
контролю робочих характеристик обладнання, з відповідною інтенсивністю.
Вихідні дані при описанні роботи системи приблизно аналогічні раніше
розглянутій системі СУЕ.
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Рис. 1.15. Модель СУЕ для управління робочими характеристиками PM
Узагальнена модель СУЕ будується шляхом композиції часткових
моделей СУЕ для кожної категорії управління. При цьому математична модель
представляється як багатофазна СМО типу М/М/1. Обслуговування
пріоритетів відбувається з урахуванням абсолютних пріоритетів, причому
пріоритет потоку з меншим номером вище. Узагальнена модель СУЕ на основі
концепцій TMN наведена на рис. 1.16.
Вихідні данні для опису роботи цієї моделі аналогічні до раніше
розглянутих.
При розробці рівнів управління послугами та управління бізнесом
пропонується створювати виділені системи управління послугами (СУП) та
бізнесом (СУБ). Це пояснюється тим, що системи СУП і СУБ, в порівнянні з
системою управління експлуатацією мережі зв'язку СУЕ, забезпечують
виконання іншого набору функцій. Завдання з управління послугами можна
розбити на три класи:
1. виконання послуги (надання, зміну або відмову від неї);
2. забезпечення гарантованої доставки;
3. білінг.
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Рис. 1.16. Узагальнена модель СУЕ
Процеси, пов'язані з виконанням послуг, наведені на рис. 1.17.

Рис. 1.17. Процеси виконання послуг
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Алгоритм виконання послуг представлений на Рис. 1.18. Перші два
кроки алгоритму відносяться до процесу запити від замовника. Кроки 11  15
– процеси замовлення послуги. Кроки  21   23 – процеси конфігурації
послуги. Останні два кроки алгоритму відносяться до процесу конфігурації
мережі.

Рис. 1.18.Алгоритм виконання послуг
Взаємодію процесів виконання послуг можна представити двофазною
СМО типів М/М/1 (Рис 1.19.).
В СМО 1 здійснюється попередня обробка заявок. Середній час
перебування заявок на цьому етапі складається з часу звернення до бази даних,
перевірки можливостей користувача та системи [2]. На виході СМО 1
оброблені заявки або виходять з системи, або надходять на вхід СМО 2, або
повертаються на дообслуговування.
В СМО 2 здійснюються основні дії за результатами обробки на першому
етапі. Середній час перебування на цьому етапі складається з часу формування
команд на конфігурацію послуг та відображення статусу.
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Рис 1.19. Математична модель виконання послуг
Функціональна схема взаємодії моделей СМО систем СУЕ і СУП при
реалізації процесів управління послугами наведена на рис. 1.20.

Рис. 1.20. Взаємодія моделей СМО для СУЕ и СУП
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Математична модель для побудови інтегрованої системи управління
телекοмунікаціями (ІСУТ) приведена на рис. 1.21. Вона складається з
композицій моделей СМО типу М/М/1, що описують взаємодію СУЕ і СУП.

Рис. 1.21. Структура ІСУТ як сукупність СМО
Початковими даними для роботи моделі ІСУТ є:
– 0 – інтенсивність потоку несправностей (абсолютний пріоритет);
– ki

– інтенсивності вхідних потоків, що надходять в СУП,

k  1,2,..., M , i  1,2,..., N . Для фіксованого індексу k пріоритет ki вище, ніж

ki 1 , i  1,2,..., N  1 ;
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– b00 n  – середній час обробки заявок з потоку 0 в СМО 0n n  1,2 ;
– bkim  , bki0 n  – середній час обробки заявок з потоку ki в СМО m , СМО
0n , відповідно m  1,2, n  1,2, k  1,2,..., M , i  1,2,..., N ;
– q0 – вірогідність виходу з системи заявки потоку 0 , після СМО 01;
– qkim  – вірогідність виходу з системи заявок потоку ki після CMO m ,
m  1,2 ;
–

p kmi 

–

вірогідність

повернення

заявки

з

потоку

на

дообслуговування в СМО m , m  1,2 причому p k1i   q k1i   1; pki2   qk2i   1 .
Модель ІСУТ на основі СМО для мультисервісної мережі представлена
на рис. 1.22.

Рис. 1.22. Інтегрована модель процесів мультисервісної мережі
Тут модель СМО 01 відповідає рівню EMS, СМО 02 – рівню NMS, а блок
СМО 1 + СМО 2 – рівню SMS. У моделі СМО для TMN рівню SMS (СУП)
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відповідає СМО 4, рівню NMS – система СМО 3, а рівню EMS – система СМО
2.
1.6. Тензорний аналіз в системах управління зв'язку
Будь яка абстрактна складна система може бути розглянута як
геометричний об'єкт, розташований в деякому багатовимірному просторі. Тоді
все різноманіття існуючих систем може бути розглянуто як проекції даного
об'єкта в часткові системи координат.
Теорія перетворень

систем координат розглядається в

рамках

векторного обчислення. Математичним апаратом, що дозволяє оперувати
узагальненими n -мірними просторами і об'єктами в них, є тензорний аналіз
[49, 73, 139].
Для мережевих задач в якості вихідної системи координат приймається
структура вихідної мережі. Допоміжна система координат визначається як
структура тієї ж розмірності, що і вихідна мережа, елементи якої з'єднані
деяким іншим способом. З множини допоміжних мереж виділяється так звана
примітивна мережа – мережа, що складається з n не поєднаних між собою
гілок – елементів [139, 140].
Для будь-якої контурної мережі примітивна мережа складається з
окремих гілок, кожна з яких короткозамкнена на себе і без прямих з'єднань
між ними. Однак, деякі елементи мережі в гілках можуть впливати один на
одного, використовуючи загальний ресурс.
Якщо застосовувати даний підхід до теорії масового обслуговування,
рівняння стану примітивного елементу можна представити формулою Літтла:
N T ,

(1.1)

де T – час затримки передачі повідомлення в вузлі комутації; N – об’єм
буферу вузла комутації;  – інтенсивність надходження повідомлень.
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Геометричні об'єкти, рівняння стану примітивної мережі, що виражене в
термінах цих геометричних об'єктів, записані в матричній формі, мають той
же вигляд, що і (1.1). При цьому N – вектор об’ємів буферів СМО в гілках; 
– вектор інтенсивності потоків повідомлень, що протікають в гілках; T –
квадратна матриця n  n . Елементи головної діагоналі матриці – значення часу
затримки. Решта елементів матриці відображають вплив систем масового
обслуговування одна на одну.
Геометричні об'єкти, що описують примітивну мережу:
T11 T12 ... T1n 
 N1 
1 
T T ... T 
N 
 
2
2
2n 


N
; 
; T   21 22
.
... ... ... ... 
... 
... 


 
 
Nn 
 n 
Tn1 Tn 2 ... Tnn 

Інваріантне матричне рівняння стану примітивної мережі N  T   , яке
еквівалентно системі n звичайних рівнянь:
 N1  T11  1  T12  2  ...  T1k  k
 N  T    T    ...  T  
 2
21
1
22
2
2k
k
.

...
...
...
...
...

 N n  Tn1  n  Tn 2  2  ...  Tnk  k

Геометричні об'єкти, необхідні для опису вихідної мережі, та рівняння
стану вихідної мережі мають той же вигляд, відрізняючись лише значеннями
компонент [22].
Геометричний об'єкт, що зв'язує змінні обох систем називається
тензором перетворення. Змінними в контурних мережах є інтенсивності
потоків повідомлень. Рівняння перетворення має вигляд   C    , де  –
вектор інтенсивності надходження повідомлень для примітивної мережі; C –
матриця перетворення інтенсивностей між мережами;

  – вектор
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інтенсивності надходження повідомлень для вихідної мережі. Інтенсивність
потоків гілок примітивної мережі через інтенсивності контурних потоків
вихідної мережі має вигляд:
1  C11  1  C12  2  ...  C1k  k
  C    C    ...  C  
 2
21
1
22
2
2k
k

...
...
...
...
...
n  C n1  n  C n 2  2  ...  C nk  k

Матриця тензору перетворення:
C11 C12 ... C1k 
C C ... C 
2k 
C   21 22
,
... ... ... ... 


C n1 C n 2 ... Cnk 

N  C T N 

Матриця значень часу затримки в вихідної мережі T   C T  T  C .
Рівняння стану вихідної мережі в матричної формі мають вигляд:

N   T    ;    C   ; N   T  C    .
Результатом рішення рівнянь є вектор інтенсивностей контурних
потоків повідомлень.
Розглянутий підхід дає значне спрощення задачі опису й аналізу не
тільки мереж масового обслуговування при моделюванні інформаційних
систем, але і завдань в багатьох інших областях [22, 139, 140].
Таким чином, тензорна метοдологія є також потужним інструментом для
дослідження характеристик таких складних систем як телекомунікаційні
мережі. Універсальність і спільність описів та міркувань створює передумови
для широкого застосування методοлогії в сучасних умовах.
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1.7. Модель управління навантаженням каналу телекомунікаційної
мережі
При побудові математичної моделі телекοмунікаційної мережі однією із
найбільш важливих характеристик є навантаження каналу телекомунікаційної
мережі, що необхідно враховувати при побудові статистичної системи аналізу
телекοмунікаційної мережі.
Отримання основних ймовірностей та статистичних характеристик для
об’ємів інформації, що надходить за деякі проміжки часу (середніх значень та
діапазонів мінливості навантаження каналу за відносно невеликі проміжки
часу, встановлення варіабельності середніх навантажень за великі проміжки
часу, тощо) [43].
Такі характеристики як середні значення та діапазони мінливості
навантаження каналу, встановлення варіабельності середніх навантажень за
великі проміжки часу, тощо дозволяють судити про стабільність роботи
мережі та відстежувати тренди в часі при їх наявності.
Побудова математичних моделей робить можливим прогнозування
роботи каналів і телекомунікаційної мережі в цілому, та визначення моментів
небезпечного наближення навантаження каналів до граничних значень, а
також визначення пропускної здатності. В цьому випадку необхідно буде
приймати рішення про модернізацію мережі або зміну її конфігурації.
При використанні статистичної інформації для опису надходження і
передачі інформації по каналам мережі в режимі нормальної роботи
пропонується модель з трендом та сезонною складовою:

Y (t )  f (t )  q(t )   (t )

(1.2)

де – f (t ) тренд, функція що повільно змінюється у часі, описує зміни
середніх добових (тижневих, інших) навантажень за інтервали часу, більші ніж
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добова періодичність; q(t ) – періодична складова;  (t ) – випадкова
послідовність, відносно якої робиться припущення про рівність нулю її
математичного очікування M [ (t )]  0 та дисперсією  2   2 (t ) .
Сезонна складова і тренд можуть бути оцінені за спостереженими
значеннями ряду при стандартній процедурі декомпозиції ряду на ці складові
(Season Trend Decomposition). Для перевірки наявності та визначення періоду
сезонності може використовуватися аналіз періодограми (спектральної
щільності).
Моделювання тренду проводиться на основі параметричних моделей за
допомогою методів регресивного аналізу. Для побудови ряду Фурьє слід
застосувати методи аналізу періодограм та спектрального аналізу випадкових
процесів. Властивості та характеристики випадкової послідовності  (t )
вивчаються за допомогою класичних методів математичної статистики та
методів аналізу випадкових послідовностей.
Аналіз випадкової складової  (t ) в моделі (1.2) можливий лише після
«очистки» даних від детермінованих складових тобто тренду

f (t ) та

періодичної функції q(t ) .
Основною особливістю часової послідовності навантаження каналу є
складна

форма

періодичного

сигналу

(форма

сигналів

ближча

до

трапецевидної з вираженим «плато» в області максимальних навантажень), а
отже ряд є нестаціонарним та неоднорідним.
1.8. Принципи інтелектуального управління телекомунікаційними
мережами
В умовах неповноти або нечіткої визначеності вихідної інформації,
впливу не прогнозованих зовнішніх впливів і середовища функціонування,
необхідні системи управління з використанням метοдів і технологій штучного
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інтелекту. Часто такі системи називають інтелектуальними системами
управління [157].
До розряду інтелектуальних, на даний час, відносять чотири
інформаційні технології: технології експертних систем, технології нечіткої
логіки, технології нейромережевих структур, технології асоціативної пам’яті.
Головною відмінною рисою технології експертних систем є можливість
роботи з формами явного подання знань, включаючи продукційні правила,
предикати, семантичні мережі й фреймоподібні структури. Яскраво виражена
структурованість цих форм обумовлює застосування формалізованих логічних
методів для аналізу й уточнення знань, а також висновку по сукупності
вихідних даних.
Моделі технології нечіткої логіки призначені для формалізації неточних,
розмитих у суттєвому відношенні суджень і будуються з використанням
узагальнених категорій, що задають класифікацію вихідних понять на рівні
нечітких множин. Такі моделі орієнтовані на обробку логіко-лінгвістичних
моделей подання знань. Метοди нечіткого лοгічного висновку, властиві цій
технології, дозволяють забезпечити паралельну інтерпретацію наявних знань
за допомогою спеціалізованих засобів апаратної підтримки, що володіють
високою швидкодією.
Один з перспективних підходів до організації обробки неявних форм
подання знань пов’язаний із застосуванням технології нейромережевих
структур, що акумулює й відтворює основні функціональні особливості
біологічних прототипів. Ця технологія побудови інтелектуальних систем
припускає формування однорідних структур, що складаються з множини
взаємозалежних елементів із заданою характеристикою перетворення
сигналів. Сукупність знань, що закладають у процесі навчання такої
структури, визначається настроюванням коефіцієнтів міжелементних зв’язків
і дозволяє забезпечити надійну класифікацію пропонованих прикладів.
Важливою особливістю нейромережевих структур є їхня висока швидкодія,
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яка досягається за рахунок паралельності обробки інформації при їхній
апаратній реалізації.
Пошуки альтернативних шляхів побудови ще більш швидкодіючих
систем обробки знань призвели до розвитку технології асоціативної пам’яті.
Ця технологія припускає використання механізмів відновлення цілісних
образів по їхніх окремих елементах і зводиться до роботи з багатомірними
масивами даних, що характерно для багатовимірних мереж майбутнього FGN.
Знання, що зберігаються в пам’яті, мають неявну форму подання й задають
класифікацію понять деякої предметної області у вигляді сполучення ознак.
Головні переваги такого підходу пов’язані із простотою як програмного, так і
апаратного втілення асоціативної пам’яті, що забезпечує високу швидкодію,
обумовлену часом звертання до окремого осередку [156, 157].
Порівняльний аналіз різних інтелектуальних технологій дозволяє
виділити ряд загальних для них властивостей, головна з яких пов’язана з
використанням класифікації тих або інших понять як засобу для встановлення
зв’язків між окремими явищами розглянутої предметної області. Ця
особливість має ключове значення для розробки принципів організації
інтелектуального управління на основі застосування сучасних технологій
обробки знань.
Архітектура будь-якої інтелектуальної системи загальновідома й
містить наступні основні блоки:
- база знань із розвиненими механізмами висновку на знаннях;
- інтелектуальний пристрій обробки інформації (який формулює
постановку й загальний план рішення завдання);
- системи інформаційної підтримки прийняття рішення, яка формулює
конкретний план рішення завдання;
- база даних;
- інтерфейс із користувачем.
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Інтелектуальні системи можуть істотно розрізнятися по архітектурі і за
функціями, що виконуються, але в них завжди тією чи іншою мірою присутні
зазначені блоки [54, 157].
Особливо зручними для цілей управління складними розподіленими
системами виявилися, так звані, відкриті системи, тобто системи, здатні із
часом удосконалювати своє поводження завдяки закладеним у них
алгоритмам навчання. Загальносистемний підхід до рішення завдання
проектування таких інтегрованих систем призвів до формування нового
наукового напрямку – теорії багатоагентних інтелектуальних систем.
Важливо відзначити, що під інтелектуальністю системи мається на увазі
її здатність працювати з базою зовнішніх подій або ситуацій для залучення
знань, що дозволяє уточнити запропоноване завдання й намітити шляхи її
рішення; під неточністю розуміється невизначеність (недостатність отриманої
інформації), або, інакше кажучи, воля вибору у виконанні операції за
рішенням завдання. Кожному з рівнів (які у свою чергу також можуть мати
ієрархічну структуру побудови) відповідає спеціальна підсистема, що реалізує
перераховані нижче функції характерні для цього рівня.
Вся історія розвитку штучного інтелекту [156, 157] пов’язана в
основному зі спробами розробки найбільш сучасних методів і засобів
управління в умовах невизначеності.
Головна архітектурна особливість, що відрізняє інтелектуальну систему
управління (рис. 1.23) від побудованої по традиційній схемі, пов’язана з
підключенням механізмів зберігання й обробки знань для реалізації
здатностей по виконанню необхідних функцій у неповно заданих (або
невизначених) умовах при випадковому характері зовнішніх впливів. Крім
того, склад системи при необхідності доповнюється засобами самонавчання і
таким чином забезпечується узагальнення та накопичення досвіду і, на цій
основі, поповнення знань.
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Мета
управління

Класифікація
Інтелектуальна система
прийняття рішення
(нейромережа)

Програма
досягнення мети

Знання

Алгоритм
управління
Система узагальнення
накопиченого досвіду
та донавчання

Пристрій
корекції

Вимірювальноінформаційні засоби

Телекомунікаційна
мережа
Неконтрольовані
впливи

Контрольовані впливи

Зовнішнє
середовище

Параметричне і структурне налаштування алгоритмів управління
Корекція плану досягнення мети управління
Корекція мети управління

Рис. 1.23. Узагальнена структура системи інтелектуального управління
Головною

відмінністю

концепції

ієрархічної

побудови

систем

управління складними динамічними об’єктами є використання методів і
технологій штучного інтелекту як засобу боротьби з невизначеністю
зовнішнього середовища [157]. Необхідність інтелектуалізації кожного з
рівнів управління обумовлена впливом різних факторів невизначеності на
функції, що виконує система управління.
Практичне втілення цієї концепції припускає вибіркове використання
тих або інших технологій обробки знань залежно від специфіки завдань, що
розв’язуються, особливостей керованого об’єкта, його функціонального
призначення, умов експлуатації. Як показує огляд численних робіт з розвитку
методів обробки знань, одна з передових тенденцій у цій області пов’язана зі
спробами інтеграції різних інтелектуальних технологій для об’єднання їхніх
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переваг

[94,

96].

Так,

наприклад,

одночасне

забезпечення

високої

функціональної гнучкості й швидкодії може досягатися за рахунок
комплексного застосування технологій експертних систем і нейромережевих
структур.
Властивості інтелектуальних технологій приводяться в таблиці 1.1.

Асоціативної
пам’яті

Нейромережевих структур

Нечіткої логіки

Експертних систем та
СІППР

Технологія

Властивості інтелектуальних технологій Таблиця 1.1.
Спосіб
реалізації й
забезпечення
відносної
швидкодії

Формування
початкових
знань

Організація
логічного
виводу

Можливість
поповнення
знань

Пояснення
прийнятих
рішень

В
явному
вигляді
за
допомогою продуктивних правил,
семантичних мереж, предикатів і фреймоутворюючих
структур

За допомогою експерта
в ітеративному режимі

Здійснюється
шляхом зміни
продуктивних
правил,
семантичних
зв’язків, або в
іншій формі

Може
бути
забезпечено за
рахунок
аналізу
активованого
ланцюга
логічного
виводу

Програмним
шляхом,
низька

У напіврозкритому вигляді за
до-помогою
продуктивних
правил і функцій
прина-лежності,
що відбивають
взаємозв’язок
вхідних
і
вихідних параметрів і їхню
фізичну значимість

За допомогою експерта
в інтерактивному режимі
або в автоматичному режимі на основі аналізу
статистични
х даних про
функціонування системи

Здійснюється
аналіз початкової посилки
з багаторівневою класицікацією, яка задана ієрархією
продуктивних
правил або в
іншій формі
Забезпечується виконанням
продуктивних
правил і вибраним методом
обробки функцій пренадлежности

Забезпечується за рахунок
зміни системи
правил, форми
й відносного
розміщення
ФП на базових
осях

Може бути забезпечено
за
рахунок аналізу
застосованих правил

Програмний
і апаратний,
високе й низьке відповідно

У
неявному
вигляді
в
архітектурі
мережі,
параметрах
нейронів
і
зв’язків

На прикладі
навчальної
вибірки
за
допомогою
алгоритмічних процедур настроювання в автоматичному
режимі

Забезпечується логікою роботи мережі

Забезпечується шляхом зміни топології,
структури
й
параметрів мережі

Може бути забезпечене
за
рахунок
введення додаткової
пояснюючої нейромережі

Апаратний,
високе

У
неявному
вигляді
й
у
формі
гіперповерхні в багатомірному просторі ознак в архітектурі ассоціативної пам’яті

Шляхом автоматичного
формування
асоціативних
зв’язків по
заданому алгоритму

Забезпечується
проектуванням
робочої точки
гіперповерхні
на осі обраної
системи координат

Забезпечується
шляхом зміни
простору параметрів і форми
гіперповерхні

Може
бути
забезпечено
введенням додаткової координати з поясненнями

Програмний
і апаратний,
високе

Представлення
знань

Сполучення технологій експертних систем і нечіткої логіки дозволяє не
тільки підвищити швидкодію інтелектуальної системи, але й скоротити обсяг
бази знань. Інший підхід до проблем оптимізації інтелектуальних систем і
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їхнього навчання пов’язаний з розробкою комбінованих технологій нечітких
нейромережевих структур.
Проведення широкомасштабних досліджень в області інтелектуального
управління мережами нового покоління забезпечить можливість створення
принципово

нового

покоління

систем

управління, призначених

для

автономного функціонування в умовах неповноти й невизначеності
інформації при наявності випадкових впливів зовнішнього середовища [156,
157].
1.9. Моделі управління на основі нейронної мережі
Еволюційний розвиток мереж зв'язку здійснюється в напрямку
забезпечення

інтегральних

конвергентних

послуг,

що

надаються

користувачам. Надання таких послуг для будь-яких користувачів тісно
пов'язане з використанням цифрових методів передачі інформації і
використанням метοдів множинного дοступу (МД). Особливо актуально це
для рухомих об’єктів.
Високий ступінь використання пропускної здатності каналу при
випадковому МД досягається при певному (оптимальному) вхідному
навантаженні. В якості керованого параметра потоків пакетів, що надходять в
радіоканал, може використовуватися ймовірність первинної і повторної
передачі пакетів в радіоканал.
Управління ймовірністю передачі і вибір її оптимального значення
дозволяє підтримувати коефіцієнт використання пропускної здатності каналу
з МД на майже постійному або близькому до максимально можливого рівня.
Доведена теорема про існування такої ймовірності повторної передачі piopt та
її вплив на ефективність функціонування мережі в цілому.
Управління значенням

piopt здійснюється на основі аналізу простору

станів радіоканалу. Для оцінки простору станів, що складається в каналі
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множинного доступу і перебування необхідного значення керованого
параметру, пропонується використовувати нейромережеві моделі [72].
У загальному вигляді модель управління множинним доступом може
бути описана виразом [99]:

xk  1  f  xk , u k  ,

(1.3)

де u k  – вектор вхідних сигналів, xk  1 – вектор вихідних сигналів,
k = 0,1, ... – дискретний час.

Окремими випадками уявлення виду (1.3) є чотири моделі ідентифікаціі
об'єктів управління [99] (об'єкт управління має один вхід і один вихід). Ці
моделі

можуть

бути

описані

наступними

нелінійними

різницевими

рівняннями.
Модель 1: вихід невідомого нелінійного об'єкта управління залежить
лінійно від його попередніх значень і нелінійно від попередніх значень входу.
n 1

xk  1   ai xk  i   f u k ,..., u k  m  1
i 0

(1.4)

Модель 2: вихід залежить лінійно від входу і k його попередніх значень
і нелінійно від власних попередніх значень.
m 1

xk  1  f xk , xk  1,..., xk  n  1    i u k  1
i 0

(1.5)

Модель 3: вихід нелінійного об'єкта управління залежить нелінійно як
від попередніх значень входу, так і від попередніх значень виходу.

xk  1  f xk , xk  1,..., xk  n  1  g u k , u k  1,...u k  m  1

(1.6)
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Модель 4: це найзагальніша модель. Вихід в будь-який момент часу є
нелінійної функцією попередніх значень і входу та виходу.

xk  1  f xk , xk  1,..., xk  n  1; u k , u k  1,..., u k  m  1

(1.7)

mn

де u k , xk  – пара значень входу-виходу в момент k . Функції f та g
є диференційованими за всіма параметрами. Схематичне зображення моделі 4
представлено на рис.1.24.

Рис.1.24 Графічна реалізація загальної моделі ідентифікаціі об'єктів
управління.
З (1.4) – (1.7) випливає, що моделі ідентифікації об'єктів управління в
загальному випадку повинні складатися з нейромережевих моделей і ліній
затримки

[164].

При

цьому

нейронна

мережа

(НМ),

що

буде

використовуватись повинна містити достатню для відповідного нелінійного
відображення стану об'єкта управління число шарів і вузлів в кожному шарі.
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Таким чином нелінійні функції в різницевих рівняннях, що описують стан
об'єкта управління, можуть бути замінені нейромережевими моделями з
фіксованими матрицями вагових коефіцієнтів Wi .
Щоб правильно ідентифікувати стан об'єкта управління і на основі цього
формувати відповідний керуючий вплив, модель ідентифікації повинна
вибиратися на основі наявної інформації щодо класу, якому належить даний
об'єкт [164, 169].
При побудові контролеру для управління множинним доступом можуть
використовуватися типові варіанти реалізації керуючих контролерів, що
містять нейромережеві моделі. Нейронна мережа буде однією з основних
компонентів системи управління. При цьому НМ використовується у вигляді
або паралельної, або послідовно-паралельної моделі (Рис. 1.25) [99].
Налаштування ваг НМ (навчання НМ), може розглядатися як процес її
адаптації до обраної системі управління.

Рис.1.25. Узагальнена модель управління множинним доступом.
Варіант використання багатошарової НМ для вирішення завдання
децентралізованного управління МД представлений на рис. 1.26.
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Рис.1.26. Варіант використання НМ для вирішення задачі управління
множинним доступом.
Зліва схематично зображено частотно-часовий план тактированого
радіоканалу випадкового МД. Передбачається, що можлива наявність трьох
подій: «Конфлікт», «Успіх», «Вільно» (порожнє часове вікно). Справа
схематично зображено q – шарову НМ з N i  нейронами в i -му шарі.
Математична модель такої мережі має вигляд:
m
 N q 1 q 1   q 1

xk  1   w f   wi  ...   w p xk  p  1   wqi l xk  l  1  
i 1
l 1

  p 1
 j 1
Nq

q
i

(1.8)

де x . , u .  – відповідно вихідний і вхідний сигнали, f . ,  . ,  .  –
функції активації, z   y . , u .  – ваговий коефіцієнт i -го нейрону в q -му
T

шарі.
Найбільш часто використовується модель штучної НМ, яка містить крім
вхідного і вихідного шарів, один прихований шар. Це штучні НМ з радіальнобазисними функціями (РБФ), які володіють достатніми прогностичними
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властивостями, що дає можливість моделювати системи з глибокою
нестабільністю, будувати моделі динаміки нестаціонарних об’єктів та
прогнозувати випадкові процеси. Крім того, для простоти приймається, що всі
функції активації мають однаковий вигляд. Для цього випадку рівняння (1.8)
набуває вигляду:

  f w  f w  z k 

xk  1  w 3

T

2 T

1 T

(1.9)

де z k   x k , x ,..., x k  m  1 ; u k ,..., u k  m  1 T .
Штучні НМ з РБФ є універсальними апроксиматорами, та в силу того,
що в них присутній лише один нелінійний прихований шар та налаштовуються
параметри

лінійного

вихідного

шару,

для

їх

навчання

можуть

використовуватися стандартні процедури, яким притаманна висока швидкодія
та фільтруючі засоби, що дуже важливо для задач опрацювання «зашумлених»
даних. Для навчання багатошарових НМ навчальна множина має бути
представницькою, що гарантує правильну роботу системи ідентифікації навіть
у разі надходження на її вхід набору, не віднесеного до навчальної множини.
Найбільш

ефективним

кількісним

методοм

прогнозування

представляється використання штучних НМ з РБФ. Для реальних задач
управління телекοмунікаційними системами характерна велика кількість
факторів впливу, тому було встановлено, що для навчання штучних НМ з РБФ
доцільно застосовувати алгοритм багатокрокового навчання, який здатний
працювати з великою вибіркою даних і в процесі навчання формувати
структуру штучної нейрοнної мережі радіального типу, яка володіє
прогностичними властивостями.
В методах управління з використанням НМ відсутні обмеження на
лінійність системи. Вони ефективні в умовах шумів і після закінчення
навчання

забезпечують

управління

в

реальному

масштабі

часу.

Нейромережеві системи управління більш гнучко налаштовуються на реальні

69

умови, утворюючи моделі повністю адекватні поставленим завданням. Крім
того, нейромережеві системи управління не тільки реалізують стандартні
адаптивні методи управління, а й пропонують свої алгоритмічні підходи до
ряду

завдань,

вирішення

яких

викликає

утруднення

внаслідок

неформалізованості. Так з'являється можливість обробки в рамках однієї
моделі даних різної природи.
Постає питання оцінювання ефективності функціонування ТКМ при
управлінні нею на основі НМ. Можна стверджувати, що таку ефективність
доцільно оцінювати з точки зору процесу застосування і навчання
нейромережевих

засобів[3,

4,

99]. Показники

ефективності

повинні

відображати тривалість, ресурсоємність та точність вказаних процесів. В
загальному випадку оцінка ефективності функціонування ТКМ

під

управлінням НМ показана на рис. 1.27.

Рис. 1.27. Оцінка ефективності функціонування ТКМ під управлінням НМ
В

аналітичному

вигляді

дану

модель

оцінки

ефективності

функціонування ТКМ під управлінням НМ можна відобразити за допомогою
наступних виразів:

E  f E НМЗ , E НВ 

(1.10)
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E НМЗ  f e1 , e 2 , e 3 

(1.11)

E НВ  f e 4 , e 5 

(1.12)

де E  – інтегральна ефективність процесу,
EНМЗ – ефективність створення та застосування засобів НМ,
EНВ – ефективність створення навчальної вибірки,
e1 – визначення ефективних видів нейромережевих моделей,
e2 – визначення параметрів нейромережевих моделей,
e3 – ресурсоємність застосування засобів НМ,
e4 – визначення параметрів навчальних прикладів,
e5 – формування навчальної вибірки.

Таким чином, майбутнє інтелектуального управління лежить в
поєднанні традиційного управління з потенційними можливостями і
перспективами застосування систем, заснованих на використанні штучних
НМ. Однак, основним недоліком функціонування нейромережевих моделей є
необхідність мати дуже великий обсяг навчальної вибірки. Інший істотний
недолік полягає в тому, що навіть натренована нейрона мережа представляє
собою чорну скриню. Знання, які зафіксовані як ваги достатньо великої
множини міжнейронних зв'язків, абсолютно не піддаються аналізу і
інтерпретації людиною [99]. Отже, тут виникають проблеми неповноти
інформації.
1.9.1.

Модель

управління

телекомунікаційною

мережею

з

оператором
Будь яка ТКМ має в собі абонентське обладнання через яке людина
здійснює

користування

телекοмунікаційними

послугами.

Через

таке

обладнання людина формує управляючі впливи на ТКМ для задоволення своїх
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потреб в інформації, тобто такі мережі є людино-машинними або ергатичними
системами.
В загальному випадку структуру управління в ергатичній системі можна
представити у вигляді, зображеному на рис. 1.28 135. Людина-оператор (ЛО)


на підставі інформації про помилку e t  між потрібним параметром задачі r t 


і її фактичним (поточним) значенням y t  здійснює управляючий вплив u t 
на технічну систему (ТС) в умовах впливу оточуючого середовища як на ЛО


S л t  , так і на ТС NT t  .
В залежності від виду системи управління можуть змінюватись умови



формування і значення параметрів r t  , y t  , e t  , але в будь якому-випадку

людина в ергатичній системі управління здійснює деякі керуючі впливи u t 

на підставі інформації про якість виконання задачі ТС e t  в умовах впливу

оточуючого середовища на ЛО S л t  103 (на Рис. 1.28 виділено пунктиром).

Рис. 1.28 Структура управління в ергатичній системі.
Узагальнену модель управління ТКМ можна представити у вигляді
зображеному на Рис. 1.29 97, 103.
Узагальнена математична модель управління представляється в вигляді
наступної впорядкованої множини:

М УП  T , X , Y ,U , Q, Z , L, F ,  , P, C , A, B 

(1.13)
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де T  t – множина моментів управління (керування), X  x –
множина вхідних впливів на КТС; Y  y – множина вихідних відгуків КТС;
U  u – множина керуючих впливів на КТС; Q  q – множина внутрішніх

станів; Z  z – множина цілей; L, F – оператори переходу станів і виходів
відповідно L : T  X  Q  Q, F : T  X  Q  Y ;  – оператор алгоритму
керування; P  p q  – множина ймовірнісних мір; C  cu  – множина
вартості управління; A  a u , B   u  – множина помилок управління
першого і другого роду відповідно.

Рис. 1.29. Узагальнена модель управління телекοмунікаційною мережею.
В основі будь-якого управління лежить інформація, яка може бути
представлена впорядкованою парою множин In  X K , YK  , тоді само
управління має залежність через алгοритм U   In, Z  , де Z це підмножина
вибраних цілей управління, а  це оператор який формує управління
U ,  : In  Z  U .
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В (1.13) компонента людини-оператора не врахована. Пропонується
доповнити (1.13) узагальненим показником функціонального стану людиниоператора К фс

УП

=< , , , , , , , , , , , , , КФС >

(1.14)

Зі схем рис. 1.28 та 1.29 визначимо методологічні передумови підходу
до

врахування діяльності людини-оператора в системі управління ТКМ.

Даний підхід буде особливо актуальним для мобільних телекомунікаційних
систем та ТКМ особливого призначення.
Оператор приймає рішення по управлінню технічною системою на
підставі прийнятої і проаналізованої інформації. Об’єктивні і суб’єктивні
умови, в яких проходить реалізація процесів прийняття рішень, в значній мірі
впливають на психічний стан, а через нього на фізіологічний стан людини і
його фізичні можливості 64.
Прийом інформації людиною-оператором треба розглядати як процес
формування перцептивного (чуттєвого) образу. Під ним розуміється
суб’єктивне відображення в свідомості людини властивостей діючого на нього
об’єкта. Фізіологічною основою формування перцептивного образу є робота
аналізаторів 64, 136 – нервових систем, через які людина здійснює аналіз
подразнень. В залежності від виду подразнюючого сигналу розрізняють вісім
аналізаторів (сенсорних систем): зоровий, слуховий, тактильний, смаковий,
нюховий, кінестетичний, температурний, вестибулярний.
Основними характеристиками будь-якого аналізатора є пороги –
абсолютний, диференціальний, оперативний. До числа найважливіших
властивостей аналізаторів відносяться адаптивність і вибірковість 136.
Характеристики і властивості аналізаторів визначаються фізіологічним або (і)
психологічним станом людини.
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При аналізі діяльності людини-оператора (ЛО) необхідно враховувати,
що інформативність та значення характеристик аналізаторів людини, які
отримані до початку діяльності, можуть відрізнятись від значень тих самих
характеристик

під

час

управлінської

діяльності

або

втратити

цю

інформативність 113.
Прийнята оператором інформація аналізується і перетворюється в
перцептивні образи. Відмічається 74, 155, що основна роль в цих процесах
належить

центральній

нервовій

системі

(ЦНС).

Загальновизнаними

показниками ЦНС є: частота серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск
(АТ), сила нервових процесів, функціональна рухливість нервових процесів.
Дані показники не є статичними в спокійній обстановці, а тим більше в
робочій. Перебудова регуляторних механізмів кровообігу викликає широкий
спектр компенсаторно-пристосувальних реакцій організму, в тому числі і
аналізаторів. Таким чином, психологічні характеристики також динамічні по
своїй суті і в різних умовах можуть мати різні значення.
Прийняте оператором рішення реалізується у впливі u t  на технічну
систему. Даний вплив проявляється в руховій і мовній реакції людини 136,
137. Об’єктивною характеристикою рухових реакцій може бути їх латентний
період. До характеристик мови можна віднести частоту основного тону,
динамічний діапазон і частотний спектр мови.
Таким чином, для аналізу діяльності ЛО, необхідно визначити уточнену
структурну схему ергатичної системи (ЕрС), в якій треба врахувати:
а) способи отримання оператором інформації про об’єкт управління і
робоче середовище;
б) вплив факторів оточуючого середовища на функціональний стан
людини-оператора (ФСЛО);
в) можливості ЛО по прийому і обробці інформації, а також впливу на
ТС в залежності від свого функціонального стану (ФС);
г) способи здійснення впливу на ТС.
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Визначена у такий спосіб структурна схема ЕрС буде основою для
вибору інформативних параметрів, що потребують врахування при аналізі
різних видів діяльності.
Врахувати параметри ЛО в контурі управління ТКМ можливо
використовуючи статистичний або кібернетичний підходи.
Статистичні методи мають ряд обмежень і недоліків. Суттєвим
моментом в розумінні динаміки станів великих систем є врахування змін
зв’язків між окремими підсистемами вихідної системи при додаванні до неї
нових складових. Важливо, що в даному випадку вводяться не тільки
відношення зв’язку між новою підсистемою і всіма іншими, але і
модифікуються існуючі раніш зв’язки між вихідними підсистемами.
Однако вимога модифікації не враховується ні одним з існуючих методів
багатовимірного статистичного аналізу [68].
Найбільш суттєвим недоліком критеріїв, побудованих на статистичній
основі, є неможливість за їх допомогою виділяти певні групові інваріанти, а
також здійснювати порівняння функціональних станів одного і того ж
оператора при різних видах діяльності. Це пов’язано з тим, що статистичні
критерії тільки фіксують наявність або відсутність змін у порівнянні з
деякими, заздалегідь вибраними еталонами, характерними для окремих
піддослідних. Тому за їх допомогою не вдається вирішити два принципових
питання: по-перше, в якій мірі кількість і інтенсивність взаємозв’язків між
окремими функціональними центрами впливають на відхилення ФС людини
від індивідуально встановленої норми і, по-друге, якими повинні бути ці
характеристики для того, щоб забезпечити необхідний ФС.
Зовнішній опис визначає стратегію організації досліджень з участю
людини-оператора, коли по вимірюваному виходу повинні змінюватися
входи, що, в свою чергу, приводить до зміни стану, і в деяких випадках, до
зміни

функції

переходу

стану.

Така

стратегія

кібернетичного підходу до регулювання і управління.

складає

основу
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В кібернетичному підході важливим є питання, що пов’язано з вибором
інтервалу квантування змінних при оцінці ФС. Врахування величини шагу
квантування цікаве з точки зору перспектив корекції ФСЛО, для якої
знадобляться різні діагностичні ознаки з числа тих показників, що об’єктивно
реєструються і розраховуються.
ФС людини і функціональний стан її мозку можна розглядати як
характеристики

процесу

динамічного

врівноваження

цих

систем

з

відповідними їм середовищами. У цьому випадку, в якості цільової функції
кожної з систем, розглядається підтримання стабільності або врівноваженості
їх функціонування, яке знаходить своє відображення в організації
просторово-часової взаємодії.
Таким

чином,

можна

зробити

висновок,

що

використання

кібернетичного підходу дозволяє підійти до вирішення тих задач оцінки
функціонального стану, які не вирішуються за допомогою статистичних
методів.
Нормальний стан організму людини свідчить про оптимальне
протікання всіх процесів життєдіяльності. Оптимальне функціонування
системи забезпечує найбільш високу економічність і надійність всіх процесів.
Під нормальним станом організму потрібно розуміти не тільки находження
визначених показників в заданих діапазонах значень які відповідають
середньостатистичним нормам, а і збереження здатності так регулювати свої
параметри, щоб забезпечувати врівноваження з оточуючим середовищем в
різних ситуаціях. Тобто, поняття загальної норми цілісного біологічного
організму складається з чисельних часткових діапазонів норм різних
ієрархічних рівнів функціональних систем.
Таким чином, під нормою будемо розуміти інтервал, в межах якого
кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу
систему на рівні функціонального оптимуму.
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1.9.2.

Врахування

нечіткості

визначення

параметрів

стану

оператора
В практиці досліджень, що пов’язані з людиною, дуже багато неповних
і невизначених даних, що поряд з суб’єктивною їх інтерпретацією створює
реальні труднощі при побудові моделей ергатичних систем різного
призначення. В таких умовах можливе застосування тільки такого
математичного апарату, який може працювати в умовах багатофакторної
невизначеності і нечіткого інтервального кількісного оцінювання.
Здатність людини оцінювати інформацію відіграє суттєву роль в
визначенні складних явищ. За своєю природою оцінка є наближенням, якої у
багатьох випадках буває достатньо для рішення більшості задач, що вирішує
людина. Ця здатність найбільш яскраво проявляється у використанні
природних мов. Кожне слово t можна розглядати як стислий опис нечіткої
підмножини M t  повної множини області міркувань X . Таким чином M t 
є значенням t . В цьому сенсі всю мову можна розглядати як систему, у
відповідності з якою нечітким підмножинам множини X приписуються
елементарні або комбіновані символи, тобто слова, групи слів, речення [56].
Добре пристосованим для оперування з нечіткими, якісними (зокрема
лінгвістичними) оцінками є математичний апарат теорії нечітких множин [76,
166]. В багатозв’язній ієрархічній системі, якою є людина, важливим є опис
кожного рівня даної системи, тому що крім рішення загальної задачі, кожний
рівень (функціональна система) вирішує і свої власні задачі. Теорія нечітких
множин дає можливість звести чисельну кількісну інформацію, що описує
стан системи в різних режимах функціонування, до невеликого числа
узагальнених характеристик, які наочно будуть відображати кількісні дані про
систему, при підготовці їх для прийняття рішення.
Математичний апарат теорії нечітких множин добре пристосований для
використання апріорної статистичної інформації, що дозволяє без обмежень
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використовувати дані, отримані при експериментальних дослідженнях
людини за різними методиками.
Використання мовного опису робить можливим аналіз настільки
складних систем, що їх опис неможливий з погляду звичайного математичного
апарату, а завдяки принципу узагальнення, значна частина існуючого
математичного апарату, що застосовується для аналізу систем, добре
адаптується до нечітких і якісних змінних.
У випадку неточної і невизначеної вхідної інформації необхідно
застосовувати і нечітке управління, яке часто реалізовується оператором
ергатичних систем в адаптивних системах управління [154] або особою, що
приймає рішення.
Для рішення задачі, яка сформульована в термінах нечітких множин,
нема можливості точно задавати всі границі рішень, що приймаються. Тому
такі рішення потребують аналізу з боку особи, що приймає рішення.
З врахуванням всього наведеного, можна зробити висновок, що
визначення і прогнозування ФС людини-оператора К фс при нерівномірно
мінливих його показниках в умовах взаємодії з робочим і неробочим
середовищами,

з

урахуванням

фізіологічних

обмежень

на

роботу

функціональних систем оператора, дозволить більш обґрунтовано підійти до
вирішення проблем надійності й якості управління в телекомунікаційних
системах різного призначення.
1.10. Моделі управління на основі теорії нечітких множин
Зростаюча складність сучасних об'єктів дослідження призводить до
порушення

явного

простеження

причинно-наслідкових

зв'язків

в

пізнавальному плані, що приводить дослідника до умов невизначеності при
виборі або побудові математичної моделі через неповноту вихідних даних [1].
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У 1965 році американський математик Лотфі Заде (L. A. Zadeh)
опублікував статтю «Fuzzy Sets» [218], в якій ввів і обґрунтував нове
математичне поняття - нечіткі множини (fuzzy sets). У цій статті
узагальнюється поняття звичайної множини [57, 58, 219-221], що дозволяє
усунути неповноту вихідних даних апріорної нечислової інформації, тобто
формалізованих знань.
Надалі послідовниками Л.А. Заде, і їм самим, розроблені основи теорії
нечітких множин, концепції якої знаходять найширше застосування [3, 11, 14,
23, 25, 53, 59, 75, 127, 132, 133, 144, 146, 148, 161, 165, 170, 172, 175, 176, 203,
216, 221-223]. Практичне застосування теорії нечітких множин почалося після
розробки концепцій системи нечіткого виведення англійським математиком Е.
Мамдані (E. Mamdani) [199]. Найбільше поширення концепцій теорії нечітких
множин і нечіткої логіки почалося з початку 90-х років минулого століття,
коли Бартоломеєм Коско (B. Kosko) була доведена теорема про нечітку
апроксимацію (FAT- Fuzzy Approximation Theorem). Відповідно до неї, будьяка математична система може бути апроксимована системою на нечіткій
логіці.
Підхід до об'єкта дослідження з позицій теорії нечітких множин
ґрунтується на припущенні, що елементами мислення людини є не числа, а
описи за допомогою слів. Тобто для людини перехід від «приналежності до
класу» до «неналежності» не стрибкоподібний, а неперервний. Елементом
формалізації описів за допомогою слів є математична функція, яка отримала
назву «функція приналежності» (membership function). Ця функція приймає
свої значення в інтервалі [0, 1]. Така функція будується на основі експертних
висновків або вибирається з класу апріорних функцій [3, 23, 167].
На основі теорії нечітких множин розроблена нечітка логіка, на якій
будуються нечіткі правила висновку, зокрема продукційні правила прийняття
рішення. Особливий вклад в розробленння систем й алгоритмів нечіткого
висновку зроблений Е. Мамдані (E. Mamdani), M. Сугено (M.Sugeno),
Ларсеном (Larsen), Цукамото (Y.Tsukamoto).
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В загальному вигляді система нечіткого висновку має вигляд наведений
на рис. 1.30.
Блок бази знань містить апріорні дослідні дані про процес управління та
знання експертів з досліджуваної галузі. В правилах блоку міститься набір
нечітких конструкцій типу «ЯКЩО … – ТО…», в яких передумови і
заключення мають на увазі використання лінгвістичних змінних.

Рис 1.30 Система нечіткого висновку
Блок фазифікації здійснює перетворення чітких значень вхідних
вимірюваних даних в нечіткі.
Блок нечіткого висновку моделює процедуру прийняття рішення
людиною. Організація прийняття рішення заснована на проведенні нечітких
міркувань з метою досягнення необхідної стратегії управління об'єктом
дослідження та являє собою центральне місце в системі нечіткого логічного
висновку. Результатом роботи цього блоку є апостеріорна агрегована нечітка
множина.
Блок дефазифікації перетворює отриманий нечіткий висновок у чіткий
керуючий вплив.
Модель прямого нечіткого висновку представляється у вигляді
композиції:





~ ~ ~ ~ ~
~
B   A   R  A  A  B ,
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де  – операція згортки (композиційне правило нечіткого логічного
висновку);
~
A – апріорна нечітка множина передумови;
~
B – апріорна нечітка множина заключення;
~ ~
~
~
R – нечітка імплікація R : A  B займає центральне місце в нечітких
продукційних моделях і визначає причинно-наслідкові відношення між
передумовами та висновками правил;
~
A – апостеріорна нечітка множина, що відображає значення x
визначене на X , x – фактичне значення змінної x .
В даний час методи теорії нечітких множин мають широкі області
застосування,

зокрема,

в

системах

управління

телекοмунікаційними

системами. Аналіз зарубіжних джерел [178-180, 183-185, 190, 192, 196, 198,
200, 201, 207, 208, 212, 219] показує, що застосування метοдів теорії нечітких
множин, в основному, знаходить своє місце в дослідженнях пов’язаних з
задачами

управління

маршрутизацією

та

управлінням

трафіком

телекомунікаційних мереж.
Задачам управління маршрутизацією присвячені роботи: по IP- мережам
[115, 158, 171, 192, 201, 206]; бездротовим мережам [178, 179, 207, 219],
мобільним динамічним мережам MANET (Mobile Ad Hoc Networks) [173, 174,
184, 188, 190].
Задачам управління трафіком IP-мережі присвячені роботи [185, 192,
206]: АТМ-мережі [197, 209, 211]; управління чергою [180, 183].
З вищенаведеного аналізу видно що в системі управління мережею
методами нечітких множин досліджуються завдання другого рівня в ієрархії
управління, тобто мережевого рівня. При цьому широко використовується в
основному моделі і алгоритми прямого нечіткого виведення типу МодусПоненс.
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1.11. Висновки до першого розділу
В умовах неперервного ускладнення архітектури і структури послуг
телекοмунікаційних мереж зв’язку, постійного підвищення вимог до якості
трафіку та здешевлення технічної експлуатації елементів мережі, поява нової
ідеології управління мережею, що базується на концепції TMN, є актуальною
і виправданою. Створення єдиного центру управління мережею зв’язку
дозволяє перейти до нових технологій обслуговування телекомунікаційних
систем що дає можливість відстежувати на всіх рівнях управління стан
мережевих елементів в режимі реального часу.
На підставі аналізу використання систем управління в сучасних
телекомунікаційних мережах можна зробити наступні висновки:
1. Мережі управління є складними технічними системами. Вони
характеризуються

ієрархічністю

та

багатофункціональністю,

часто

з

нечіткими критеріями і цілями управління.
2. Процеси управління можна умовно поділити на дві складові –
технічного управління (технічної експлуатації) з рівнями управління
елементами мережі NE і рівнем управління самою мережею та бізнеспроцесів з рівнями управління послугами та бізнесом.
3. Найбільш розповсюдженими є описи процесів управління мережами
зв'язку всіх рівнів які ґрунтуються на теорії СМО. Математичний апарат СМО
достатньо повно описує ці процеси для стаціонарних станів таких систем, за
умови наявності повної інформації вихідних даних як детермінованих, так і
статистичних. За таких же умов застосовується і тензорна методологія за
допомогою якої можна достатньо повно описувати та оцінювати ефективність
функціонування систем управління мережами зв'язку. Проте дані методи
непристосовані для роботи в умовах неповної та невизначеної інформації.
3. Інтегровані системи управління сучасною телекοмунікаційною
мережею зв'язку на основі ідеології OSS можуть розвиватися тільки на основі
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ідеології TMN. Основним інформаційним ланцюгом між рівнями ієрархії
телекомунікаційних систем управління є система «Менеджер – Агент».
4. Достовірність показників якості обслуговування та управління
(прийняття рішення) на кожному рівні залежить від якості інформації, що
надходить від нижчого рівня. Дані показники не завжди можуть бути отримані
вчасно, мати неповний характер або взагалі бути відсутніми (наприклад при
пошкодженнях).
5. Висока складність системи управління телекοмунікаційною мережею
та відсутність повної інформації про стани елементів мережі, в швидко
мінливий обстановці, робить необхідним використання при аналізі та
прийнятті рішень в системі управління метοдів нечітких множин.
6. Визначено принципи інтелектуального управління ТКМ нового
покоління та властивості інтелектуальних технологій.
7. В моделях управління телекοмунікаційною мережею часто не
розглядається вплив оператора з причини складності моделювання його станів
в робочих обставинах. Запропоновано доповнити математичну модель
управління ТКМ узагальненим показником функціонального стану людиниоператора. Визначені підходи до врахування нечіткості визначення параметрів
стану оператора та діапазонів норм цих параметрів.
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РОЗДІЛ 2
МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА
ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

2.1. Методи визначення стану об'єкта управління
Будемо вважати, що відомий цифровий пристрій мережі (ПМ) який
розглядається як об'єкт управління з відомою топологією. Цей ПМ
розбивається умовно на N функціональних блоків з урахуванням необхідної
глибини діагностики. У математичній формі ПМ представляється у вигляді
дискретного кінцевого автомата [17, 40, 78], який описується пятіркою
множин:

пм

=< Ω, , ,

,

>

де – Ω – кінцева множина станів автомату, Ω =

(2.1)
,

= 1, … , 2 ;

кінцева впорядкована підмножина, тобто кортеж довжиною
( ,

,…,

)

∈ 0,1 ,

станом пристрою;
тобто кортеж

=( ,

, = 1, … , 2|
)

,…,

≤

∗|

;
;

=

буде вважатись елементарним

– кінцевий алфавіт впливів
=

алфавіт реакцій

підмножина

,

–

=

, = 1, ;

– кінцевий

– кінцева впорядкована множина,
∗

– множина вибраних або таких що

функціонують контрольних точок в ПМ з яких знімається інформація про стан
блоків пристрою,

≤

∗

,

– множина функції переходів станів і реакцій

виходів які описуються відповідно функціями

 1  f  , x 

z  f  , x  

 – шаг впливу на автомат.

(2.2)
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Система рівнянь (2.2), зазвичай, описується таблицею переходів
автомата. У реальних умовах функціонування ПМ в початковій множині
станів  через обмежений доступ до ПМ з'являються еквівалентні стани,
тобто стани, які мають одні і ті ж реакції при різних впливах. В результаті
мінімізації автомата по метοду [40] він згортається в вироджений клас S B , при
цьому потужності мнοжин S B  , M S B   M   .
Необхідно відзначити, що пοтужність M S B  залежить від потужності
алфавітів M Z  і M  X  , тобто від кількості виходів, контрольних точок та
входів об’єкта управління. Тоді вихідний автомат описується п'ятіркою
M ПМ  S B , X , Z , F , Fz  , а повна таблиця переходів системою:

  f  B , x 
.
z  f  B , x  
Несправний ПМ також представляється групою автоматів, кількість
яких визначається кількістю передбачуваних несправностей.
При однократних несправностях, наприклад, типу «постійна 1» або
«постійний 0» кількість несправностей дорівнюватиме m  2  N , де N –
кількість блоків ПМ. При цьому будемо вважати, що введені несправності не
збільшують числа станів  . Тоді ПМ як об’єкт управління описується
системою автоматів:

ПМ
ПМ
ПМ
ПМ

=<
=<
=<
=<

, , ,
, , ,
, , ,
⋮
, , ,

,
,
,

>
>
>
,

(2.3)

>

де A0 – клас станів справного автомата; A1 ... Am – класи станів
відповідних пошкоджень (порушень в роботі), при цьому:

86

Am  im , im   .

A0  A1  A2  ... Am  ,

На основі системи автоматів (2.3) [16] будується матриця розподілу
станів i за класами станів Am типу:
A0

A1

A2



Am

1

а11

а12

а13



а1m

2

а21

а22

а23



а2 m













i

а i1

аi 2

аi 3



аim

(2.4)

З цієї матриці визначається нечітка щільність розподілу станів i в  із
співвідношення:
m

g i  

a
i 0

im

m 1

(2.5)

де aim – приймає характеристичні значення 0 або 1 при невизначеності
1/2.
У загальному випадку 0  aim  1 , що визначається конкретними умовами
задачі що розв'язується. При цьому виконуються умови:
1) 0  g i   1
2)  g i   0 
i


(2.6)
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Якщо g  i   0 , то стан  i не належить жодному класу А , якщо
g  i   1 / m  1 – належить тільки одному класу станів і, отже, його

відношення чітке, g  i   1 означає, що стан  i максимально невизначений,
тобто  i належить всім класам одночасно.
Однак (2.5) характеризує конструктивну нечітку щільність  i , яка
визначається з системи рівнянь (2.3). Для коригування (2.5) в залежності від
поточних умов вводиться апріорна нечітка щільність класів станів b  Am  , яка
визначається експертними оцінками, в окремому випадку одним експертом
(розробником системи управління ПМ, експлуатаційником). Тоді розглянута
матриця має вигляд:

Числове значення даної щільності стану  i з урахуванням b  Am   0 ,1
буде визначатися виразом:
m

g i  

a
j 0

ij

 b A j 

m 1

(2.7)

де – b  Am  задовольняє умові (2.6).
Далі визначається приналежність переходу станів в дискретному
автоматі, приведеного до мінімальної формі, який як об'єкт управління або
діагностики ПМ описується системою рівнянь (2.3). На основі даної системи
будується узагальнена мінімальна таблиця переходів і діагностичне дерево
простого умовного діагностичного експерименту, який є руйнівним
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експериментом, тому що такий автомат не повертається в початковий стан.
Наприклад, розглянемо ПМ (Рис. 2.1), який умовно розбивається на п'ять
блоків.

Рис. 2.1. Умовний пристрій мережі з п'яти блоків.
Побудуємо умовне діагностичне дерево на основі мінімального
дискретного автомату (Рис. 2.1) з одним входом і виходом [16]. На рис. 2.2
показано, що діагностичне дерево складається з п'яти рівнів (0, I, II, III, IV).

Рис. 2.2. Просте умовне діагностичне дерево.
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На рівні 0 позначення, наприклад: 9  10 ,14 ,25  , за умови допустимих
початкових станів, в дужках означає еквівалентність станів відносно один
одного. На рівнях дерева I, II, III, IV при станах переходу, в дужках вказується
стан попереднього рівня, який переходить в стан нижнього рівня.
Наприклад, на другому рівні стан 4 – це перехід з 9 першого рівня, 11 –
з 2, тощо. Належність переходу станів на кожному рівні будується наступним
чином: припустимо, після проведення діагностичного експерименту над
автоматом при впливі тесту  ,  ,  ,  спостерігається реакція 1,1,0,1 тобто на
вплив  нульового рівня реакція 1, на вплив  першого рівня реакція – 1, на
вплив  другого рівнбя реакція – 0 , на вплив  третього рівня реакція – 1.
Коротко це записується як  0  / 1;  1 / 1; /   2  / 0;  3  / 1 .
Тоді по зворотному шляху реакцій можна попередньо визначити
підмножину перехідних станів на кожному рівні дерева, починаючи з самого
нижнього (четвертого), тобто висячих гілок. Представимо даний випадок у
вигляді графу (Рис.2.3.).

Рис.2.3. Траекторія шляху реакцій станів
Знаходиться
 4V  ,  9  ,  4  ,  9  ,  30 

невизначеним,

тому

кортеж

станів

або підмножина
що

він

результату



4

експерименту

,  9 ,  3 . Однак стан

еквівалентний

 10 ,  14 ,  25 ,

9

є

тобто
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 9   10   14   25 . Крім того, з

0 -го рівня в стан

 9  -го рівня міг перейти

або зі стану  3 або зі стану 22 , які є невиродженими і, отже, вони є
рівнозначними з ваговими коефіцієнтами 0,5. Виявлений клас станів не
відображає реальну картину ПМ.
Таким чином, наступним етапом є зняття невизначеності зі стану  9 на
відповідних рівнях дерева (див. Рис. 2.2). Згідно з раніше розглянутим графом
(рис. 2.3), визначеними є стани  4 і  3 , а переходи станів з 94, 49,

39 - невизначеними. Переходи 49, 94, починаючи з другого рівня,
будемо вважати симетричними.
Визначимо приналежність переходу стану рівня 3 в рівень 4
лінгвістичним

 ШВИДШЕ ЗА ВСЕ СТАН  і  ,

виразом

функцію

приналежності якого визначимо наступним чином: використовуючи метрику
Хеммінга, складанням по модулю 2 елементарного стану  4 рівня IV з кожним
носієм  9 , 10 , 14 , 25 рівня III визначимо метрику або залишок wq від
складання по модулю 2:
 4   9  w9 ,  4   10  w10 ,  4   14  w14 ,  4   25  w 25

Тут кожне значення залишку wq і стану  і представляють собою кодову
комбінацію розрядністю N . Перетворимо wq в десяткове число Qq і потім
поділимо на потужність (кардинальність) множини  . В результаті цієї
операції отримаємо числове значення ступеня приналежності переходу

 D i   1 
v

Qq


(2.8)

де – D v – нечітка множина  ШВИДШЕ ЗА ВСЕ СТАН  і  на рівні V .
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Розглянемо приклад. У нашому випадку розрядність елементарних
станів  і системи (див. Рис. 1.1) N  5 і відповідно потужність множини

  32 . Результати розрахунку наведемо у вигляді таблиці:

Можливий очікуваний стан переходу з рівня 3 на 4 визначається через
нечіткий інтеграл [109]:
~

 і*  arg  hD  j   g  
Dv

v

~
де  – знак нечіткого інтегрування;



(2.9)

– знак композиції; D – можлива

область станів рівня   3 діагностичного дерева; g   – нечітка міра множини
Fi  1 ,  2 ,...,  i  визначається по нічіткій мірі Сугено через нечітку щільність

станів g  i  (4.5 ). В окремому випадку g  i  може бути ймовірнісною
щільністю, при цьому

 g   1.
i

i

Припустимо, що в результаті обчислення (2.9), отримали стан переходу
10* зі ступенем приналежності переходу 0,57. Аналогічно визначається

перехідний стан з рівня 2 на 3 тому що переходи 49 і 94 вважаємо
симетричними. Однак перехід з рівня 0 в I, 93 не симетричний переходу з
I в 2,

94, тому визначимо приналежність переходу 39 по (2.8).
Як і раніше результати розрахунку зведемо в таблицю:
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Припустимо, що в результаті обчислення (2.9), отримали стан  9* зі
ступенем

приналежності

переходу

0,69.

Таким

чином,

в

процесі

діагностичного експерименту виявляється клас нечітких станів згідно з
відповідним впливам



і реакцій z :

SE  3  0 1/ 0,5; 9  1 1/ 0,69; 10 2  0/ 0,69; 4  3  0/1

(2.10)

де S E – нечітка множина-кортеж результату експерименту.
В даному випадку треба відмітити, що зберігаються зв’язки станів
(зберігається структура виявленої множини), а це дуже важливо при
подальшому розпізнаванні макростанів ПМ. Далі аналогічно визначаються
інші начіткі множини результату експерименту або тестування.
Сучасні ПМ і системи зв’язку є складними, містять в собі, як правило,
вбудовані підсистеми контролю, діагностування і управління, що дозволяє
організовувати збір інформації про стан об’єкта управління за деякий інтервал
часу [16, 20, 46].
Вважаємо, що ПМ розбивається на N блоків. Математична модель
представляється також п’ятіркою множин (2.1). на підставі матриці (2.4) і
виразів (2.5) та (2.7) визначаються нечіткі щільності g  i  елементарних
станів  i   . Відносно потенційних контрольних точок ПМ визначені
вироджені стани, тобто в результаті мінімізації автомату він згортається в
вироджений стан S B , при цьому S B   .
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Нехай за час  T в ПМ через інтервали часу   i запам’ятовуються стани

 j  SB . При цьому будемо вважати що розмір множини S E  залежить від
кількості інтервалів  i  T і обмежується часом  T (Рис. 2.4).

 

Рис.2.4. Схема формування множини S E

Подвійна стрілка на рис 2.4. означає шлях формування нечіткої множини

S E  від кінця часового інтервалу  jk T . На етапах реєстрації стани  j  SB
в моменти часу

 ji , i  0,1,...,k можуть бути і виродженими. Визначення

найбільш можливого стану  *j в моменти реєстрації  ji є аналогічним раніше
розглянутому підходу (вирази (2.8), (2.9)).
 

Метод визначення нечіткої множини S E

менш оптимальний по

відношенню до метοду визначення множини SE . Це пов’язано з тим що в
методі з інтервальним вікном  T

нема жорсткого причинно-наслідкого

зв’язку між станами  *j  S B які визначені в моменти їх реєстрації

 ji . Тут

реєструються стани  *j ПМ в реальному масштабі часу. При цьому потужність
 

множини S E є функцією часу:
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M S E    S E   j , T , j  0,1,..., k .

(2.11)

Цей метод має перевагу по відношенню до метοду формування нечіткої
множини SE тому що тут нема необхідності планування тестового
експерименту, що само по собі є достатньо складною задачею.

~

Рис 2.5. Алгоритм визначення стану οб’єкту управління S Ek
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Тем не менш виникає необхідність в оптимізації вікна  T , тому що ця

~

величина випадкова. Алгοритм формування нечіткої множини S Ek наведений
на рис. 2.5.
2.2. Моделі і методи прийняття рішення про тип макростану
Як раніше було встановлено кожний макростан d j ПМ (наприклад,
нормальна робота, передвідказний стан, вид пошкодження або дефекту, вид
порушення, тощо) породжує підмножину властивих йому апріорних станів
j
A j  i  , тобто d j  A j (з урахуванням апріорного розподілу ПМ на умовні

блоки).
Результатом тестового експерименту або пасивного спостереження за
ПМ є підмножина елементарних станів S E  i  , i   . В цьому випадку
S

необхідно визначити, до якого класу станів Aj  i  віднести апостеріорну
множину SE , тобто необхідно розпізнати найбільш можливий макростан

d *  D ПМ. Для цього можна використати метοди [39, 53, 91, 99]: 1) мінімуму
метричної відстані між SE і всіма Aj ; 2) максимуму мір включення SE  ; 3)

 
pd / S  прояву дефекту d

V
максимуму нечіткої міри перетину g V j , де V j  S E  A j , V j  i  ; 4)

максимуму апостеріорної ймовірності

j

E

j

по умові

SE що визначається формулою Байєса в нечіткій формі; 5) розпізнавання
стану на основі нечіткого інтегралу.
2.2.1. Розпізнавання на основі мінімуму метричної відстані
Для облікованого числа множин можна використовувати метричну
відстань Хеммінга, яка визначається виразом для чітких множин
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d *  arg min  S E , A j   min  iS  i j 
j

j

j

для нечітких множин





~ ~
d *  argmin  SE , Aj  min SE i    Aj i 
j

j

j

На основі метрики Евкліда для нечітких множин





~ ~
d *  arg min  S E , A j 
j





  S E  i    A j  i  .
j

2.2.2. Розпізнавання на основі максимуму міри включення

Міра включення SE в A j визначається виразом:

d *  arg max In S E , A j  
j

M V j 

M A j 

  A j  

M S E  A j 
M A j 

  A j 

де M  – потужність множини або кардинальність,

(2.12)

 Aj  – ступінь

концентрації.
Якщо множини SE і A j нечіткі, то міра включення визначається
виразом:

d  arg max InS E , A j  
*

j





  SE i    A j i 
i

  A j i 
i

  A j 

(2.13)
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За мірами включення, що визначаються за виразами (2.12) або (2.13),
формується нечітка апостеріорна область макростанів d j  DE , ступені
приналежності яких, дорівнюють мірам включення:

DE d j   InSE , Aj , DE  DE d j / d j 
Якщо перетин апріорних множин

(2.14)

A j  Ai  , j  i , то ступінь

 Aj  множини Aj .

приналежності (2.14) коригується ступенем концентрації

Ступінь концентрації визначається як доповнення нечіткого взаємозв'язку
множини A j :

 НС Aj    InAj , Ak  
~

~ ~

m

k 1
k j

  1

m 1

 InA , A
m

k ,...,m 1Qm 1
k ,...,m  j

~

~

j

k

 InA , A
m

k , qQ
k ,q  j

~



~

j

~
 Aq 

k



~
~
 Aq  ...  Am2 

~ m ~ 
~
m 1
  1 In Aj  Ak ,  Aj   1   НС Aj
 k 1 
 k j 

 

З урахуванням викладеного рішення про макростан ПМ може
прийматися з виразу:





d *  argmax DE d j    Aj 
j

(2.15)

2.2.3. Розпізнавання на основі максимуму нечіткої міри перетину
В цьому випадку апостеріорна нечітка множина DE формується за
допомогою нечіткої міри перетину V j , яка визначається через нечіткі
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щільності g  i  елементарних станів. Нечітка міра перетину V j

може

визначитися мірою Сугено (M. Sugeno) [202]:

g  V j  


1

1  *  g i   1
* 
 iV j


або мірою Тсукемото (Tsukamoto)
g  V j   1   *   max g  i    *   g  i 
iV j

iV j

В обох випадках наведені міри відповідають ступеню приналежності:

DE d j   g Vj  або DE d j   gv Vj , DE  DE d j / d j 

(2.16)

Рішення про тип дефекту приймається з виразу:

d *  argmaxg V j  або d *  argmaxg V j 
j

Нечіткі щільності елементарних станів

j

g  i 

визначаються за

методикою наведеною в розділі 2.1. Параметри Сугено  * і Тсукемото 
визначаються шляхом нормування виразів:

1


1




1



g


1
g i      g i 

i
, 1  1     max
iV j
iV j
 iV j


*
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2.2.4. Розпізнавання на основі максимуму апостеріорної нечіткої
ймовірності

Рішення про макросостан
апостеріорної умовної ймовірності

dj

ПМ приймається по максимуму





~
~
p d j / S k , де S k – нечітка множина. У

  і умовні

цьому випадку вважається, що апріорно відомі ймовірності p d j
ймовірності

pi / d j , i   .

Раніше

було

встановлено,

що

d j

відповідають множині A j  i  . Апріорно також встановлюється, що для
j

~

даних d j існують нечіткі класи множин Sk  i  при відповідних впливах
d

~
p X і реакціях q  Y , S k  p, q   A j  A . Доведемо теорему [30].

~

ТЕОРЕМА. Якщо нечітка множина S k нормальна і унімодальна, то





~
умовна ймовірність) p d j / S k приймає вигляд:





bj
~
p d j / Sk 
j
BS  k 

де

bj
BS  k 

(2.17)

– класичне відношення Байєсової ймовірності,

 j – нечітка

частина.
ДОВЕДЕННЯ.

Апріорна

ймовірність

нечіткої

умовної

події

визначається з виразу:





~
p S k / d j    S k  i   p  i / d j 
iS k

(2.18)
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де

Sj i  – апріорна функція приналежності нечіткої множини

S j  орієнтовнаобластьстаніві за умовоюd j і пари p, q  .
Якщо припустити, що функція приналежності  Sk  i  унімодальна і
нормальна, то вираз (2.18) можна представити у вигляді:





~
p S k / d j  p  i* / d j  

де

  S k  i   p  i / d j 
Sk

iS k ,i  i*

(2.19)

i* – елементарний стан ПМ, що має ступінь приналежності

 Sk i*   1
Якщо

припустити,

що

функція

приналежності

 Sk i   1

трапецеїдальна і нормальна, то вираз (2.18) можна записати:





~
p S k / d j   p  i* / d j     S j  i   p  i / d j 
iS k*

iS k \ S k*

(2.20)

i* які мають функції

де S *j – підмножина елементарних станів

приналежності  S j  i*   1 . Як відомо, умовна апостеріорна ймовірність
визначається формулою Байеса. Для нашого випадку:

pd j / S k  

pd j   pS k / d j 
pS k 

.

Підставивши в чисельник цієї формули вираз (2.19), і замінивши
знаменник на суму повної ймовірності, отримаємо формулу Байеса у вигляді:
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~
p d j / Sk 

p d j   p i / d j   pd j    Sk i   p i / d j 
iS k ,i  j

 p d j   p / d j    p d j    Sk i  p i / d j 
*
i

iS k

j

(2.21)

iS k ,i i*

j

Як видно з виразу (2.21), чисельник складається з двох доданків.
Добуток першого доданка має чіткі складові, а добуток другого доданка –
нечіткі складові. Позначимо перший доданок bj , а другий ej . Виконавши
заміну в (2.21), отримаємо:





~
p d j / Sk 

bj  ej

(2.22)

bj  e j
j

j

Позначимо в знаменнику (2.22) першу суму B S  j  , другу суму з
нечіткими складовими через E S k  і зробимо деякі перетворення формули
(2.22):





~
p d j / Sk 

bj  e j
bj   e j
j



bj
BS k 





j

bj
BS k 

BS  j   e j  b j  ES  j 
BS k  BS k   ES k  





bj
BS k 
bj

BS k 





bj  e j
BS k   ES k 



e j  b j  ES  j  / BS  j  

B    E   
S k

S k

Позначимо другий доданок в (2.23)  j , тоді отримаємо вираз:





bj
~
p d j / Sk 
j
BS  k 

що й потрібно було довести.

(2.23)
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Як видно з виразу (2.17), отриманий вираз (2.23) складається з першого
доданку, що представляє класичний вираз Байеса, і другого доданку:

j 

BS  j   e j  b j  E S  j 
BS k  BS k   E S k  



e j  b j  E S  j  / BS  j  

(2.24)

B    E   
S k

S k

яке є коригуючим виразом формули Байеса за умови наявності додаткової
нечіткої інформації. Тут слід зазначити, що величина

 j може бути як

позитивною, так і негативною. Таким чином, теорема доведена.
Якщо функція приналежності нечіткої множини є трапеціідальною або
має більш ніж однієї моди, то, підставивши вираз (2.20) в формулу Байеса,
отримаємо:

p d j / S k  

p d j   p  i* / d j   p d j    S k  i   p  i / d j 
iS *j

iS k \ S k*

 p d j   p  / d j    p d j    S k  i   p  i / d j 
*
i

iS k*

j

j

(2.25)

iS k \ S k*

Вираз (2.25) згортається в співвідношення (2.17), аналогічно вище
наведеним викладкам. Розглянемо деякі твердження, що випливають з
доведеної теореми (2.17), які пов'язані зі ступенем нечіткості множини по
Ягеру (R. R.Yager) [217].
ТВЕРДЖЕННЯ 1. Якщо нечітка множина

є нормальною,

унімодальною або багатомодальною і ступінь нечіткості по Ягеру прагне до
одиниці, (S ) → 1, то вирази (2.21) і (2.25) приймають вигляд:
p

*

∗

=∑

( / )=∑

( ) / */ )
( ) / */ ) ∑

(

)∙∑ ∈ ∗ ( ∗ /

)

(

) ∑ ∈ ∗ ( ∗/

) ∑

,

(2.26)

,

(2.27)
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де

∑∈

= ( )

(

\ ∗

)∙

.

Тут

\ ∗ , ступені належності (

ψ прагне до 0, так як ∀ ∈

складова

) → 0, при ( ) →

1.
В (2.26) нечітка множина
одиничну множину

∗

=

кардинальність | ∗ | <

вироджується в сингильтон, тобто, в

, в (2.27) – в чітку множину

∗

, при цьому

.

ТВЕРДЖЕННЯ 2. Якщо нечітка множина

є нормальною,

унімодальною або багатомодальною і ступінь нечіткості по Ягеру прагне до
нуля, ϑ( ) → 0, то вирази (2.21) і (2.25) приймають вигляд:

/| | = ∑

де

(

)∙∑ ∈
(

(

)∙∑ ∈

/

)

(

/

,

– кардинальність або потужність множини

ТВЕРДЖЕННЯ 3. Якщо нечітка множина

(2.28)

)

.
є унімодальною або

багатомодальною, але ненормальною, то вирази (2.21) і (2.25) приймають
вигляд:
( / )=

(
∑

)∙∑ ∈
(

)∙∑ ∈

(

)∙ (
(

)

)∙ (

.

(2.29)

)

ТВЕРДЖЕННЯ 4. Якщо нечітка множина

є унімодальною або

багатомодальною, але ненормальною і ступінь нечіткості по Ягеру прагне до
одиниці, ϑ(S ) → 1, то вирази (2.21) і (24.25) приймають вигляд:

/

( , )

=

(
∑

)∙ ,
(

)∙ ,

∙∑ ∈
∙∑ ∈

(

/
(

)
/

)

,

(2.30)
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де

( , )

– нечітка множина рівня 0,5.

Рішення про тип макростану

∗

системи складається з двох етапів:

1. Визначається нечітка множина перетину
(

) = min(

(

,

∋

) .

2. Визначається найбільш можливий макростан
(2.17),

∗

= argmax

∗

, на основі виразу

.

2.2.5. Розпізнавання стану ПМ на основі нечіткого інтегралу
Розпізнавання очікуваного типу макростану в ПМ за результатом
тестового експерименту або пасивного спостереження можна здійснити за
допомогою нечіткого інтегралу. Тут можуть бути два варіанти:
1.

У п.п. 2.1 було визначено метод обчислення нечіткої щільності
(

елементарних станів

) щодо класів станів

∈ , = 0, 1,2, ..., j. Також

визначено метοдику формування нечіткої множини

Е

за допомогою якої

визначається перетин V з кожними апріорним нечітким класом
min(

,

(

) . Отже, можна визначити нечітку міру множини
∗

нечіткий інтеграл, тоді макростан
∗

)=
через

визначається виразом [30]:

= arg max g V = arg max∫ ℎ ( )° (∙) =

arg max max ℎ (
∈

=

(

,

,

,…

,

)˄ ( )) ,

⊃

…⊃

(2.31)

,

⊂ ,

∈

,
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° − знак композиції; ℎ ( ) −

де ∫ − знак нечіткого інтегрування;
упорядкована функція з убування від

(

), ℎ(

) ≤ ⋯ ≤ ℎ(

); (

)−

нечітка міра, яка визначається за алгоритмами Сугено або Тсукемото.
2.

Апріорно має бути визначено розподіл нечіткої щільності ваг

макростанів

( ),

∈ . Нечітка щільність розподілу

( ) може бути

сконструйована непрямим шляхом на основі нечітких матриць переваги із
залученням експертів [133] або за допомогою прямої експертизи, що є
проблематичним.
Раніше

було
=

відповідність

встановлено,
, ∀

∈ ,

=

що

∀

для

∈

встановлено

. Отже, на основі матриці (2.4.) і

виразу (2.5) визначаються нечіткі щільності

(

) і в подальшому - міри

множин ( )= ( ) з використанням алгοритмів Сугено або Тсукемото.
Далі будемо вважати, що апостеріорна функція належності
(найбільш можливої нечіткої області макростанів

, Supp

( )
⊂ ),

визначається за виразами (2.14) або (2.16). Тоді найбільш очікуваний
макростан визначається виразом:
∗

де ℎ
належності
відомо, що

=arg∫ ℎ ( )° (∙),

(2.32)

° − впорядкована за убутними ступенями функція від функції
( );
≡

(∙) − нечітка міра множини

і якщо

∩

=<

,

,…,

>,

≠ ∅, то ця міра обчислюється через нечіткі

міри множини ( ). Рішення (2.32) можна представити графічно (рис. 2.6).
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Рис.2.6. Рішення нечіткого інтегралу
Як видно з рис. 2.6, рішення нечіткого інтегралу дає наступні результати
[213]: 1) визначається нечітка очікувана міра множини
найбільш можливий макростан
стану; 3) макростан

∗

∗

в області

; 2) показується

з нечіткою оцінкою цього

є межею поділу області

на дві підобласті

і

,

що дає можливість для подальшого аналізу в уточненні найбільш можливої
причини появи макростану

(наприклад, порушення, пошкодження або

дефекту) як ПМ, так і інших складних систем. Таким чином, застосування
процедури нечіткого інтегрування при аналізі складних систем дає можливість
класифікації їх станів за принципом половинного розбиття.
Для подальшого аналізу очікуваного дефекту логічно вибрати
підмножину

. В іншому випадку необхідно обчислити нечіткі міри

і

,

потім виконати перевагу за максимумом їх мір. При цьому передбачається
здійснення корекції функцій належності макростанів і нечітких щільностей.
Нехай в нашому випадку обрано підобласть

. Тут за допомогою додаткової

експертизи проводиться корекція функції належності
щільностей

(

≡

). Враховуючи, що

∩

( ) і нечітких

≠ ∅, в якості нечіткої
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щільності можна використовувати ступінь концентрації ( ), тоді найбільш
очікуваний макростан в області
∗∗

⊂

де

;

визначається виразом:
~

= arg ∫ ℎ

° (∙),

(∙) − нечітка міра множини

∗

(2.33)

=<

……,

>.

Інтеграл, взятий за ступенем концентрації станів ( ), характеризує в
нечіткої області пов'язаних дефектів

, найбільш вірогідний стійкий тип

макростану з урахуванням характеру функції належності множини

.

Кількість ітерацій процедур нечіткого інтегрування визначається
потужністю множини

( ).

Алгоритм обчислення нечіткого інтегралу. Обчислення нечіткого
інтегралу складається з двох частин: визначення параметра

і обчислення

власне самого інтеграла по заданій нечіткій щільності.
Параметр

за визначенням [1] належить області (−1, ∞). Рівність

0 означає, що виконується умова адитивності ∑

=

= 1, це відповідає

ймовірнісній мірі. У випадку, коли арифметична сума нечітких щільностей
∑

∈ (0,1), або > 1, то

≠ 0, числове значення параметру

визначається із рішення рівняння

∏

1+ ∙(

) − 1 = 1,

=2 ,

(2.34)

При вирішенні рівняня (2.34), виникають більше 2m коренів. Звичайно
постає проблема вибору єдиного кореня параметра . Ця задача вирішується в
[213], коли

∩

≠ ∅. Однак, при цьому потрібно великий обсяг обчислень

і передбачається, що нечітка щільність

є індивідуальною оцінкою

кожного експерта. У нашому ж випадку будемо вважати, що
(середньою) оцінкою експертів.

є груповою
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Параметр

обчислюється відомим метοдом послідовного наближення

і генерується з області (−1 <
(0 <

< ∞) якщо ∑

< 0) за умови, якщо ∑

> 1 або з області

∈ (0,1). Етапи обчислення нечіткого інтеграла

полягають в наступному.
1. Вихідна функція приналежності
таким чином, що ℎ

>ℎ

>ℎ

чисельно впорядковується
>⋯>ℎ

( )= (

2. Визначається нечітка міра множин:
(

,

),

( )= (

=

∏

,

1+ ∙

), … ,

=

.

,

,…,

),

( )=

за формулою

−1 .

3. Береться мінімум по упорядкованим ступеням

відповідно з

заходами множин
: ℎ ( ) ∧ ( ), ℎ ( ) ∧ ( ), ℎ ( ) ∧ ( ), … , ℎ ( ) ∧

.

4. Наступним кроком є взяття максимуму по кроку 3, чим і
визначається очікуваний стан d* або очікувана нечітка міра класу

Е.

Останнім кроком наведеного алгоритму одночасно вказується нижня
найбільш можлива межа підкласу

. Наступним етапом є уточнення типу

стану в ПМ за ступенем концентрації станів

в

аналогічно крокам 1-4.

2.3. Прогнозування станів об'єкта управління
Проблеми прогнозування станів технічних систем мають різні аспекти
(філософський, фізичний, математичний та ін.), які розкривають їх з різних
сторін і дають певні передумови для успішного вирішення.
Математичні питання проблем прогнозування є найважливішими, тому
що успішне здійснення прогнозування залежить, перш за все, від правильності
формулювання і постановки завдання.
Розрізняють три основні класи методів прогнозування стану технічних
систем [38].
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1. Методи аналітичного прогнозування.
2. Методи ймовірнісного прогнозування.
3. Методи прогнозування, засновані на статистичній класифікації (або
розпізнаванні образів).
2.3.1. Метод аналітичного прогнозування
Нехай контрольований процес, що характеризує стан об'єкта управління
(ОУ), представлений у вигляді багатовимірної векторної функції
( )=

( ), … ,

період часу від

( ), яка спостерігається (дискретно або безперервно) в
до

і в області

. Відомі значення цієї функції

( ), ( ), … , ( ), … , ( ) відповідно у моменти
. Необхідно за відомими значеннями
значення
,…,

(

функції
,…,

∈

,

), … ,

, ,…,

часу

∈

( ) визначити (передбачити)
,…, (

)

в

моменти

− область майбутніх моментів часу. Подібна

постановка завдання справедлива в припущенні, що даний процес інерційний
в часі і всі зміни, які відбуваються в минулому, поступово накопичуються,
тобто існує явна незворотність процесу (рис. 2.7.):

Рис. 2.7. Контрольований процес
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Ідеальним випадком вирішення поставленого завдання є адекватний
опис змін функції

( ) будь-яким аналітичним виразом. Наприклад, в якості

екстраполяціонних поліномів можуть бути використані [39]:
поліном Лагранжа –
Л(

)=

( ) + ⋯+

( ) + ⋯+
∏

=
де

(

∏

( ),

∈

,

)

(

)

,
,

– коефіцієнт Лагранжа, i, j-індекс інтервалів часу

,; m -

кількість кроків прогнозування;
поліном Ньютона –
Н(

) = ( ) + ∆(

)

+ ∆(

)

+ ∆(

=
∆(

)

= ∆(

)

− ∆(

)

!

∏

(

+ ⋯ + ∆(

)

)

,

− 1 + ),

– кінцеві різниці

-го порядку; m - кількість

кроків прогнозування;
поліном або ряд Тейлора –
Т(

де

)= ( )+

( )

( )

+

( ) - -а похідна в точці

;

=

+ ⋯+
!

( )

,

– коефіцієнт Тейлора; m –

кількість кроків прогнозування.
При аналітичному прогнозуванні необхідно вирішувати наступні
питання:
– вибір оптимального виразу

( ) з урахуванням тенденції зміни

інерційності процесу (або деградаційного процесу);
– оптимальне визначення невідомих коефіцієнтів в

( ), що

дозволяють отримати більш точний прогноз;
–

введення

в

многочлен

( ) адаптаційних

дозволяють коригувати поточне прогнозування.

коефіцієнтів, що
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2.3.2. Ймовірнісне прогнозування
Завдання ймовірнісного прогнозування може бути сформульоване таким
чином.

Нехай отримані значення параметрів

моменти часу

, = 1,2, … ,

(i=0,1,…,n) і в кожному часовому розрізі стан ОУ повністю

характеризується функцією розподілу ймовірності
( ), ( )

значеннями

в

,

∈

,

. За відомими

, необхідно обчислити ймовірність

знаходження об'єкта в стані (n + j) за формулою:
∗

де
значення

∗

=

<

∗

=∫

,

– допустиме значення параметра;
( ) в тимчасовому перетині

очікуванням

( ) і дисперсією

Залежність параметрів

– щільність ймовірності
∈

,

з математичним

( ).
( )і

( ) від часу спостереження за об'єктом

показано на Рис. 2.8.

Рис. 2.8. Процес імовірнісного прогнозування
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Існують наступні методи ймовірнісного прοгнозування.
1. Метод, заснований на відомих функціях розподілу.
2. Метод, заснований на Байєсівському критерії.
3. Метод статистичного градієнта.
4. Метοд, заснований на граничних оцінках (Чебишева, Кемп-Мейделя,
Колмогорова та ін.).
Розглянемо деякі із зазначених методів [38].
Метод прогнозування, заснований на відомих функціях розподілу
ймовірності.
Якщо

розподіл

параметрів

ОУ

в

тимчасовому
( >

підпорядковується, наприклад, закону Вейбула
−

∗

, де

,

∗)

перетині

= 1 − ( ∗) =

( ) то ймовірність збереження

– функції від

працездатності об'єктом в наступний період експлуатації буде визначатися
виразом ( >
∑

( ,

∗)

∗

= exp −

(

/

) – прогнозуюча функція,
( ,

характеризує вагу полінома
Методи

прогнозування,

,

=

де

– коефіцієнт адаптації, що

) ступеня l.
засновані

на

граничних

оцінках.

Для

орієнтовного, попереднього прогнозування можуть бути використані методи
спрощеного імовірнісного прогнозування. Ці метοди визначаються як методи
прогнозування шуканої ймовірності працездатності технічної системи при
невідомих функціях розподілу ймовірності.
Нерівність Чебишева. При невідомому законі розподілу параметра
контролю ( ) для прогнозування стану системи користуються ймовірнісними
нерівностями, наприклад, Чебишева:
ймовірність втрати працездатності;
випадкової величини ( );
поля допуску (

−

| −
( )

( ) |≥

≤

– математичне сподівання

– дисперсія випадкової величини;
).

, де Р {} –

– величина
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У загальному вигляді нерівність Чебишева для мети прогнозування
можна сформулювати наступним чином: якщо є нестаціонарна випадкова
функція ( ) З математичним очікуванням

( ) і дисперсією

то, як би не зменшувалось позитивне число
математичного очікування не менше, ніж на
≤

( )/

( ),

( ) = ( ),

( ) відхиляються від свого

ймовірність того, що значення функції
( )/ ( ) , тобто

( )− −

( )=

( ), обмежена зверху

( ) .
( )і

Встановлюючи тенденцію змін

( ) і екстраполюючи їх, можна

оцінити ймовірність втрати працездатності технічною системою в період
експлуатації. Для екстраполяції можна використовувати математичні моделі
аналітичного прогнозування. В результаті підстановки формул екстраполяції
нерівність Чебишева безпосередньо для прогнозування набуде вигляду:
( )≤ ∑
де

,

( )
∑

,

– базові вирази прогнозуючих формул для

( )=

( ) відповідно; m - число кроків прогнозування; – ступінь полінома;

, і
–

коефіцієнт адаптації (або вага) базових виразів.
Нерівність Кемп-Мейделя. Результати прогнозування за допомогою
нерівності Чебишева можна поліпшити, якщо будуть справедливі такі
положення [38]:
1. Щільність ймовірності може мати один або кілька максимумів (мод).
2. Єдина або максимальна мода повинна приблизно дорівнювати
математичному очікуванню.
3. Значення щільності ймовірності безперервно спадають по обидва
боки моди, можливо, і неоднаково.
Дотримання цих умов дозволяє застосувати нерівність Кемп-Мейделя,
яка стверджує, що для будь-якого закону розподілу, що задовольняє
вищенаведені умови, більш точне значення ймовірності втрати працездатності
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( )≤ 2

ОУ визначається формулою
( ) – прогнозуючі вирази для

( )/3

( )і

∗

−

( )

( )і

, де

( ).

Нерівність Колмогорова. Це нерівність є найбільш загальною з
імовірнісних нерівностей, враховує максимальні зміни всіх параметрів
( ), = 1,2, … ,

і дозволяє обчислити загальну ймовірність втрати
∑

працездатності ОУ

−

≥

≤

∑

. Тут

– запас

працездатності за всіма параметрами.
2.3.3.

Метод

прогнозування

заснований

на

статистичній

класифікації
Перевага методів статистичної класифікації або розпізнавання образів
полягає в тому, що прогнозування можна здійснювати з моменту проведення
одноразового контролю об'єкта діагностики.
Крім того, в процесі класифікації бере участь вся сукупність параметрів,
що визначають стан об'єкта. Постановка завдання прогнозування, в цьому
випадку, проводиться наступним чином [38].
Нехай в момент
значення

або в обмежений початковий період часу отримані

параметрів

контрольованого

, = 1,2, . . , , координат вектора

= 0− ,

=

,…,

,

що

прийняти рішення про приналежність
, = 1,2, . . ,

процесу до того чи іншого класу
=

,

( ). Необхідно за сукупністю параметрів,

характеризують функцію

параметричними:

процесу

−

,

=

−

,

можуть бути

,… або часовими інтервалами

− 2 ,.. , тощо (Рис. 2.9).

Процес встановлення екстраполяційних зв'язків Сm здійснюється на
основі апріорної інформації. При прогнозуванні за результатами поточного
контролю виявлення і розпізнавання екстраполяційних зв'язків здійснюється
за допомогою тієї чи іншої математичної моделі.
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Існують різні способи апріорного опису класів, однак найбільш
придатним для практики є спосіб, пов'язаний з обчисленням статистичних
параметрів, що характеризують центр розсіювання випадкових величин.
Нехай

характеризує статистичний центр

параметру (координаті). Тоді співвідношення між

-го класу по
і

-му

буде визначати

близькість об'єкта -го класу, тобто здійснюється процес розпізнавання або
прогнозування стану об'єкта. Перерахуємо деякі заходи близькості (метрики).

Рис.2.9. Статистичне прогнозування стану об’єктів

=∑

1. Квадрат відстані
2. Скалярні вирази

=

−
+

.
=∑

+ ⋯+

3. Скалярний вираз при різних способах нормування

.
∑

=
∑

= ∑

4. Кореляційний метοд
5. Відстань за Хеммінгοм

−

=∑

−

∑

.
∑

∑

. Тут

= 1,2, ..., m.

Міра близькості в лінійному просторі ознак з урахуванням видів
параметрів складає

= ∑

−

/

, = 1,2, ..., m, де

– ваговий
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коефіцієнт s-го параметру ознаки, визначається на стадії навчання, при цьому
дотримується умова ∑

= 1.

Міра близькості в нелінійному просторі ознак визначається виразом:
=∑

̅

( ) −

,

де р – ступінь нелінійності, зазвичай на практиці р = 2,3.
Розглянуті методи прогнозування доцільно використовувати в тих
випадках, коли вектори станів , що належать різним класам об'єктів які
несильно перемішані [38].
При наявності завад і переважання випадкової складової в векторах
стану

образи-об'єкти різних класів

виявляються суттєво перемішані, що

ускладнює їх розпізнавання. У цьому випадку доцільно застосовувати
імовірнісні метοди. Мірοю близькості при цьому є апостеріорна умовна
ймовірність приналежності прогнозованοго об'єкта по s-му параметру до
−му класу (

/ ). Дану міру доцільно визначати за формулою Байеса з

введенням вагοвих коефіцієнтів

=

де

(
∑

)∙∏
(

)∙∏

( /

)

( /

/

)

/

− коригувальний коефіцієнт, який визначається на стадії навчання.

Застосування

коефіцієнта

дозволяє

прогнозування стану об'єкта. Кількісні значення

підвищити

точність

вибираються в залежності

від фізичної цінності (важливості, значущості) параметрів, ступеня флуктуації
та ін., тобто здебільшого суб'єктивно або експертними оцінками.
2.3.4. Метод прогнозування стану ОУ на основі нечіткої інформації
Як

видно

з

математичних

моделей

методів

ймовірнісного

прогнозування, необхідний досить великий обсяг інформації для прийнятного
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прийняття рішення про стан складного об'єкта в майбутньому, тобто
інформації про точні ймовірнісні характеристики параметрів функціонування
об'єкта управління, а також ймовірнісні характеристики їх спільного
розподілення. Крім того, при досягненні високої точності прогнозу
ймовірнісні моделі стають складними і мало керованими [109].
При статистичних метοдах прогнозування необхідний великий обсяг
вибірки про ОУ, в іншому випадку прοгноз буде статистично нестійким. Все
це вимагає тривалого часу збору і обробки інформації.
Мережі зв'язку та потоки інформації, що циркулюють в них,
функціонують в реальному швидкоплинному масштабі часу і ситуаційна
обстановка в мережі також може змінитися швидко.
У зв'язку з цим, найбільш привабливими моделями прогнозування
стають аналітичні. Аналітичні моделі в якості прогнозуючих функціоналів в
неявній формі використовуються і в ймовірнісних моделях.
Перевага аналітичних моделей полягає в тому, що в них можна
оперативно управляти поліноміальними коефіцієнтами. Умовою якісного
прогнозу для аналітичних моделей, як раніше зазначалося, є «інерційність»
ОУ. Однак цей факт можна обійти, якщо припустити, що за період прогнозу
над ОУ не проводилися коригувальні дії. В якості базової моделі
прогнозування зупинимося на інтерполяційному поліномі Ньютона з
використанням методу узагальненого параметра, який дозволяє вводити
інформацію нечислового характеру при обробці параметрів ОУ. Поліном
Ньютона має вигляд:
Н(

) = ( ) + ∆(

=

!

∏

де ∆(

(

)

)

+ ∆(

)

+ ∆(

)

+ ⋯ + ∆(

)

,

− 1 + ),

= ∆(

)

− ∆(

кількість кроків прогнозування.

)

− кінцеві різності k-го порядку; m −
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Метод узагальненого параметру. Ідея методу узагальненого параметру
при прогнозуванні полягає в тому, що процес, який характеризується багатьма
компонентами, описується одновимірною функцією, чисельні значення якої
залежать від контрольованих компонентів процесу [38]. Така функція
розглядається як узагальнений параметр процесу. При цьому може виявитися,
що узагальнений параметр не має конкретного фізичного сенсу, а є
математичним виразом, побудованим штучно з контрольованих компонентів
прогнозованого процесу.
Прикладом такого роду процесів може служити процес зміни стану
електронних і електротехнічних приладів та пристроїв, що характеризує
ступінь їх працездатності. При узагальненні параметрів, що характеризують
ступінь працездатності приладів, доводиться вирішувати такі завдання:
– визначення відносних

значень

первинних

параметрів, тобто

параметрів вузлів;
– оцінка значущості первинного параметру для оцінки стану приладу;
– побудова математичного виразу для узагальненого параметру.
Визначення відносних значень первинних параметрів необхідно в
зв'язку з тим, що стан об'єкта може характеризуватися параметрами, що мають
різну розмірність. Тому всі контрольовані первинні параметри слід привести
до єдиної системи обчислення, в якій вони можуть бути порівняними. Такою
системою є система безрозмірного (нормованого) відносного обчислення.
Для кожного параметру ξ ( ),
значення ξ

(

= 1, … ,

можна виділити допустиме

), при досягненні якого об'єкт втрачає працездатність і

оптимальне, з точки зору надійності, значення ξ

(або номінальне ξ ).

Тоді нормований або безрозмірний параметр визначається у вигляді:

ξ ( )=

( )

, ξ ( ) ∈ 0,1

(2.35)

де ξ ( ) – поточне значення параметру; – номер параметру, = 1, … , ;
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ξ

– мінімальне або оптимальне значення параметру; ξ

– максимально

допустиме значення параметру після якого ПМ виходить з ладу.
Ступінь працездатності об'єкта по множині контрольованих параметрів
оцінюється за допомогою узагальненого параметру за такими виразами [38,
109]:
лінійне середнє –
( )=
де

∑

∙ ( )

( ) ∈ 0,1

∑

(2.36)
∈ 0,1 . При цьому

- вагове значення кожного параметру,

∑ks=1 νs >0;
нелінійне середнє 1 –
( )=

∑

( )

/

∑

∑

( )

/

/∑

( )

/

;

(2.37)

нелінійне середнє 2 –
( )=

;

(2.38)

параметричне нелінійне середнє –
( )=

де

∑

(2.39)

≥ 1 – підбирається так, щоб оцінка (2.39) давала краще наближення

до результатів, отриманих експериментальним шляхом.
Нечіткий підхід при формуванні узагальненого параметру. У
реальних умовах експлуатації радіотехнічних систем граничні значення
технічних параметрів, при досягненні яких об'єкт управління втрачає свою
працездатність і оптимальні (або номінальні) значення перебувають у
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допустимих інтервалах (або допустимих межах значень). Поточні значення
вимірюваних параметрів, проходячи через ряд пристроїв перетворення і при
випадкових впливах на них, можуть також знаходитися в допустимих межах.
Особливо це відноситься до складних цифрових транспортних систем та
цифрових систем комутації і розподілу інформації.
У зв'язку з цим вище розглянуті параметри пропонується представляти
в нечітких формах [1, 14, 57-59, 172]. Для цього будемо використовувати
представлення значень параметрів у вигляді нечітких чисел.
Нечітке число це спеціальна нечітка множина
приналежності

( ),

з функцією

∈ . Наприклад, розглянемо лінгвістичну змінну

=< коефіціент глибини пошуку дефекту в системі >. Виберемо в якості
однєї з її значень нечітку змінну

=< високий коефіціент >. Базова змінна

для цього нечіткого числа задається відношенням

=

Очевидно,

що

однозначно визначаємі блоки
загальна кількість блоків системи
в

даному

випадку

маємо

відрізок

= 0,1 ,

∈ . Функцію приналежності можна представити графічно (рис. 2.10) або за
допомогою виразу 2.40.

Рис. 2.10. Нечітке число у вигляді нелінійної функції приналежності.
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0,0 ≤
( )=

2

≤

,

1−2

≤

≤

,

≤

(2.40)
≤ 1.

Для прикладу наведені деякі найбільш часто застосовувані функції
приналежності нечітких чисел (рис. 2.11 – 2.13) [167]:

Використовуючи нечіткі числа, будемо вважати, що
множина значень нормованого параметру − ξ ( );
граничного значення параметру

−ξ

поточного значення параметру − ξ ( );
значення параметру

(

);

– нечітка

– нечітка множина
– нечітка множина

– нечітка множина номінального

− ξ . Далі необхідно визначити єдине значення

нормованого (безрозмірного) параметру яке знаходиться з виразу
ξ ( ) =< S >

(2.40)

де <…> - оператор осреднення. Множина

визначається на основі

операцій нечіткого віднімання і ділення нечітких множин:

~ ~
max V  x    B  y 
Vs  Bs max
~
Z1  x  y
Ss  ~

 max  Z  y1    Z 2  y2 
~
AHS  Bs max max  A  x    B  y  Z3  y1  y2 1



Z2  x y

тоді



(2.41)
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  Z 3  yi   yi
~
 S t   S s  i
  Z 3  yi 
~

(2.42)

i

З урахуванням отриманих даних, ступінь працездатності об'єкта
управління в аналізуємий момент часу

по множині контролюємих

параметрів, які нормовані за нечіткими правилами оцінюється за допомогою
нечіткого узагальненого параметру за виразами [38, 109]:
– лінійне середнє

~
Q t  

k
~
 g  S    S t 

~
Q t   0,1

S 1

k

 g  S 

(2.43)

S 1

– нелінійне середнє 1

( )=

∑

( )

∑

( )

/ ( ) ∑

;

(2.44)

– нелінійне середнє 2
( )=

/ ( )

/∑

( );

(2.45)

– параметричне нелінійне середнє

( )=

∑

( )

/ ( )

(2.46)

де ( ) – нечітка міра важливості параметру s в системі параметрів S =
{s} об'єкта управління; p – коригуючий параметр.
Методика

нечіткого

прогнозування.

Складається

таблиця

з

параметрами ОУ представленими у вигляді нечітких множин: апріорних і
значень параметрів, знятих в моменти часу

, ,…,

[109].
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В результаті виконання операцій (2.41), (2.42) отримаємо наведені
значення параметрів (табл.2.2), взятих з табл. 2.1.
Таблица 2.1 Таблиця параметрів об’єкта управління

Ступінь працездатності об'єкта по множині контрольованих параметрів
оцінюється за допомогою узагальненого параметру за виразами (2.43) – (2.46).
Таблиця 2.2. Таблиця розрахунку параметрів
t,ч

S1

S2

S3

…

Si

SS

t0

( )

( )

( )

( )

…

( )

t1

( )

( )

( )

( )

…

( )

t2

( )

( )

( )

( )

…

( )

…

…

…

…

…

…

( )

( )

( )

( )

…

( )

…
tn

Для обчислення ступеня працездатності даного ОУ використовуються
вирази (2.43) – (2.46). В результаті проведених обчислень отримаємо табл. 2.3
узагальнених параметрів.
Таблиця 2.3. Таблиця ступенів працездатності ОУ
t,ч
( )

t0

t1

t2

t3

…

tn

( )

( )

( )

( )

…

( )
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Для прогнозування стану ПМ скористаємося поліномом Ньютона у
вигляді:

1
1 
~
F t    S t n   n11  m  n2 2  mm  1  ...  nk k   m  1  k 
2
k! k 1
де

(2.47)

– число кроків прогнозування;

порядок поліному; − ξ ( ) ≡

– кількість етапів контролю; –
~
~
~
~
( );  S tn   Q tn  ; n1 1  Q tn   Q tn1 

~
~
n22  n11  Q tn2  ; nk k  nkk11  Q t n  k 

В поліномі невідомим є число кроків прогнозування

. Необхідно

скористатися способом зворотного прогнозування, тобто врахувати, що
система буде непрацездатна через

кроків

∗

(

) = 0.

Тоді прогнозуюче рівняння на основі поліному Ньютона набуде вигляду:

1
1 k
~
0   S t n   n11  m  n2 2  mm  1  ...  nk k   m  1  k 
2
k! k 1

(2.48)

Нехай, наприклад, розглядається прогнозуче рівняння першого порядку
~
~
Q t n 
1
0  Q t n    n 1  m , тоді кількість кроків прогнозування складе m  1 , а
 n 1
час прогнозу, тобто, коли система можливо вийде з ладу T

 mt

, t  t j  ti ,

i, j поточні індекси етапів контролю.

2.4. Узагальнена модель управління мережею зв'язку з врахуванням
стану оператора ТКМ
Як відмічалось в п.1.9.1., узагальнену математичну модель управління
(1.13) пропонується доповнити узагальненим показником функціонального
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стану людини-оператора Кфс, що дозволить більш обґрунтовано підійти до
вирішення проблем надійності і якості управління в телекомунікаційних
системах різного призначення.
В загальному випадку в телекомунікаційній системі (ТКС) існує
технічна підсистема, людина-оператор, яка певним чином керує нею, і робоче
середовище 103. В даній роботі пропонується враховувати ще і неробоче
середовище (рис. 2.11).
Під робочим середовищем розуміється фізичний простір, який
доступний сенсорним системам ЛО безпосередньо, а також за допомогою
технічних засобів отримання інформації, і здійснюючий вплив на психічний і
фізичний стан людини при виконанні нею функціональних задач.
Робоче середовище впливає на ФС і параметри діяльності, що
виконуються людиною, деякою множиною впливів і формує соціальні,
психологічні та інші умови підготовки до робочої діяльності та її виконання.
Під неробочим середовищем в ТКС розуміється сукупність матеріальних і
нематеріальних аспектів оточуючої людину дійсності, що впливають на її
психічний і фізичний стан, в якій вона знаходиться, не виконуючи
функціональних задач. Неробоче середовище здійснює вплив на ФС людини і
умови виконання нею функціональних задач в робочому середовищі.

Робоче середовище здійснює свій вплив на ЛО S л t  деякою
р

неоднорідною і нестаціонарною сукупністю підконтрольних







К

Ф, Е , П
рi

,



випадкових V рФi , Е , П і невизначених N Фрi ,Е , П факторів (табл. 2.2). Так само і

неробоче середовище впливає на ФС людини S л t  сукупністю факторів
нр

К

Ф, Е , П
нрi

, V

Ф,Е ,П
нрi

, N

Ф, Е , П
нрi

.

Людина-оператор, як складна біологічна система, представляється
деякою визначеною сукупністю параметрів функціональних станів, моделлю
психофізіологічних можливостей людини, що характеризує можливості
фізіологічних аналізаторів людини і відповідні системні реакції організму при
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різних

психологічних

проявах,

та

моделі

управлінської

функціональних систем організму оператора на ТКС.

Рис. 2.11. Структурна схема ергатичної ТКС

реакції
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Модель психофізіологічних можливостей людини в загальному випадку


розглядається як динамічна сукупність фізіологічних X Ф , психологічних Y П ,

енергетичних Z Е показників ФСЛО.
Таблиця 2.2. Вплив робочого і неробочого середовища на ФС оператора ТКС
Робоче середовище

К

Ф,Е,П
рi



Неробоче середовище

Підконтрольні фактори

К

Ф,Е,П
нр i



Умови виконання функціональних Кліматичні умови.
задач:
Соціальні умови.
– робоче місце;
Ступінь задоволення особистісних
– технічна оснащеність;
потреб.
– вид діяльності;
Умови формування мотивації.
– режими діяльності;
Умови набуття професійних знань і
– робоча зона;
навичок.
– кліматичні умови.
Стан здоров’я.
Відомі показники функціонування
ТС.
Регламент дій.
Соціальні умови.
Мотивація.
Професійна підготовленість.
Психофізіологічні
властивості
особистості.
Адаптаційні можливості організму.
Ф, Е , П
Випадкові фактори
V рФ , Е , П
Vнр



i







i

Нештатні ситуації і ситуації, що не
Вибір стимулів.
передбачені регламентом дій.
Забезпечення особистісних умов.
Фактори природного і (або)
штучного походження.
Аномальні явища.
Інформаційні впливи.
Навмисні впливи, що заважають,
різного походження.
,Е,П
Ф,Е,П
Невизначені фактори
NФ
N нр
р



i





i



фактори, які на даному етапі досліджень невідомі, але можливо будуть
виявлені в подальшому.
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Результуюча сукупність даних показників ФСЛО в умовах впливу
робочого і неробочого середовища реалізується в моделі управлінської реакції
функціональних систем організму оператора на елементи ТКС 103.
Контроль і, при необхідності, корекція ФС оператора здійснюється за



даними обрахунку сукупності показників X Ф , Y П , Z Е ФСЛО і показників

р

X
стану рухової
та мовної X м функцій функціональних систем організму.
Узагальнюючим результатом обрахунку вказаних даних є комплексний
узагальнений показник ФСЛО

Кфс, який порівнюється з вимогами

(експертними оцінками) потрібних управлінських реакції функціональних
систем організму людини-оператора в конкретній робочій обстановці:
    
К фс  T X Ф , Y П , Z Е , X р , X м , де T  – оператор згортки набору показників до





узагальненого показника ФСЛО.
В залежності від результатів порівняння в експертній системі може бути
прийняте рішення про корекцію ФС оператора Кфс , або перехід на
виконання задачі технічною системою в автоматичному режимі u ав t 
(наприклад, вимкнення контуру ручного управління).
З врахуванням всього наведеного задача визначення і прогнозування
ФСЛО попередньо формулюється наступним чином: визначити узагальнений


показник ФС людини-оператора Кфс при нерівномірно мінливих X Ф , Y П ,

Z Е , в умовах взаємодії з робочим і неробочим середовищами, враховуючи
фізіологічні обмеження на роботу функціональних систем оператора 103.
Основною частиною блоку контролю ЕС оцінки ФСЛО є модуль
розрахунку

Кфс, де відбуваються всі математичні розрахунки щодо

визначення поточного функціонального стану (рис. 2.12).
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Рис. 2.12. Структура блоку контролю експертної системи
В модулі вимог (експертних оцінок) зберігаються дані про можливі
ситуації при виконанні конкретних завдань в робочій обстановці експлуатації
ТКС і параметри характеристик ФСЛО в цих ситуаціях.
Параметри

відповідних

характеристик

дій

в

стандартних

та

передбачених нештатних ситуаціях зберігаються у внутрішній базі знань. В
непередбачених нештатних ситуаціях параметри характеристик робочих дій
визначаються зовнішньою базою знань.
За результатом порівняння Кфс і параметрами характеристик потрібних
управлінських дій, модуль прийняття рішення може виробляти команду на
виконання задачі в автоматичному режимі або на корекцію ФСЛО.
Орієнтуючись на визначені за експертними висновками критеріальні
показники

ФСЛО,

блок-схема

модуля

розрахунку

Кфс може бути

представлена у вигляді, зображеному на рис. 2.13 103.
На рис. 2.13



 x1 / x2 і



x

4

/ y1

відображають наявність достовірно

встановлених взаємних впливів між відповідними параметрами ФС людини.
Функціонали F X Ф  , G Y П  відображають згортку сукупності фізіологічних та
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психологічних

показників

і

мають

сенс

узагальненого

показника

фізіологічного та психологічного стану людини відповідно.

Рис. 2.13. Блок-схема модуля розрахунку Кфс

Функціонал

    


 
 F XФ , G Y П , ZЕ

об’єднує узагальнені показники

фізіологічного і психологічного станів та показники Z Е людини в
узагальнений показник ФС Кфс.
За результатами експертного висновку [93, 97, 110, 115] визначальними
у формуванні конкретного ФСЛО є набір показників умовно розподілених по


трьом групам: фізіологічні показники X Ф , психологічні показники Y П ,

енергетичні показники Z Е .
Показники мають природні обмеження, що обумовлені можливістю
фізіологічного існування людини-оператора як цілісного біологічного
організму.
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За апріорними даними приймається, що між окремими параметрами xi
та x j в межах своєї групи існує певна функціональна залежність. Це
припущення дозволяє, наприклад, використовувати xi в якості параметра, що
заміщується, для x j  f

xx

 xi 

при неможливості використання виміряного

значення x j .
Також припускається, що існує міжгрупова функціональна залежність
g  між окремими параметрами x n та y m : ym  g

xy

xn  .









Ф
П
Е
Ваги кожного окремого показника з всього переліку X , Y , Z ,

відповідність фізіологічного, психологічного, енергетичного станів людиниоператора заданим вимогам при визначенні конкретного ФС та відповідність
ФСЛО в цілому заданим вимогам, визначаються експертами у вигляді якісних
(лінгвістичних) оцінок типу: «норма», «нижче норми», «вище норми» з
можливими проміжними градаціями.
Таким чином, задача знаходження узагальненого показника ФСЛО
формулюється так: знайти Кфс при визначеній сукупності показників

X

i

Ф



, Y j П , Z k Е , враховуючи фізіологічні обмеження, внутрішньогрупові і

міжгрупові залежності між показниками та якісні (лінгвістичні) оцінки
відповідності окремих складових ФС та ФСЛО в цілому заданим вимогам.
Вихідними даними для вирішення даної задачі є визначений перелік
отриманих в результаті вимірювань інформативних показників ФС людини і
висновки експертів про вагу як кожного окремого показника, так і їх групового
узагальненого значення.
Ці вихідні дані не можуть бути проаналізовані метοдами кластер-аналізу
тому, що вимірювання в психофізіології не достатньо структуровані для того,
щоб значення близькості мοжна було вважати числами, що мають всі
властивості, які характеризують математичну структуру області дійсних чисел
[103, 112].
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Статистичні (ймовірнісні) методи також не можуть бути застосовані з
причини важкості (або неможливості) отримання статистичних характеристик
параметрів, відсутності ергатичності процесів, а також їх нестаціонарністю [76].
Джерело невизначеності часто може не мати випадкового характеру, а іноді
бути частково, або повністю детермінованим.
Поставлена задача не може бути вирішена і в детермінованій постановці
внаслідок відсутності достатньої інформації про механізми процесів в
організмі людини, що не дає змоги скласти детерміновану модель у вигляді
диференціальних, алгебраїчних та інших рівнянь.
Враховуючи біологічну природу походження психофізіологічних
показників ФС людини, задача визначення узагальненого показника ФСЛО
може бути вирішена методами теорії нейронних мереж. Теоретичною основою
для побудови нейронних мереж (НМ) є твердження [76], що для будь-якої
множини

пар

 X k , Yk ,

k  1 ... N 

вхідних-вихідних
існує

двошарова

векторів

довільної

однорідна

розмірності

нейронна

мережа

з

послідовними зв’язками, з сигмоїдальними передаточними функціями і з
кінцевим числом нейронів, яка для кожного вхідного вектора X k формує
відповідний

йому

вихідний

вектор

Yk .

Тобто,

для

представлення

багатовимірних функцій багатьох змінних може бути використана однорідна
НМ, що має лише один прихований шар, з сигмоїдальними передаточними
функціями нейронів.
Таким чином, адекватним способом використання вихідних показників
для визначення Кфс може бути застосування математичного апарату
нейронних мереж, що зазвичай дає прийнятні кінцеві результати [76, 115].
Необхідно враховувати, що на даний час нема чітких наукових знань про
взаємозв’язки і сумісні впливи змінних ознак, що описують людину як
складний біологічний об’єкт [71, 135].
В умовах, коли вихідні дані є неповними (або ненадійними),
різнорідними і слабо формалізованими, відсутні прості методи математичної
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обробки даних, рішення поставленої задачі переводиться в площину апарату
нечітких множин і нечіткої логіки. Математична теорія нечітких множин
дозволяє описувати нечіткі і недостатньо визначені поняття та знання, яких
багато в психофізіології, оперувати цими знаннями і робити нечіткі висновки
[80, 110, 114, 155].
На користь теорії нечітких множин свідчить і той факт, що професійні
вимоги практично ніколи не задаються в ймовірнісній формі, рідко – у вигляді
чітких однозначних показників, частіше, як правило, у вигляді інтервальних
значень визначених показників або у вигляді якісних оцінок («відмінно»,
«добре», «погано», «дуже погано», тощо).
Тому обґрунтованим для застосування в задачі оцінювання ФС
оператора в ТКС можна вважати теоретичну базу теорії нечітких множин [37,
76, 111, 114].
Разом з тим системам з нечіткою логікою притаманні певні недоліки,
основні з яких пов’язані з тим, що вихідний набір нечітких правил
формулюється людиною-експертом і може бути неповним або суперечним, та
суб’єктивізм у виборі виду і параметрів функцій приналежності, що описують
вхідні і вихідні змінні.
Для усунення вказаних недоліків пропонується використовувати метοд
гібридних нейронних мереж [37, 76, 111]. Даний метод дозволяє створювати
нечіткі експертні і керуючі системи адаптивними, коригуючи в процесі
роботи,

при

необхідності,

правила

завдання

і

параметри

функцій

приналежності. Гібридна або нейро-нечітка мережа (ННМ) формально по
структурі ідентична багатошаровій нейронній мережі з навчанням, але скриті
шари в ній відповідають етапам функціонування нечіткої системи.
В загальному випадку 1-й шар нейронів виконує функцію введення
нечіткості на підставі заданих функцій приналежності входів, 2-й шар
відображає сукупність нечітких правил, 3-й шар виконує функцію приведення
до чіткості. Кожний з цих шарів характеризується набором параметрів
(параметрами

функцій

приналежності,

нечітких

вирішуючих

правил,
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активаційних функцій, вагами зв’язків), налагодження яких здійснюється, по
суті, так як і для звичайних НМ [76].
Таким чином, задачу знаходження узагальненого показника ФС
оператора ТКС будемо вирішувати метοдом математичного мοделювання за
допомогою нейро-нечіткої мережі [107].
В основу прийняття рішення про вибір типу нейрοнної мережі
покладено наступні міркування:
1. Отримання Кфс (див. рис. 2.13) проходить як мінімум у три етапи:
розрахунок

внутрішньогрупових

і

міжгрупοвих залежностей, пошук


узагальнених групових показників F X Ф  та G Y П , пошук узагальненого

К фс , тобто, нейромережа вхідний вектор

 

X , Y , Z 
  

перетворює у вихідний

вектор Кфс також мінімум у три етапи. Таким чином, потрібно реалізувати
багатошарову нейронну мережу.
2. При розрахунку Кфс вирішуються задачі узагальнення вхідної
інформації і зниження розмірності вхідного вектора параметрів. Ці задачі
реалізовуються тільки мережами, що звужуються, в яких кількість елементів у
скритому шарі менше ніж кількість вхідних елементів. Отже, потрібно
реалізувати НМ, що звужується.
3. За блок-схемою (рис. 2.13) результат розрахунку кожного етапу є
вихідним для наступного етапу, тобто НМ повинна мати послідовні зв’язки.
Результат наступного етапу не враховується для коригування зв’язків
попереднього етапу, тобто мережа повинна бути без зворотних зв’язків.
4. Психофізіологічні параметри, за своєю суттю, мають безперервний
характер, тому нейронна мережа повинна бути аналоговою.
5. Відмінності походження і різна направленість динаміки змін
психофізіологічних параметрів в нейронній мережі можуть моделюватися
нейронами різного типу з різними функціями активації, тобто НМ повинна
бути гетерогенною.
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Таким чином, для вирішення поставленої задачі по знаходженню Кфс
блок-схема, зображена на рис. 2.13, моделюється багатошаровою аналоговою,
без зворотних зв’язків, гетерогенною синхронною мережею, що звужується.
2.4.1. Метод визначення узагальненого показника функціонального
стану оператора ТКМ за допомогою нейронечіткої мережі
Для реалізації концепції нечітких вимірювань запропоновано спосіб
отримання нечітких мір відповідності виміряних значень заданим вимогам без
попереднього зведення шкал до однієї з вибраних 97, 113. Математичною
основою запропонованого способу є відображення F декартового добутку
простору вимірів J та нечіткого простору вимог Z на нечітку шкалу 0 , 1:
F : J  Z  0, 1 .

У загальному випадку можливі три варіанти відображення F , які
залежать від типу простору J :
1. Точкове оцінювання: J Т – простір точкових (точних) оцінок або
математичних сподівань випадкових величин. У цьому випадку результат
вимірювань представляє собою одне значення x вим  J Т , а відображення F
зіставляє даному x вим ступінь відповідності заданій вимозі A :  A  x  Z (рис.
2.14):

Рис. 2.14. Нечітке точкове оцінювання виміряного параметра
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2. Інтервальне оцінювання: J і – простір інтервальних оцінок (лінійний
інтервальний простір). В цьому випадку результат вимірювання представляє





н
в
н
в
собою замкнений інтервал xвим  xвим , xвим , де xвим , xвим – відповідно

нижня і верхня границі інтервалу.





н
в
Відображення F зіставляє даному інтервалу xвим, xвим нечіткий, в

загальному випадку, інтервал відповідності  А  x  (рис. 2.15):

Рис. 2.15. Нечітке інтервальне оцінювання виміряного параметра
3. Нечітке якісне оцінювання J н – простір нечітких (зокрема,
лінгвістичних) оцінок ~x вим , що апроксимуються за допомогою нечітких
множин функцією належності

 ~x вим  . Відображення

F

зіставляє

декартовому добутку двох нечітких просторів J н і Z також нечітку
множину – оцінку відповідності  A ~xвим  (рис. 2.16):

Рис. 2.16. Нечітке якісне оцінювання виміряного параметра
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Задачу знаходження узагальненого показника ФС оператора ТКМ
пропонується вирішувати за допомогою 4-шарової нейронечіткої мережі,
структурна схема якої наведена на рис. 2.17 97, 110, 111:

Рис. 2.17. Нейро-нечітка мережа
Нейронні мережі подібної архітектури в англомовній літературі мають
назву ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System).
Представлений варіант мережі розрахований на 3-рівневе вхідне нечітке
оцінювання: «нижче норми» (нн), «норма» (н), «вище норми» (вн). При
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необхідності розпізнавальна здатність мережі може бути підвищена, що тягне
за собою збільшення числа елементів в шарі A , але не вплине на інші шари
мережі та алгоритм її функціонування.
Перший шар A вхідних елементів мережі створює на виході ступінь
приналежності, як міру відповідності виміряних показників ФСЛО X , Y , Z 
заданим вимогам.
Другий шар (скритий) B є об’єднуючим по кожному конкретному
показнику x ( ;

) і потрібен для того, щоб врахувати можливість попадання

i -ї ознаки одночасно в дві класифікаційні групи з різним ступенем

приналежності.
Між 2 і 3-м шарами знаходяться внутрішньогрупові ijx і міжгрупові  ijxy
допоміжні функціональні елементи, що відображають факт функціональної
залежності відповідних ( , ) показників.
Третій шар (скритий) C призначений для об’єднання нечітких оцінок
Ф

всередині кожної групи показників: фізіологічної X , психологічної Y П і

енергетичної Z Е . Нейрони шару C – це стандартні нейрони, виходи яких
формуються з використанням активаційних функцій сигмоїдального типу і
трактуються як ступені приналежності (міри відповідності) фізіологічного
(психологічного, енергетичного) стану людини-оператора заданим вимогам.
Ваги зв’язків між шарами B - C визначаються експертами в залежності
від конкретного виду професійної діяльності і характеризують важливість
окремого показника або групи показників для ефективного функціонування
оператора в складі ергатичної системи.
Четвертий шар D представлений єдиним нейроном, входами якого є
зважені значення мір відповідності ФСЛО по кожній групі показників, а
виходом – міра відповідності ФС заданим вимогам.
Ваги зв’язків P C i , D  коригуються при навчанні мережі з метою
отримання прийнятного результату.
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Запропонована нейро-нечітка мережа може бути класифікована як
синхронна багатошарова гетерогенна, без зворотних зв’язків, мережа.
Останнє

дозволяє

зняти

питання

про

динамічну

врівноваженість

нейромережі, що є важливою перевагою наведеної структури.
Початковим етапом роботи ННМ (див. рис. 2.17) є перетворення
інформативних параметрів різного походження про ФСЛО. Реалізуючи
концепцію

нечітких

вимірювань,

вхідний

X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , Y1 , Y2 , Z 1  перетворюється шаром

вектор

параметрів

A у проміжний вектор

оцінок  А  X 1 , X 2 , X 3 , X 4 ,  A Y1 , Y2 ,  A Z 1 :
– параметри X 1 , X 2 – за варіантом точкового оцінювання, вид функції
приналежності зображений на рис. 2.14:
– параметри X 3 , X 4 , Y1 , Z 1 – за варіантом інтервального оцінювання, вид
функції приналежності зображений на рис. 2.15:
– параметр Y 2 – за варіантом якісного оцінювання, вид функції
приналежності зображений на рис. 2.16.
Виміряні значення параметрів ~xвим , ~y вим , ~z вим можуть попасти в один з
двох інтервалів відповідності (на прикладі ~x вим ):
– в інтервал «вн», «н» або «нн» якщо ~x вим   A  x   x  , x  ;

~
– в інтервал «вн/н» або «нн/н» якщо xвим 

A x() | A x .

Оцінки виміряних значень, які попадають в інтервал «н», вважаються
позитивними і враховуються зі знаком «+», а такі, що попали в інтервал «вн»
або «нн», вважаються негативними і враховуються зі знаком «-». У такий
спосіб

враховується

біологічне

походження

переважної

більшості

вимірюваних параметрів.
Шар B складається зі складних нейронів, структура яких була
спеціально розроблена для даної ННМ. По суті, кожний складний нейрон
складається з трьох вхідних елементів оцінювання вхідного параметра,
логічної схеми, функції перетворення і, власне, звичайного штучного нейрона.
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Положення

функції

приналежності

на

числовій

осі

одиниць

вимірювання залежить від діапазону значень конкретного параметра.
В залежності від виду прийнятої якісної (лінгвістичної) змінної для
оцінювання вхідного параметра, внутрішній терм оцінювання «н» шару A
(тобто такий, що має зліва і справа від себе інші терми) (рис. 2.18), при
наявності на його вході сигналу, формує оцінку відповідності.

Рис. 2.18. Формування оцінки відповідності внутрішнім термом оцінювання
Крайні терми (тобто такі, що мають сусідній терм тільки зліва або
справа) свою оцінку формують за наступними правилами:
1. При   x   0,5 – згідно з прийнятим способом оцінки.
2. При   x   0,5 – на інтервалі x2 ; x3  та x4 ; x5  - згідно з прийнятим
способом оцінки.
3. При   x   0,5 – на інтервалі x min ; x1  або x 6 ; x max  логічна схема
присвоює виходу y складного нейрона максимальне негативне значення «-1».
Таке ж значення «-1» присвоюється й оцінці важливості ~ i замість тієї, що
визначена експертами.
В загальному випадку таке рішення виправдане з точки зору біології
людини і вказує на наближення до граничних меж фізичного існування
людини по даному параметру. В часткових задачах значення x min і x max
можуть бути трансформовані в допустимі безпечні значення обмежень,
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обумовлених робочим навантаженням при виконанні визначеного виду
діяльності.
У випадку точкового і якісного оцінювання 93 функція розподілення
вимог до параметра має вигляд, зображений на рис. 2.19.

Рис. 2.19. Функція розподілення вимог до параметра при точковому і
якісному оцінюванні
Для варіанта інтервального оцінювання 112 функція розподілення
вимог до параметру має вигляд, зображений на рис. 2.20.
нн

н

вн

1

Рис. 2.20. Функція розподілення вимог до параметра при інтервальному
оцінюванні
Попадання i -го признаку одночасно в дві класифікаційні групи
описується виразом (наприклад для X 1 , див. рис. 2.17 і рис. 2.19)
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Ф
Ф
B1  ~A  x  A11
11 x1 ; A12
12 x1  ,

де 11 – міра відповідності результату вимірювання X 1 вимозі «нижче норми»,
12 – міра відповідності результату вимірювання X 1 вимозі «норма».

В такому випадку, для формування міри відповідності виміряного
значення параметра заданим експертами вимогам, необхідно використовувати
функцію перетворення, аналогічну функції активації нейрона. Запропонована
функція перетворення описується виразом (2.49):

  x ,    1;  0,5  0,5; 1
.


0
,



0
,
5
;
0
,
5


  A  

(2.49)

При нормальному функціонуванні ННМ, тобто при наявності пар
виміряних параметрів X 1 , X 2 та X 4 , Y1 на вході, допоміжні функціональні
x
xy
елементи 12 та  41 працюють як елементи, що реалізують функцію логічної

кон’юнкції з запереченням і на вхід нейрона C 1 поступають оцінки
~1  x   ~4  x  .

Таку ж функцію пропонується реалізувати і у випадку відсутності на
вході мережі виміряного значення одного з параметрів вказаних пар. В цьому
випадку відсутній параметр замінюємо його оцінкою, наприклад, ~12  x  або
~41  x, y  :
xy ~
4 x ,
~12  x  12x ~1  x або ~41 x, y  41

x
xy
де 12 ,  41 – оператори перетворення у відповідності з емпіричним

виразом функціональної залежності відповідних показників.
Вхідними параметрами для шару C є міри відповідності виміряних
значень

( ) з урахуванням ваги цих мір відповідності ~i x, y , z  у
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формуванні узагальненого значення за групу показників. Значення цих ваг

i формуються на підставі експертних висновків і характеризують
важливість кожного з визначених внутрішньогрупових параметрів у
формуванні узагальненого показника станів людини-оператора.
Результатом підсумовування добутку вхідних параметрів шару C та ваг
x, y , z

їх мір відповідності

 Bi ~i x, y, z  нейронами шару C є міра відповідності
i

узагальненого значення оцінки важливості групи показників Ci .
Функція активації для нейронів C 1 , C 2 , C 3 сигмоїдальна і описується
виразом f i s  

1

1  e  bi  x  a i 

, де

a i , bi - параметри, що характеризують вигляд

функції і остаточно визначаються після навчання мережі.
Нейрон C 3 в запропонованій моделі «умовний», з огляду на те, що група
енергетичних параметрів представлена єдиним інформативним параметром
Z 1 . Тому як входом, так і виходом цього нейрона, є міра відповідності оцінки

важливості виміряного значення параметра Z 1 :


C  B  ~  z   A


z .

E
E
C3  B7  ~7  z  A11
11z1 ; A12
12z1  або
3

7

7

E
12

E
12  z1 ; A13
13

1

Виходом нейронів C 1 та C 2 є згортка сукупності внутрішньогрупових
параметрів
C1  C1 |  C1 , C 2  C 2 |  C 2 ,
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4

де

 C1

1
   B1 4  ,
4
i 1

C2

1 2
   B5 , B6 
2 i 1

відображають

міру

відповідності фізіологічного та психологічного станів оператора заданим
вимогам.
Задачею нейрона шару D є перетворення мір відповідності по трьох
групах показників C 1 , C 2 , C 3 в міру відповідності ФСЛО заданим вимогам.
Ваги значень цих мір відповідності P C 1 , C 2 , C 3 , D  підбираються при
навчанні мережі, виходячи з виду представлення кінцевого результату
функціонування ННМ.
Вихідна кількісна оцінка ФС оператора ТКС Z D функцією активації
нейрона D переводиться в значення, зручне для прийняття рішення.
Аналітична формула кількісної оцінки ФС оператора ТКС має вигляд
(див. рис. 2.17):


Z D     PCi , D  F   ~i  x, y, z W 
 i
 i


   i , j ,k AiiФ, П , Е ii  x, y, z ; AiФ,i , П1 , Е i ,i 1  x, y, z    i , j ,k   
 i
  






(2.50)

Процес функціонування будь-якої нейронної мережі залежить від
величини синаптичних зв’язків, тому визначившись з структурою мережі,
треба знайти оптимальні значення всіх змінних вагових коефіцієнтів. Цей етап
називається навчанням мережі, і від того наскільки якісно він буде виконаний,
залежить здатність мережі вирішувати поставлені перед нею задачі.
Структурну схему процесу навчання можна представити у вигляді,
зображеному на рис. 2.21.
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Рис. 2.21. Структурна схема процесу навчання нейронної мережі
Нехай рішенням деякої задачі є функція Y  F  X  , що задана парами
вхідних-вихідних
Yk  F  X k 

даних

 X 1 , Y1 , ...,  X n , Yn  ,

для

яких

k  1, 2, ..., n .

Навчання полягає в пошуку (синтезі) функції G близької до F в сенсі
деякої функції помилки E .
Всі психофізіологічні методи досліджень ґрунтуються на необхідності
проведення статистичних експериментів, де дослідник виступає в ролі
експерта при інтерпретації

отриманих

даних. Як

вже зазначалось,

запропонована нейронечітка мережа також потребує досвіду експертів при
визначенні ступеня відповідності виміряних показників ФС оператора
заданим вимогам, ваг зв’язків між шарами A – B і B – C та інтерпретації
кінцевого результату Кфс.
Цей факт обумовлює використання для навчання НМ, так званого,
методу навчання з вчителем [107]. В загальному випадку, для кожного вектору
вхідних значень, при конкретних параметрах функціонування мережі, відомий
вихідний вектор результату. При подачі на вхід НМ навчального прикладу,
вона в процесі навчання змінює свої параметри функціонування так, щоб на
виході був отриманий вже відомий нам результат. Похибкою мережі буде
різниця між відомим результатом і результатом на її виході. За рахунок
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здатності до узагальнення НМ, можуть бути отримані результати, які не
включені в навчальні приклади.
Самим розповсюдженим, і тому найбільш опрацьованим в методі
навчання з вчителем, є алгоритм зворотного розповсюдження похибки [76]
(back propagation). Перевагою даного алгοритму є те, що розрахунок градієнта
функції похибки проводиться від вихідного шару до вхідного по рекурентним
формулам і не потребує перерахунку значень нейронів на виході мережі.
Припустимо,

x , y , z ,...,x
1

1

1

що

N
N
N
Ф , yП , Z Е

,

для

нашої

ННМ

існує

навчаюча

множина

яка відображає Кфс. Потрібно здійснити таке

настроювання параметрів a i , bi , ~i  x , y , z , P C1 , C 2 , C 3 , D  мережі, при яких
забезпечується найліпша апроксимація функції Кфс.
Функцію похибки, згідно з 76, 107, можна записати у вигляді



1
Ek  Ek ai , bi ,~i  x, y, z , PC1, C2 , C3 , D  zDk ai , bi ,~i x, y, z , PC1, C2 , C3 , D  y k
2
що дозволяє використати градієнтний метод підстроювання параметрів
мережі.
Тоді для кожного часткового правила  i навчальної вибірки корекція
проводиться по співвідношенню 107:

i : i  

 Ek
i
 i   k  y k
, i  1, 2,...,m ,
 i
1   2  ...   m





m

де  i – ступінь істинності i -го правила,  k 

 i i
i 1
m

 i

– дискретний

i 1

аналог виходу нечіткої НМ,  – константа, що характеризує швидкість
навчання мережі.
Розмір навчальної вибірки 107 можна оцінити за формулою n 

 – кількість вагових зв’язків скритого шару, E - похибка мережі.


E

, де



2
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Для запропонованої ННМ при

  10, E  0,1 маємо n  10 100 , що не
0,1

є великою навчальною вибіркою.
Аналіз показав, що принципових заперечень використання алгоритму
зворотного розповсюдження похибки для навчання запропонованої ННМ нема
107. Зважаючи на невелику кількість нейронів в шарах ННМ і використання
стандартних функцій активації програмна реалізація даного алгоритму
навчання не визиває труднощів.

2.5. Висновки до другого розділу
1. Розроблено нечітку модель цифрового об'єкта управління.
2. Розроблено моделі та методи прийняття рішення про стан
(порушення, пошкодження, дефект) пристою мережі як об'єкта управління на
основі метричної відстані, мір включення, нечіткої міри перетину,
апостеріорної нечіткої ймовірності, на основі нечіткого інтегралу. Доведено
вираз Байеса в нечіткій формі, який дозволить розширити теорію оцінювання
стосовно аналізу телекοмунікаційних мереж.
3. Розроблено модель стану пристрою мережі і на її основі удосконалено
метод нечіткого прогнозування станів пристрою мережі на основі нечіткого
узагальненого параметру, що є розширенням функціональних можливостей
підсистем прогнозування розподілених систем управління і моніторингу
станів об’єктів управління ТКМ.
4. Розроблено метод управління мережею зв’язку в частині врахування
стану оператора телекомунікаційних систем. Даний метод враховує інтервали
норм

психофізіологічних

параметрів,

в

залежності

від

режиму

функціонування і повноти інформації про стан системи в цілому і дозволяє
здійснювати оцінку станів багатовимірних об’єктів з лінгвістичними
змінними.
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РОЗДІЛ 3
ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ РЕГУЛЯТОРІВ В ЗАДАЧАХ
АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Системи автоматичного управління є критично важливою і невід'ємною
частиною

сучасних

технічних

пристроїв,

комплексів

і

процесів.

Життєдіяльність людини стає все більш залежною від нормального
функціонування технічних систем, а значить, від систем управління ними.
Розвиток сучасних систем управління характеризується такими ключовими
аспектами як зростаюча складність об'єктів і систем управління ними, так і
менш точні знання про об'єкт управління і його оточення.
Для вирішення виникаючих все більш складних завдань управління
апарат теорії управління розвивається як у напрямку вдосконалення
класичних підходів, так і впровадження нових методологій. Одним з нових і
перспективних напрямків в сучасній теорії автоматичного управління є
використання штучних нейронних мереж.
Традиційна теорія автоматичного управління базувалась, як правило, на
допущенні що об'єкт управління стійкий, умови стаціонарні або близькі до
них. Традиційною інженерною практикою є використання в таких системах
автоматичного керування (САК) пропорційно-інтегрально-диференціальних
(ПІД) регуляторів. Заміна традиційних ПІД регуляторів на нейромережеві
дозволяє краще враховувати нелінійність реальних об'єктів управління. Крім
того, є можливість адаптувати нейромережевий регулятор до зміни
властивостей об'єкта управління і умов експлуатації в автоматичному режимі
[131, 159]. Все це дозволяє поліпшити якість управління в порівнянні з
традиційними підходами.
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3.1. Нейромережевий регулятор в системах керування
Аналіз літератури показує що нейронні мережі можуть виступати в
системах управління в декількох різних ролях [41, 131, 159, 176, 189, 193, 202].
Кожна роль має свою специфіку, що накладає певні вимоги на архітектуру
нейронної мережі і алгοритм її навчання. Як правило, нейронна мережа
виступає в ролі регулятора, моделі об'єкта управління, оптимального фільтру
об'єкта управління, регулятору спільно з регулятором іншого типу (лінійним,
нечітко-логічним),

налагоджувальника

регулятору

іншого

типу,

класифікатора або разпізнавання образів
Подібно традиційним регулятοрам, нейромережеві регулятори можуть
підключатися як по збуренню, так і по відхиленню. Зокрема, пропонуються
варіанти управління по відхиленню, в яких нейронна мережа регулятора має
зовнішню архітектуру виду

(е ) і виду

( ), де

- уставка, відповідна

управлінню по збуренню.
Комбіновані схеми включення нейромережевого регулятора зазвичай
мають архітектуру входів виду

( ,

), де

– вихід об'єкта управління

[203]. З огляду на здатність нейронних мереж до реалізації різноманітних
функцій, інформаційно цей варіант еквівалентний
що е =
(е ,

−

(е ,

)і

(е ,

), тому

. Нейромережевий регулятор (НМР) з архітектурою входов

) пропонується в [202].
Схема комбінованого нейромережевого управління наводиться в [131].

Одна з нейронних мереж

є регулятором по збуренню, а інша

використовує інформацію з зворотного зв'язку контуру управління і сама має
зворотний зв'язок. Керуючий вплив на об'єкт обчислюється відповідно до
рівняння:
=

( )+

( ,

,

)
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де

– уставка,

– вихід об'єкта управління,

– керуючий вплив,

сформований в попередній момент часу.
У деяких роботах пропонуються НМР з похідними різних порядків від
базової величини на вході. Основне призначення цих схем – реалізація
динамічних властивостей в нейронній мережі прямого поширення.
Наприклад, крім уставки на вхід нейромережевого регулятора
подаються дискретні похідні першого і другого порядків:

( ,

приклади використання в якості входів похідних сигналу помилки:
та

е ,е ,

,…,

( )

[20, 65, 83]. Кількість похідних

,

). Є

(е , е )

вибирається

виходячи з порядку об'єкта.
Розглянемо

основні

способи

настроювання

нейромережевого

регулятора [131]. Відзначимо, що в загальному випадку спосіб навчання не
залежить від виду та кількості входів НМР.
Випадок включення НМР в якості регулятора по збуренню наведено на
рис. 3.1б. Мережа може налаштовуватися поза контуром управління по
накопиченим даними. Для реалізації динамічних властивостей пропонується
подавати паралельно на вхід НМР затримані в часі спостережені на виході
об'єкта значення рис. 3.1а. В процесі настроювання нейронна мережа
навчається прямій інверсії об'єкту управління. Після закінчення навчання
НМР включається в контур управління, але на її вхід подаються не
спостережені значення

,

, а бажані

,

нейронна мережа генерує такий керуючий вплив

. Здійснюючи інверсію,
, щоб вихід об'єктe став

рівним бажаному.
Основним недоліком наведеної схеми є необхідність того щоби об'єкт
управління був оборотним. Це не завжди має місце.
Інша схема навчання НМР, наведена на рис. 3.2. (так зване
спеціалізоване навчання), передбачає підлаштування вагових коефіцієнтів
нейронної мережі в процесі її робочого функціонування.
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а)

б)
Рис. 3.1. Схема навчання (а) і робочого функціонування (б) при прямому
інверсному регулюванні.
Градієнтний алгоритм навчання НМР використовує інформацію про
помилку управління і активується в кожний такт часу. Для приведення
помилки до виходу нейромережевого регулятора необхідно знати миттєве
значення якобіана об'єкта управління [193, 203]. Це не завжди можливо, тому
часто задовольняються знаком якобіана, що показує напрямок, в якому треба
змінювати керуючий вплив для зменшення помилки управління.
Недоліком описаного підходу є невизначеність виходу нейронної мережі
в перший момент навчання

. Оскільки одночасно з навчанням НМР управляє

об'єктом, то по суті випадкове значення

може привести в реальній системі

управління до катастрофічних наслідків. Незважаючи на те що дана
особливість в літературі не підкреслюється, очевидно, що спеціалізоване
навчання в чистому вигляді не може бути застосовано на практиці.
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Рис. 3.2. Схема спеціалізованого навчання.
Варіант навчання НМР з використанням нейромережевої оцінки
якобіана (непрямим адаптивним управлінням) показаний на Рис. 3.3.

Рис. 3.3. Схема непрямого адаптивного нейромережевого регулювання.
Даний метод аналогічний спеціалізованому навчанню за винятком
способу оцінки якобіана. Нейромережева модель об'єкта управління (НМО)
дозволяє на такті зворотного поширення помилки оцінити якобіан досить
точно, що дозволяє при дотриманні певних вимог до параметрів градієнтного
алгοритму навчати НМР і НМО одночасно. Очевидно, що підстроювання обох
нейронних мереж дозволяє адаптувати систему управління до зміни
параметрів об'єкта і зовнішніх умов.
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При застосуванні метοду оперативного навчання нейромережевого
регулятора, заснованого на калмановському оцінюванні значень параметрів
мається на увазі, що нейромережева модель об'єкта в заданому діапазоні
апроксимації

функціонує

точно

[189].

Метод

призначений

для

нейромережевого регулювання нелінійного об'єкта, афінного по управлінню,
з адитивною завадою в каналі спостереження. Перевагою зазначеного метοду
в порівнянні з іншими схемами є врахування невизначеності стану οб'єкту в
перші моменти часу роботи САК. Є рішення як для багатошарового
персептрону, так і для мереж нейронів з радіально базисної функцією.
3.2. Нейромережева модель об'єкта управління
З теорії управління відомо, що сформувати ідеальний керуючий вплив
на об'єкт можна якщо знати миттєве значення якобіана – матриці часткових
похідних вектору стану об'єкта управління по змінним керуючого впливу.
Метою цієї операції є переведення об'єкта управління з поточного стану в
бажаний.
При моделюванні ситуацій якобіан легко розраховується аналітично по
моделі об'єкта і його значення може використовуватися при налаштуванні
нейронної мережі регулятора [152]. Однак, для більшості реальних об'єктів
управління модель доводиться отримувати або уточнювати за допомогою
метοдів ідентифікації.
Класичний метод ідентифікації лінійних систем управління ґрунтується
на якісному визначенні структури об'єкта по перехідній характеристиці і на
частотному аналізі, що застосовується для уточнення параметрів об'єкта.
Даний підхід не піддається автοматизації, і ґрунтується тільки на експертних
знаннях.
Одним з найбільш ефективних і зручних для реалізації методів
ідентифікації невідомих параметрів багатовимірних систем є алгоритм
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Качмажа [4]. Він дозволяє ітеративно визначити матрицю

невідомих

параметрів лінійної дискретної системи виду:
=
де

– керуючий вплив, а

(3.1)
– спостережений стан об'єкта управління.

Інший метοд ідентифікації складається з двох етапів, на першому з яких
приймається рішення про вид мοделі об'єкта, а на другому уточнюються
параметри моделі і оцінюється її статистична достовірність.
Модель будується в формі лінійного різницевοго рівняння:
=
де

( ) ( )

= 1 − ∇ - оператор зсуву назад,

+

(3.2)

- випадкова перешкода, δ і ω -

поліноми.
Перераховані методи істотно пов'язані з гіпотезою про лінійність
досліджуваного об'єкта управління і з цієї причини погано підходять для
ідентифікації нелінійних об'єктів, особливо в тому випадку, якщо вид
нелінійності апріорно невідомий. У той же час, нейромережевий регулятор
реалізує істотно нелінійну функцію, тому його застосування досить доцільно
для широкого класу об'єктів управління.
Розглянемо

нейромережеву

ідентифікацію,

як

альтернативу

традиційним методам і як найбільш відповідний метод оцінки якобіана при
синтезі нейромережевих регуляторів [162]. Для простоти розглянемо об'єкт
управління що описується моделлю SISO (single input, single output – один вхід
і один вихід).
У дискретному часі в термінах простору станів об'єкт управління можна
представити наступною системою різницевих рівнянь:
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= ( , )
= ( )
де

і

– скаляри, а

(3.3)

– вектор стану об'єкта в дискретний момент

часу .
Нейронна мережа прямого поширення, що реалізує функцію
∘(

=

) , принципово не може вирішити задачу імітації поведінки динамічного

об'єкта, тому що нейромережа не володіє пам'яттю. В будь-який момент вихід
нейронної мережі прямого поширення повністю визначається її актуальними
входами і не залежить від стану нейромережі в попередні моменти часу, а
також від минулих входів.
Для

побудови

нейромережу

адекватної

інформацією

про

динамічної
минулі

моделі
стани.

слід
В

забезпечити

літературі

по

нейромережевому управлінню відомо кілька способів вирішення цієї
проблеми. Найбільш очевидний з них передбачає використання зворотних
зв'язків усередині нейронної мережі для збереження стану між робочими
тактами. Другий полягає в додаванні зовнішніх зворотних зв'язків до базової
нейромережі прямого поширення. Третій варіант передбачає безпосереднє
повторення кількох минулих спостережень з метою «нагадати» нейромережі
про стан об'єкта що моделюється

в попередні моменти часу. Четвертим

варіантом є підхід, що поєднує два попередніх. Розглянемо їх докладніше.
Один з можливих варіантів моделі з внутрішнім станом нейронної
мережі запропонований в [176]. Архітектура описаної нейромережевої моделі
представляє собою розширений варіант радіально-базисної мережі з FIR
фільтром в локальному зворотному зв'язку. Радіально-базисна функція
обчислюється за формулою, що включає локальні зворотні зв'язки:

( ) =
( )=∑

−

∑

( )+

( ( − ))

( )−

(⋅)
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Налаштування такої нейронної мережі проводиться за допомогою
адаптованого градієнтнοго метοду і має на меті корекцію вагових коефіцієнтів
нейронної мережі

і

і FIR фільтра

і

. В роботі [176] не запропоновано

аргументованого способу вибору глибини зворотного зв'язку .
Інший варіант нейромережевої моделі, запропонований в [41] має
архітектуру мережі Елмана. Нейронна мережа має зовнішню архітектуру
=

∘

,…,

, де

– апріорно заданий параметр регресії,

– апріорно заданий параметр запізнювання. Контекстний шар складається з
значень
,

,

,…,

. Параметри архітектури нейромережевої моделі

визначаються експертом на підставі апріорних знань про об'єкт.

Нейромережева модель об'єкта в рамках даного підходу оснащується
додатковим входом, на який подається вихід моделі, отриманий в попередній
момент часу [131]

=

∘(

,

).

Затриманий сигнал зворотного зв'язку

має сенс пам'яті стану. Схема

моделі наведена на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Нейромережева модель з зовнішним зворотним зв'язком.
Для навчання нейронних мереж з зовнішніми зворотними зв'язками
можна використовувати метод зворотного поширення у часі [131, 186].
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Застосування даного підходу до завдання, що аналізується, має ту
перевагу, що для навчання НМО потрібна тільки вибірка навчальних пар
,

, записаних при управлінні об'єктом в замкнутому контурі. Cам об'єкт

при навчанні і при функціонуванні моделі не використовується. Це означає,
що час і метοди налаштування (перевірки) моделі нічим не обмежені.
Нейромережева модель об'єкта в даному випадку є повністю
автономною. Вона імітує поведінку об'єкта. Тому навчання нейромережевого
регулятора по нейромережевій моделі поведінки можливо поза контуром
управління. Але алгоритм навчання є дуже важким в обчислювальному
відношенні процедурою і вимагає багато пам'яті для збереження повного стану
мережі.
Зворотного

зв'язку

навколо

НМО

можна

уникнути,

якщо

використовувати для нейромережевого моделювання динаміки об'єкта кілька
минулих його станів які безпосередньо спостерігалися в попередні моменти
часу. В цьому випадку прогноз виходу об'єкта нейромережею будується тільки
на основі реальної інформації з контуру управління:

=

∘

,

,…,

,

,

,…,

(3.4)

Даний підхід застосовується в багатьох роботах [131, 159, 193]. Схема
однієї з можливих моделей з повторенням минулих станів наведена на рис. 3.5.
Навчання цієї моделі здійснюється поза контуром управління на деякій
тестовій вибірці, що включає тимчасові ряди

і

. Нейронна мережа

∘

навчається робити прогноз стану об'єкта максимально близько до реального
значення що спостерігається. Оскільки в даній схемі зворотний зв'язок
відсутній, можливо використання будь-якого з метοдів навчання статичних
нейронних мереж, наприклад, стандартного методу зворотного поширення.
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Рис. 3.5. Приклад моделі з повторенням минулих станів
∘(

=
Після

сеансу

навчання,

,

).

,

налаштована

нейромережа

може

використовуватися в контурі управління для передбачення виходу об'єкта і для
налаштування нейрорегулятору. Така модель не є автономною. Вона
спирається на інформацію про істинний, а не змодельований на попередніх
кроках стан об'єкта. Іншими словами, це модель передбачення виходу об'єкта
управління. Навчання нейромережевого регулятора повинно здійснюватися в
контурі управління в режимі робочого функціонування [41, 202].
Можливе об'єднання обох моделей в рамках єдиного гібридного
підходу, схема якого представлена на рис. 3.6., тобто, в моделі реалізується
функція:

=

∘

,

,…,

,

,

,…,

(3.5)

Для навчання нейромережі необхідно використовувати ускладнений
алгοритм зворотного поширення в часі, що враховує затримки. У даній моделі
ослаблений вплив недоліків моделі із зовнішніми зворотними зв’язками.
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Рис. 3.6. Приклад гібридної моделі

=

∘(

,

).

,

У порівнянні з моделлю повторення минулих станів об'єкта управління,
гібридна модель, по-перше, є автономною, по-друге, нейромережа стає більш
гнучкою в частині навчання динаміки об'єкта. Однак необхідно вказати
істотний практичний недолік моделей із зовнішніми зворотними зв'язками (в
тому числі і гібридної). Це повільна швидкість навчання нейромережі, що на
порядки поступається швидкості навчання нейромережі без зворотних
зв'язків.
В цьому випадку пропонується використовувати кілька моделей
одночасно, вибираючи в кожен момент часу ту з них, яка дає найкраще
наближення фактичного виходу об'єкта управління [202]. Часто для вибору
моделі використовується радіально-базисна нейронна мережа. Це дозволяє
краще обробляти ситуації, коли об'єкт виявляється в точці біфуркації.
Традиційна квадратична функція вартості

= (

−

) , яка

використовується при налаштуванні нейромережевої моделі об'єкта поза
контуром управління, вимагає досить великих експериментальних вибірок для
отримання адекватної моделі. При оперативному донавчанні модель повинна
підлаштовуватися до властивостей об'єкта що змінилися набагато швидше. В
роботі [163] при оперативному підлаштуванні SISO моделі об'єкта необхідно
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використовувати модифіковану функцію вартості, що включає безпосередньо
помилку оцінки якобіану:

=

Загальним

1
(
2

критерієм

−

) +

навчання

−

нейромережевого

регулятору

є

мінімізація помилки імітації вихідного регулятору, а не мінімізація помилки
керування об’єктом. В деяких роботах пропонуються різні схеми з
нейромережевим регулятором, що призводять до зменшення похибки
управління. Багато з них засновані на нейромережевій оцінці якобіана об’єкта
управління. Знаючи якобіан можна здійснити інверсію, тобто, розрахувати
керуючий вплив, що приводить об’єкт управління до бажаного стану.
Розглянемо метод синтезу нейромережевого регулятору, що використовує
нейромережеву інверсію об’єкта для мінімізації помилки управління.
3.3. Синтез оптимального нейромережевого регулятору
Будемо розглядати систему автоматичного регулювання із зворотнім
зв’язком, зображену на рис. 3.7, в якій в якості регулятору виступає
нейромережа.

Рис. 3.7. Вихідна система управління з нейромережевим регулятором.
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Як і у випадку імітації лінійного регулятору нейромережевим, на
( ) [176, 193]. Об’єкт не змінює своїх

систему діє випадкова завада

властивостей в часі. Розглянемо задачу синтезу такої нейронної мережі
щоб вона забезпечувала керуючий вплив

,

( ), мінімізуючи помилку

управління ( ). При цьому будемо використовувати квадратичний критерій:
∑ (
де

=

− (

, )−

) → min

(i ) – керуючий вплив НМР,
=

на вхід НСР (наприклад,

,

(3.6)

– інформація, що подається

), s – вихід об’єкта управління,

(. ) –

функція, яка визначає спостережуваний вихід об'єкта по керуючому впливу
регулятору та поточного стану об'єкта,

- уставка, а

- адитивна перешкода,

що викривляє спостережуваний вихід об'єкта.
Для випадку стохастичних сигналів

( ) та

( ) з відомими

кореляційними властивостями описана постановка задачі (3.6) по суті є
вінерівською. У класі лінійних систем рішення називається вінерівським
оптимальним регулятором (. ), який забезпечує необхідний керуючий вплив
= ( ). За аналогією назвемо синтезуючий

нейромережевим

оптимальним регулятором (НОР), маючи на увазі оптимальність за помилкою
управління, а не по структурі НМ [131, 159].
При

синтезі

НОР

будемо

враховувати

недоліки

вінерівського

оптимального регулятору для того, щоб уникнути їх. Як вже зазначалося, до
найбільш

поширених

методів

навчання

штучних

нейронних

мереж

відноситься сімейство градієнтних алгоритмів, які називаються також
зворотним поширенням помилки (backpropagation of error). Це так звані
метοди навчання з вчителем (supervised learning), тобто, нейромережа
навчається на еталонних парах вхід-вихід. Будемо використовувати для
навчання нейромережевого οптимального регулятοра метод зворотного
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поширення помилки. Отримання еталонної пари в розглянутій задачі
представляє певну проблему.
За умовою задачі вихідний регулятор не є оптимальним, а значить, пара
вхід-вихід, виміряна на регуляторі, не може бути еталоном для налаштування
нейромережевого оптимального регулятору. Очевидно, що умова ( ) = ( )
є ідеалом керування системою і вона задовольняє умові мінімуму
середньоквадратичної помилки управління (3.6) [159].
Таким чином, для навчання нейромережевого регулятору виникає задача
отримання цільового сигналу управління
∗(

∗(

) за еталонним виходом об’єкта

) = ( ). Покажемо, що це досягається побудовою інверсної функції

об’єкта управління. Запишемо залежність виходу об’єкта управління від його
входу як

= ( ). Тоді оптимальний керуючий вплив дасть бажаний вихід
∗

= ( ∗ ).

Бажаний вихід об’єкта (уставка) відомий, отже для обчислення
∗

оптимального керуючого впливу
функцію об’єкта управління. Тоді

∗

=

достатньо знайти
( ∗) ≡

(. ) – інверсну

( ).

Оскільки реальний об’єкт управління в будь-якому випадку не допускає
вирішення даної задачі, то необхідна інверсна модель. В якості інверсної
моделі можна використати нейромережеву модель об’єкта управління,
працюючу в зворотному напрямі в режимі поширення помилки з виходу на
вхід без навчання (корекції вагових коефіцієнтів) [131, 176]. Ця нейронна
мережа повинна бути попередньо навчена функціонувати подібно об’єкта
управління. На відміну від нейромережевого регулятору вона по завершенню
його налаштування може бути вимкнена, бо в робочому режимі та
стаціонарних умовах НМР може функціонувати без інверсної моделі.
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3.4. Навчання нейрорегулятору з використанням інверсної моделі
Будемо вважати, що ми вже маємо налаштовану нейромережеву модель
об’єкта управління –

, що передбачає спостережуваний вихід об’єкта в

наступний момент часу [41, 176]. Також вважаємо, що вихід об’єкта в кожний
момент часу повністю визначається його входом в даний момент часу.
Припустимо, що завада в системі відсутня, тобто ( ) = 0.
Нехай на вхід нейромережі регулятору подається тільки сигнал помилки
ik =

. Нейронна мережа регулятору має архітектуру

Тоді, рух системи в просторі станів з моменту часу

,…,l з

шарами.

в наступний момент

буде описуватися наступними рівняннями
=
−
( )
=
= ( )
(

Причому,

). Крім того, паралельно з об’єктом управління

ввімкнена його нейромережева модель, яка реалізується мережею з
архітектурою

о

,…,l (

о

шарів) що здійснює прогноз виходу об’єкта:
=

(

)

(3.7)

Система управління в цьому випадку набирає вигляду як на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Cистема управління з нейромережевим регулятором і
нейромережевою моделлю об’єкта управління.
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Для наочності перегрупуємо блоки в контурі управління так, щоб
нейронні мережі регулятору та моделі розташовувалися послідовно, а
перешкоду

( ) = 0 не будемо зображати взагалі (рис.3.9). Тоді обидві
+

шарами й

, причому з виходу шару

знімається

нейронні мережі можна розглядати як одну з
архітектурою,
сигнал

… ,…

=

,…,

∙

о
…,

=

і подається на вхід об'єкта. Дана конструкція на рис. 3.9 обведена

пунктиром.

Рис. 3.9. Навчання нейромережевого регулятора за допомогою інвертування
моделі об’єкта
Для комбінованої мережі вхід
вихід

=

=

, проміжний вихід

. Прогнозована помилка управління дорівнює ̂ =

можна розглядати як помилку відтворення комбінованої нейромережі

=

й

−

. Її
. Для

зменшення цієї помилки має бути зроблений крок алгοритму навчання.
Вважаємо, що НМО повторює вихід об’єкта
керуючої частини

. Тобто, налаштування

комбінованої нейромережі з метою зменшити помилку

прогнозу призведе до зменшення помилки управління реальним об’єктом.
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Отже, еталонною навчальною парою комбінованої нейромережі є
НМР) та

(вхід

(бажаний вихід НМО).

Визначимо сумарну середньоквадратичну помилку управління на
траєкторії уставки

як

̂ ≝ ∑

̂ = ∑ (

Задача навчання нейромережі

−

)

(3.8)

ставиться як мінімізація ̂ шляхом

підбору вагових коефіцієнтів. За умовою Nо вже навчена, отже помилка
управління може бути усунена тільки відповідним налаштуванням
вагові коефіцієнти повинні коректуватися тільки в частині
1≤

≤

. Тому

, а саме в шарах

.

Відповідно до алгοритму зворοтного поширення узагальнена помилка
поширюється від виходу до входу зворотньо прямому поширенню інформації
в нейромережі та може οбчислюватися без корекції вагових коефіцієнтів [189].
Її розрахунок проводиться за наступною формулою та відрізняється для
вихідного та прихованих шарів:
∑

=

Вихід шару

(

1≤
−

)

<

(3.9)

=

використовується як керуючий вплив

=

. У тому

випадку, якщо цей шар розглядати як вихідний в НМР, то обчислення
узагальненої помилки для нього формально визначалося би рівнянням:

і

де

∗

=

(

−

∗

)

(3.10)

– деяке цільове значення керуючого впливу. Але в рамках

комбінованої нейромережі узагальнена помилка дорівнює:
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Тут шар

∑

=

і

(3.11)

+ 1 є вхідним в НМО. Зіставляючи (3.10) та (3.11),

виводимо, що для зменшення помилки відтворення даної еталонної пари вхідвихід комбінованою нейромережею вихід шару

(тобто, керуючий вплив

) варто було б зробити, що дорівнює:
∗

=

−∑

(3.12)

Цей вираз разом з рівнянням (3.9) для обчислення

визначає спосіб

обчислення помилки на виході нейромережевого регулятору за помилкою на
виході нейромережевої моделі об’єкта управління.
Відзначимо, що якщо в прямому напрямку помилка обчислюється з
≡

використанням оператора затримки спостережуваного виходу об’єкта
(

)
=

(

)−

(3.13)

то при її поширенні в зворотному напрямку через НМО ми отримаємо як би
минуле значення бажаного керуючого впливу. Оскільки з практичних
міркувань крок дискретного часу завжди обирається значно менше часу
перехідних процесів в системі, далі будемо вважати різницю між минулим та
поточним бажаним керуючими впливами несуттєвою [176].
Можна узагальнити рівняння (3.9) та (3.12) в єдиній функціональній
залежності,

що

реалізує

метοд

зворотного

поширення

помилки

в

нейромережевій моделі οб’єкта управління без корекції вагових коефіцієнтів:
∗

=

,

,

(3.14)
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У тому випадку, якщо НМО функціонує абсолютно подібно до об’єкта
управління, тобто,

≡

о

≡

слід очікувати, що

=

.

Іншими словами, метοд зворотного поширення помилки може
використовуватися як обчислювальна прοцедура для інвертування функції
об’єкта:
:

→

∗

(3.15)

У випадку безперервного часу ідеальна нейромережева модель об’єкта
буде інвертувати бажаний вихід об’єкта в необхідний керуючий вплив без
затримки, тобто:
о

Даний вигляд функції

: ( )→

∗(

)

можна інтерпретувати як інверсію уставки

в деякій окрузі керуючого впливу

. Тобто інвертування об’єкта управління

за допомогою НМО відбувається не у всій області визначення (. ), а в деякій
локальній окрузі опорного керуючого впливу, що задає оцінку стану об’єкта
управління. Локальність здійснюваного зворотного перетворення дозволяє
використовувати штучні нейронні мережі для відображення багатозначних
функцій, однозначних на деяких інтервалах.
Як відомо, якобіан – матриця скалярних часткових похідних змінних
стану по входам – є мірою реакції об’єкта на зміни керуючого впливу у заданій
точці простору станів [159]. Для простого об’єкта з одним керуючим входом
та однією змінною стану, що спостерігається на виході, якобіан спрощується
до звичайної похідної:

( )=

=
,

( )

(3.16)
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Дискретну лінійну оцінку якобіана (3.16) в окрузі номінальної траєкторії
=

можна розрахувати за формулою

∆

=

отримання бажаного стану об’єкта
управління

∗

. Звідки випливає, що для

∆

необхідно прикласти

:
=

+

(

∗

)

−

Отже,
∗

+(

=

)/

−

(3.17)

Об’єднуємо формули (3.17) та (3.14) й отримуємо:
,

,

=

(

)+(

Таким чином, нейромережева функція

−

)/

(3.18)

зворотного поширення

помилки через НМО включає в себе оцінку якобіана об’єкта управління.
В реальних умовах завжди присутня завада [98, 104, 123]. Через неї
НМО не може бути ідеально навчений, тобто, завжди

≠

. Внаслідок

цього інверсія об’єкта, яка задається формулою (3.14), обчислюється з
помилкою. Проте, при правильному виборі параметрів навчання статистично
НМР буде навчатися у бік зменшення помилки управління.
Питання збіжності алгоритму навчання із зворотним поширенням
помилки до оптимального рішення теоретично вирішується вибором
нескінченого малого кроку

при відсутності локальних мінімумів в процесі

навчання. На практиці проблема локальних мінімумів не розв’язана для
жодного з градієнтних методів оптимізації, тому, зазвичай, задовольняються
першим ж достатньо прийнятним мінімумом, а невідповідних мінімумів
уникають за допомогою різних евристичних підходів [162].
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Для поліпшення збіжності широко використовуються градієнтні методи
другого порядку, розвинуті на основі алгоритму зворотного поширення [193].
Застосування

цих

метοдів

не

змінює

логіки

викладеного

методу

нейромережевої інверсії οб’єкту управління для навчання нейрοмережевого
регулятору.
3.5. Синтез нейромережевої моделі об’єкта управління
При побудові нейромережевої моделі реального об’єкта управління
виникає

задача

налаштування.

конкретизації
Очевидно,

архітектури

що

цей

етап

нейромережі
синтезу

та

умов

її

нейромережевого

оптимального регулятору суттєво залежить від багатьох факторів: об’єкта
управління, властивостей перешкоди, довжини та інших властивостей наявних
експериментальних вибірок.
Нейромережева модель грає важливу роль в навчанні НОР: вона працює
у якості обчислювача якобіану об’єкта управління. Відомо, що для
цілеспрямовано синтезу нейромережевого регулятору достатньо знати знак
якобіану [163], при цьому збіжність алгοритму навчання достатньо повільна.
Проте, в складних випадках (нестаціонарний або суттєво нелінійний об’єкт)
отримати оцінку навіть знаку якобіана непросто, а помилка в знаку може
призвести до неадекватного управління та втрати стійкості в контурі.
Критерій навчання нейромережевої моделі об’єкта управління – це
мінімізація

середньоквадратичної

помилки

прогнозування.

Як

вже

відзначалося, мережа прямого поширення не володіє властивістю зберігання
стану, а тому нейромережа, яка реалізує залежність

=

(

)

безпосередньо не дозволить створювати моделі, які адекватні динамічним
об’єктам.
Для побудови динамічної нейромережевої моделі об’єкта управління
скористаємося архітектурою з повторенням минулих станів. Цей підхід
вимагає вирішення допоміжної задачі – визначення, з якою затримкою та в
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якій кількості будуть подаватися на входи НМО значення
,

та

,…,

,

,…,

. Очевидно, величина затримки залежить від динамічних

властивостей об’єкта управління.
Дослідимо за допомогою імітаційного експерименту вплив

та

на

якість навчання нейромережевої моделі лінійного об’єкта управління та
залежності результату навчання від інерційності об’єкта.
Умови проведення експерименту:
∗(

– об’єкт управління

)=

, де

=

/

визначає ступінь

інерційності об’єкта;
– керуючий вплив – нормально розподілений білий шум (0;1);
– завада спостереження – нормально розподілений білий шум (0;0.1);
– довжина навчальної вибірки 250;
– довжина тестової вибірки 500;
–

архітектура

НМО:

, ,

скорочення буде позначатися як

,…,
, , ,

,

,…,

далі

для

;

– тривалість навчання 400 епох.
Було проведено 9 × 4 × 4 = 144 сеанси навчання з наступними
параметрами об’єкта та НМО:
–

приймає значення 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, що

відповідають часу встановлення процесу від 0.43 до 9.49 диксретних відліків
часу.
–

та

приймають значення 1, 2, 3, 4.

Результати експерименту, згруповані за однаковими значеннями

,

наведені на рис. 3.10. Їх аналіз дозволяє зробити наступні висновки:
1. Дотримання умови
2. При

приводить до меншої помилки (в 2-3 рази).

= 1 залежність помилки від інерційності об’єкта на

розглянутому інтервалі
3. При

≤

не проявляється.

> 1 помилка збільшується із збільшенням інерційності об’єкта.
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a) Dy = 1

б) Dy = 2

в) Dy = 3

г) Dy = 4

Рис. 3.10. Залежність помилки моделі прогнозування НМО від Du і d.
Очевидно, що збільшення ємності «вхідної пам’яті» (обумовленою
числами

та

)

не

позначається

суттєво

на

поліпшенні

якості

прогнозування нейромережевої моделі виходу об’єкта управління. Подальші
дослідження траєкторії помилки в процесі навчання показали, що домогтися
меншої помилки в 2-3 рази можливо простим збільшенням тривалості
навчання. Експерименти проводилися на білому шумі, що використовується в
якості пробного сигналу [104]. При іншому виді пробного сигналу залежності,
що представлені на рис. 3.10, будуть дещо іншими при збереженні відзначених
закономірностей.

Зазвичай,

нейромережевої моделі з
рекомендувати

цілком
= 1 та

достатнім

виявляється

вибір

= 1. Єдиний випадок, коли можна

> 1 – це побудова нейромережевої моделі об’єкта

управління з чистим запізненням. В цьому випадку рекомендується вибрати
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величину

не менше, ніж величина чистого запізнення об’єкта управління в

дискретах часу.
Багатошарова нейронна мережа повністю описується кількістю шарів та
числом нейронів в них з зазначенням типу нейронів останнього шару.
Відзначимо деякі особливості вибору архітектури нейронної мережі.
Кількість шарів. Дослідження архітектури мереж прямого поширення
показало, що збільшення кількості шарів нейронної мережі в багатьох
випадках дозволяє прискорити процес навчання, а також збільшити точність
їх роботи. Використання нейромереж з двома та більше прихованими шарами
ставить задачу розподілу нейронів по ним.
Збільшення числу прихованих шарів стає необхідним також і у випадку,
якщо вихідні нейрони мають лінійну функцію активації. Нейромережа є
універсальним апроксіматором будь-яких, в тому числі й нелінійних функцій
тільки якщо число шарів з нелінійною функцією активації не менше двох.
Розподіл нейронів в шарах. Відомий наступний евристичний метод
рішення даної задачі. Прихований шар, що отримує дані безпосередньо з
входів НМ, оснащують числом нейронів, що перевищує число входів (в1.5-3
рази). Наступний прихований за ним шар має менше число нейронів,
наступний – ще менше, так далі до останнього прихованого шару, що межує з
вихідним. Кількість нейронів в шарах треба вибирати так, щоб останній
прихований шар мав число нейронів більше або, що дорівнює числу вихідних
нейронів. Загальне число нейронів рекомендується зробити дещо більшим, ніж
в класичній двошаровій нейромережі з аналогічними параметрами.
Перший шар нейронів за рахунок свого значного розміру дозволяє
отримати велике число комбінацій вихідних ознак. Наступні шари послідовно
зменшують число похідних ознак, наближуючи їх до цільового образу. При
розгляді нейромережі як системи розпізнавання, пряме поширення можна
інтерпретувати як процес абстрагування від усього другорядного, причому
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кожний шар виконує роль рівня абстракції. Останній шар є вищим рівнем
абстракції – він формує цільову ознаку, який є результатом розпізнавання.
3.6. Навчання нейромережевої моделі об’єкта управління
За запропонованою методикою навчання нейромережевого імітатору
об’єкта управління має здійснюватися поза контуром управління по виборці,
отриманої експериментальним шляхом. Очевидно, часові ряди мають нести
достатньо інформації для того щоб навчити нейрοмережеву модель
функціонувати з прийнятною якістю. Визначимося з необхідними вимогами
до навчальної та тестової вибірок

,

.

У загальному випадку, вибір ідентифікуючого сигналу

, який дозволяє

«дослідити» об’єкт управління, багато в чому залежить від властивостей
самого об’єкта, а також завади, неминуче присутньої в будь-якій реальній
системі [193, 202].
Детерміністський підхід в традиційній теорії управління пропонує в
якості пробних сигналів деякі «зручні» форми, що легко реалізуються фізично:
гармонійний сигнал та ступеневий вплив. З точки зору лінійної теорії
автоматичного управління гармонійний вплив дозволяє досліджувати
поведінку об’єкта тільки на одній частоті. Один імпульс дозволяє отримати
відклик об’єкта, яка теоретично вміщує всі частоти, тобто, яка вичерпно
характеризує досліджуваний об’єкт.
Статистичні методи дослідження лінійних систем ґрунтуються на
ідентифікуючих властивостях випадкових сигналів. Ідеальний пробний сигнал
– білий шум – на практиці недосяжний та не завжди застосований через
фізичні обмеження на амплітуду збуреного впливу. Зазвичай, буває достатньо
сигналу з достатньо широким спектром.
З метою дослідження застосування традиційних пробних сигналів під
час навчання нейромережевої моделі об’єкта були проведені імітаційні
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експерименти з ступеневим, гармонійним та стохастичним керуючим впливом
[79]. В якості прикладу розглянемо серію експериментів з дискретним
об’єктом управління з передаточною функцією ( )
Була вибрана архітектура НМО

, ,

(

,

.
.

.

) (коротко

, , ,

) з

лінійною функцією активації останнього шару та масштабуванням −3,3 →
(−1,1) на входах та (−1,1) → (−15,15) на виході.
Ступеневий пробний сигнал. Довжина навчальної вибірки L=100. Форма
0 → 1 → −1. Є деякі особливості, які необхідно враховувати для успішного
навчання нейромережевої моделі:
 Тривалість навчання ≈ 10

епох з великим базовим коефіцієнтом

швидкості навчання ( ≈ 0.1).
 Для того щоб нейромережа «вивчила» як позитивну, так і негативну
області відклику об’єкта, використовувався пробний сигнал виду 0 → 1 → −1.
(рис. 3.11а). У випадку простого одного імпульсу з єдиним фронтом 0 → 1
НМО буде погано функціонувати в області негативних керуючих впливів.

а)

б)

Рис. 3.11. Навчання НМО по ступінчастому керуючому впливу (а) і
контрольний приклад великої амплітуди (б).
 В тому випадку, якщо амплітуда керуючого сигналу в процесі
експлуатації системи автоматичного управління (САУ) значно перевищує
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амплітуду навчального ступеневого (в 5-10 разів), якість функціонування
нейромережевої моделі різко знижується. На рис 3.11б видно втрату якості вже
на рівні сигналу ≈ 4, а на рівні ≈ 7 НМО функціонує неприйнятно погано.
Таким чином, надійність по амплітуді на прикладі склала 4 (максимальне
перевищення рівня контрольного сигналу над навчальним при збережені
якості прогнозування).
Стохастичний пробний сигнал. Довжина навчальної вибірки L=100.
Формуючий фільтр

( )=

.

. Мають місце наступні особливості

процедури навчання та якості функціонування НМО:
 Тривалість навчання ≈ 10

епох з малим базовим коефіцієнтом

швидкості навчання ( ≈ 0.1).
 Як і з попередніми пробними сигналами, навчання носить амплітуднозалежний характер. Коефіцієнт надійності по амплітуді приблизно дорівнює 1,
тобто нейронна мережа суворо обмежена рамками навчальної множини (рис.
3.12).

Рис.3.12. Контрольна вибірка значно виходить за межі області гарантованої
якості НМО.
 На відміну від НМО, навчених по детермінованим пробним сигналам,
нейромережева модель, що отримана по стохастичному ряду, може бути не
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вирівняна по нулю, тобто при нульових входах вихід НМО відмінний від нуля.
Назвемо цей негативний ефект посиленням нуля.
 Зі значною помилкою може визначатися коефіцієнт передачі на
ступеневому збуренні.
З двома останіми недоліками налаштування НМО по стохастичній
навчальній множині можна боротися, вибираючи ряди
≈ 0 та

та

так, щоб

≈ 0. Проте цей спосіб не дозволяє усунути ці недоліки повністю.

Враховуючи,

що

модельований

об’єкт

володіє

частотними

властивостями, дослідимо вплив частоти на якість прогнозування виходу
нейромережевої моделі. Будемо подавати збурений моногармонійний сигнал
тривалістю L=100 на вхід прогнозуючої нейромережевої моделі, отриманої по
одному з розглянутих опорних сигналів. Якість прогнозування будемо
оцінювати за якістю середньоквадратичної помилки. Залежність якості від
частоти, отриманої в результаті імітаційного експерименту, наведена на рис.
3.13.

Рис.3.13. Залежність середньоквадратичної помилки прогнозування
нейромережевих моделей, навчених на пробних сигналах різного виду, від
частоти.
Нейромережева модель, яка навчена по гармонійному пробному сигналу
без завади, має частотну характеристику якості у вигляді несиметричної
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параболи з мінімумом в точці навчальної частоти. Починаючи з деякого рівня
помилки

= 0.1 ця властивість втрачається та частотна характеристика

набуває монотонну зростаючої форми (рис. 3.14а).

а)

б)

Рис.3.14. Залежність середньоквадратичної помилки прогнозування
НМО, навченої по ступінчастому (а) і гармонійному (б) пробному сигналу,
від частоти

і нормально розподіленої завади (0; σ) в навчальному сигналі.

НМО навчена по відгуку об’єкта на ступеневе збурення, проявляє
приблизно лінійне погіршення якості з ростом частоти. Ця властивість
практично не залежить від рівня завади в каналі спостереження в
дослідженому діапазоні

= 0 … 0.3 (рис. 3.14б).

Стохастична нейромережева модель володіє аналогічними частотними
властивостями, як і та що отримана по ступеневому пробному сигналу. Якість
передбачення моногармонійного сигналу практично не залежить від наявності
та потужності завади при навчанні (в діапазоні

= 0.05 … 0.3).

В цілому можна відзначити, що ступеневий збуджуючий вплив пробних
сигналів застосовуються для навчання нейромережевої моделі об’єкта
управління. Для обраного лінійного об’єкта управління інтерполяція його
поведінки нейронною мережею обраної архітектури виявилась достатньо
доброю. Також виявилося, що достатньо прийнятна і екстраполяція.
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Гармонійний сигнал, з точки зору рівномірності розподілу амплітуд на
площині, є проміжним між ступеневим та стохастичним. Щоб нейромережа
мала змогу працювати в будь-якому діапазоні амплітуд збуреного впливу та
спостережуваного виходу об’єкта необхідно взяти вихідну вибірку, що
охоплює та заповнює цільові діапазони [193]. Назвемо область, що
охоплюється навчальною множиною областю гарантованої якості.
В залежності від багатьох факторів (вид навчальної вибірки, архітектура
нейромережі) навчена нейромережа може володіти здатністю без втрати якості
функціонувати за межами області гарантованої якості. Здатність нейромережі
до екстраполяції можна охарактеризувати відношенням максимальної
амплітуди сигналу за межами області гарантованої якості, при якому ще не
відбувається суттєвого збільшення помилки прогнозування до максимальної
амплітуди на межі області. Назвемо цей коефіцієнт надійністю по амплітуді.
Довжина навчальної вибірки, очевидно, повинна бути не коротша за час
затухання перехідних процесів на об’єкті. Бажано сформувати навчальну
вибірку так, щоб реалізація містила амплітуди

необхідної величини (тобто

забезпечувалася бажана область гарантованої якості) та середнє значення по
амплітуді було близьке до нуля (при масштабуванні області значень

в

симетричній відносно нуля діапазон).
В той час, як навчальна вибірка має нести по можливості вичерпну
інформацію про об’єкт управління, вимоги до контрольної вибірки інші.
Зокрема, її довжина може бути будь-якою. Для оцінки продуктивності НМО
по контрольній вибірці можуть застосовуватися будь-які критерії, не тільки
середньоквадратична

помилка.

При

початку

зростання

помилки

на

контрольній вибірці процес навчання необхідно зупинити та вважати
досягнуту якість функціонування НМО фінальною.
Дослідимо, наскільки залежить процес навчання від реалізації
навчальної вибірки в тому випадку, коли пробний сигнал – випадковий. Для
цього було проведені обчислювальні експерименти, в яких варіювалися
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досліджувані параметри навчальної та тестової вибірок, а процес навчання
оцінювався по графіку середньоквадратичної помилки тестової вибірки.
Експерименти проводилися на НМ трьох архітектур: одношарової
(один нейрон), двошаровій

, ,

та трьохшаровій

, , ,

,

. Як видно, на

вхід НМО в кожному випадку подавалися затримані протягом трьох тактів
сигнали з виходу об’єкта управління
керованого впливу

,

та поточний сигнал

,

. В якості об’єкта управління було взято інерційну ланку

з дискретною передаточною функцією ( ) =

.
.

.

В експерименті брали участь 10 різних реалізацій вибірки керуючого
впливу та завади. І керуючий вплив, і завада, були реалізаціями нормально
розподіленого псевдо білого шуму з параметрами (0;1) та (0;0.1) відповідно.
Кожна з представлених нейромереж навчалася протягом 400 епох. Для
оцінки впливу реалізації на навчання нейромережевої моделі об’єкта
управління розглядалися траєкторії середньоквадратичної помилки на
тестовій вибірці в процесі навчання. Довжина навчальної та тестової вибірки
була взята 500. Цей об’єм вибірок значно перевищує необхідний для
розв’язання задачі оцінювання параметрів процесу авто регресії – ковзаючого
середнього (АРКС) та за міркувань аналогії може вважатися достатнім для
навчання НМО в якості моделі лінійного об’єкта. Тотожність довжини
навчальної та тестової вибірок, а також значне перевищення їх об’єму над
числом налаштованих параметрів нейромережі (вагових коефіцієнтів)
дозволяє бути впевненим у відсутності ефекту перенавчання.
Виявлено слабку залежність процесу навчання НМО від реалізації
вибірок. Отримані результати виявили, що форма графіку помилки не
залежить від реалізації вибірки, а залежить від архітектури НМО. Збільшення
числа шарів НМО прямо впливає на процес навчання який збільшується. Із
ускладненням архітектури нейронної мережі фінальна помилка при однаковій
тривалості навчання збільшується. Закономірний висновок, що випливає з
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результатів експериментів – використовувати настільки прості архітектури,
наскільки це можливо.
3.7. Навчання нейромережевого оптимального регулятору
Навчання НМР в контурі управління представляє собою оптимізаційну
процедуру з критерієм мінімізації середньоквадратичної помилки управління
[131]. Оптимізація відбувається за допомогою алгоритму зворотного
поширення через нейромережеву модель об’єкта управління, яка функціонує
в процесі донавчання.
В реальній системі управління донавчання відбувається в процесі її
штатної експлуатації. В кожний дискретний момент часу розраховується
величини

корекції

вагових

коефіцієнтів

НМР.

Вагові

коефіцієнти

коректуються на кожному кроці або з деяким періодом (пакетне оновлення).
Процес донавчання НМР в описаних умовах суттєво залежить від
уставки та завади в каналі спостереження. Графік середньоквадратичної
помилки в цьому випадку рясніє ділянками з зростанням та спаданням
помилки при загальній тенденції до зменшення. На рис. 3.15 суцільною лінією
показано графік середньоквадратичної помилки в процесі навчання, а
пунктиром – наближення тренду експонентою.
Ідеальними умовами навчання будемо вважати процес налаштування
нейромережевого регулятору з пакетним оновленням вагових коефіцієнтів при
якому в кожній епосі повторюються однакові ряди уставки та завади. В
реальних умовах ряд ( ) недосяжний не лише для формування, але й для
вимірювання [13]. Приклад графіку середньоквадратичної помилки в процесі
навчання в ідеальних умовах наведено на рис. 3.15б. За формою графіку видно,
що вплив випадкових факторів на процес навчання в таких умовах усунуто
повністю, що робить ідеальні умови навчання зручним для проведення
досліджень.
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а)

б)

Рис. 3.15. Графіки середньоквадратичної помилки управління при навчанні
НМР в реальних (а) і ідеальних (б) умовах.
Графік має характер спадаючої експоненти. Він наочно демонструє
недосяжність

нульової

помилки,

оскільки

асимптота

графіку

середньоквадратичної помилки завжди більша нуля. Критерієм завершення
навчання нейромережевого регулятору в ідеальних умовах більш логічним
буде зробити досягнення деякого порогу зменшення дискретної похідної
∆ ( ). Поріг обирається таким, щоб наступне продовження навчання
перестало значимо зменшувати

.

Імітаційні експерименти проводилася з попередньо налаштованими
нейромережевими регуляторами та нейромережевими моделями об’єкта
,

управління. Для дослідження були взяті нейромережі:
,

,

…,

,

,

, ,

…,

минулих спостережень об’єкта 1 ≤

,

( ,

).

позначення

,

з різною кількістю входів

≤ 3. В експерименті приймали участь

нейромережеві регулятори наступних архітектур:
, ,

…,

( ,

),

,

( ,

),

Для стислості будемо у подальшому використовувати
замість

( ,

) та

замість

,

…,

.
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Експеримент полягав у донавчанні НМО в ідеальних умовах за одною з
моделей. Навчання закінчувалося при знижені швидкості зменшення

нижче

10 . Довжина епохи (та навчального часового ряду) дорівнювала 500.
Коефіцієнти швидкості навчання для прихованих та вихідних нейронів були
взяті рівними 0.005 та 0.0001 відповідно.
В якості оцінки швидкості навчання НМР при різних НМО була взята
кількість епох до завершення навчання. Результати наведені на рис. 3.16 у
вигляді трьох прозорих поверхонь, координата

яких показує тривалість

навчання в епохах НМР деякої архітектури, заданої парою ( , ). На
горизонтальних осях відкладені змінювані параметри архітектури НМО –
кількість прихованих шарів (0, 1, 2) та кількість минулих спостережень
(1, 2, 3), що подаються на вхід нейромережевої моделі об’єкта управління.

Рис. 3.16. Тривалість донавчання НМР різних архітектур при різних
архітектурах НМО, що використовувалися для інверсії об'єкта управління.
Даний графік показує наступні закономірності:
1. Кількість минулих спостережень
впливає на швидкість навчання НМР;

, що подавалися на вхід НМО, не

183

2. Для простішої архітектури НМ-Р

,

швидкість навчання тим вища,

чим простіша архітектура НМО;
3. Для більш складних архітектур НМР з одним або двома прихованими
шарами навчання не залежить від складності моделі;
4. Більш складні архітектури НМР навчаються швидше, ніж прості.
Виявлено, що рівень середньоквадратичної помилки НМР, що
досягається при донавчанні, залежить тільки від архітектури самого
нейромережевого

регулятору.

Залежність

від

архітектури

НМО

в

експериментах не була виявлена.
Коефіцієнт швидкості навчання в класичному алгοритмі зворотного
поширення, зазвичай, підбирається евристично, хоча й може бути чітко
розрахований [159]. Рівняння (3.9) справедливе для всіх градієнтних методів
навчання, в тому числі й для найпростіших з них – метοду зворотного
поширення помилки. В ньому для навчання, тобто, корекції вагових
коефіцієнтів, використовується дельта-правило:
( + 1) =
де

( )−ᵑ

(3.19)

– коефіцієнт швидкості навчання. При пакетному оновленні

значення корекції вагових коефіцієнтів:
∆

( )−ᵑ

( )

( )

(3.20)

Обчислюються на кожному кроці, але самі вагові коефіцієнти
оновлюються рідше. Крок оновлення називають епохою (epoch). Таким чином,
при тривалості епохи

рівняння (3.19) буде мати такий вигляд:
( + )=

( )−∑

∆

( +

− 1)

(3.21)

При постійному протягом епохи коефіцієнті швидкості навчання,
кумулятивна

корекція

вагового

коефіцієнту

отримується

множенням
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коефіцієнту швидкості на суму добутків узагальненої помилки на вихід
нейрону:
( + )=

( ) − ᵑ∑

( +

( +

− 1)

Припустимо, що коефіцієнт швидкості навчання

− 1)

обраний оптимально

і що величини корекції вагових коефіцієнтів протягом епохи постійні:
( )=∆

∆

( + 1) = ⋯ = ∆

В цьому випадку вираз для

( + − 1)

кумулятивної

величини

(3.22)
корекції

спрощується:
( + )=

( )−ᵑ

( )

Видно, що в цьому випадку корекція ваги
буде в

( )

(3.23)

при тому ж коефіцієнті

раз більше, ніж в класичному алгоритмі (3.19). У випадку тривалої

епохи ( = 10 … 10 ) це буде означати дуже велику зміну вагового
коефіцієнту, що зазвичай призводить до насичення нейрону та втрати ним
здатності до навчання. Щоб зберегти швидкість та стійкість навчання
класичного алгοритму зворοтного поширення у випадку (3.22) необхідно взяти
коефіцієнт

меншим в

раз [202].

При навчанні багатошарових нейронних мереж в задачах стохастичного
оптимального управління доцільно застосовувати менший коефіцієнт
швидкості навчання в вихідному шарі мережі у порівнянні з прихованими
шарами. У результаті аналізу процесу навчання в експериментах було
виявлено, що корекція вагових коефіцієнтів вихідних нейронів з лінійною
функцією активації справляє найбільший вплив на стійкість навчання. Зміни
цих вагових коефіцієнтів мають відбуватися найбільш виважено. В той же час,
невеликі зміни в прихованих шарах призводять до надмірно повільної
сходимості.
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Для

невеликих

нейронних

мереж

оптимальне

коефіцієнту швидкості навчання в прихованих шарах
швидкості навчання у вихідному шарі

о

співвідношення
до коефіцієнту

знаходиться в діапазоні 2…10.

Одним з важливих параметрів методики навчання штучних нейронних
мереж є тривалість епохи, протягом якої зміни вагових коефіцієнтів не
вносяться в нейромережу, а накопичуються. Виявимо вплив тривалості епохи
на процес донавчання нейромережевого регулятору у випадку стохастичних
( ) та ( ). Для цього були навчені НМР при різних значеннях довжини епохи
. Відповідно до довжини епохи були вибрані коефіцієнти швидкості навчання
в прихованих шарах

= / та у вихідному шарі

значення коефіцієнту

= 1 у всіх сеансах навчання було взято однаковим.

о

= /2 , причому базове

У випадку проведення експерименту в умовах, максимально наближених
до реальних (постійно змінюючі ( ) та

( )), виявити стійкі залежності

проблематично.
Умови проведення експерименту: Об’єкт управління:
∗

вихідний регулятор
уставки

∗(

)=

.
.

( ) = 0.4 + 0.5

+ 0.05

(

)

∗(

)=

.

;

; формуючий фільтр

; завада спостереження: нормально розподілений білий

шум (0; 0.1); архітектура НМ-О:

о

,

; архітектура НМ-Р:

, , ,

;

тривалість епохи: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500; довжина тестової
вибірки: 5000
Навчання проводилось за допомогою однієї нейромережевої моделі
об’єкта управління. В якості початкового наближення був взятий попередньо
налаштований, подібний ПІД, нейромережевий регулятор.
Критерієм завершення

процесу навчання

вважалося зменшення

середньоквадратичної помилки управління за епоху менше ніж на 10 .
Графік фінальної середньоквадратичної помилки в залежності від
тривалості епохи наведено на рис. 3.17а. На ньому наведені середнє значення
(суцільна

лінія)

та

стандартне

відхилення

(пунктирна

лінія)
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середньоквадратичної помилки управління
зупинено.

В

силу

експоненціального

малості
характеру

, на якій навчання було

зафіксованого
зниження

значення

помилки

∆

< 10

подальше

та

навчання

недоцільне, оскільки воно не дає суттєвого поліпшення якості управління.
На рис. 3.17б зображені графіки середнього значення (суцільна лінія) та
стандартного відхилення (пунктирна лінія) середньоквадратичної помилки
управління

, що отримані на довгій тестовій вибірці.

За ідеальних умов навчання та малого розміру навчальної вибірки
(розмір дорівнює довжині епохи ) нейронна мережа проявляє властивість
адаптації до конкретної вибірки в протилежність узагальнюючої здатності. Це
проявляється в тому, що при

< 20 має місце

<

. Адаптованість

НМР до конкретної реалізації навчальної вибірки також підкреслюється
високим значенням стандартного відхилення при малих довжинах епохи.

(а)
Рис.3.17. Залежність

(б)
від тривалості епохи по завершенні навчання (а) і на
тестовій вибірці (б).

Залежність фінальної помилки ідентифікації від довжини епохи,
показаної на рис. 3.18 середнім значенням та середнім відхиленням,
демонструє збільшення статистичної стійкості нейромережевої ідентифікації
з зростанням . В цілому, більша довжина епохи сприяє більш точній оцінці
якобіану об’єкта управління, тобто більш ефективному навчанню НМР.
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Однак, при збільшенні

більше 400 не спостерігалося покращення якості

Фінальна похибка ідентифікації

ідентифікації.

Довжина епохи
Рис. 3.18. Залежність середньоквадратичної помилки ідентифікації в останній
навчальнії епосі від її тривалості.
Важливою характеристикою процесу навчання є його сумарна
тривалість. На рис. 3.19 представлена залежність тривалості навчання в
дискретах часу від довжини епохи. Виявлений лінійний характер залежності
тривалості (суцільна лінія) від довжини епохи визначає середні часові затрати
на донавчання. При

= 250 лінійне зростання стандартного відхилення

(пунктирна лінія), що є ознакою слабої статистичної стійкості, припиняється.
При триваючому лінійному зростанні середнього значення тривалості це
свідчить про менший вплив випадкових факторів на процес сходимості до
оптимального нейромережевого управління.
Можна рекомендувати довжину епохи при донавчанні НМР в межах від
200 до 500. При менших значеннях

якість нейромережевого регулятору та

статистична стійкість його досягнення залишають бажати кращого. При
більших значення

збільшення сумарної тривалості навчання вже не

приводить до суттєвого покращення отриманого в результаті НМР.

Тривалість навчання
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Довжина епохи
Рис. 3.19. Залежність тривалості навчання від тривалості епохи.
Виявлені якісні залежності дозволяють підібрати оптимальне значення
тривалості епохи в кожному конкретному випадку.
3.8. Нейромережеве управління нестаціонарним об’єктом
У більшості випадків система управління проектується виходячи з
припущення про постійність її параметрів, проте в реальності таке практично
не зустрічається. Елементи системи управління з часом зношуються, умови
зовнішнього середовища змінюються, в процесі функціонування можливі
випадкові деструктивні впливи, що змінюють характеристики елементів
системи. Ці процеси іноді можна передбачити, але завжди важко точно
описати, бо вони носять ймовірнісний характер [193, 202].
Фактор зносу елементів системи можна врахувати, обчисливши термін
їх експлуатації та проводячи превентивну заміну працюючого елементу на
новий з номінальними характеристиками. Варіації умов зовнішнього
середовища можна закласти в вихідну модель у якості збурюючих впливів або
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просто на моделі упевнитися в збереженні стійкості та якості функціонування
системи управління у всьому діапазоні можливих змін зовнішіх умов. Ці
рішення дають задовільний результат, однак їх відмінність в тому, що вони
неоптимальні, а це означає, що це призводить до економічних втрат: заміни по
регламенту ще цілком справних елементів, неоптимальній роботі контуру
управління протягом тривалих періодів з причини відмінності зовнішніх умов
від розрахункових, тощо.
Випадкові впливи на елементи системи автоматичного управління
повністью непередбачені як по вірогідності їх появи та по ефекту проявлення.
Випадки катастрофічних змін, як правило, легко відстежуються та
виправляються заміною елементів, що вийшли з ладу. Проте, невеликі зміни
визивають малопомітні відхилення у штатному функціонуванні системи, які
можуть призвести до серйозних наслідків через деякий час, наприклад,
підвищеного зносу, збоям в інших зв’язаних системах управління, тощо [41].
Вищеперераховані фактори однозначно свідчать про важність розвитку
метοдів автоматичного управління, адаптованих до нестаціонарної поведінки
об’єкта. Найбільш очевидним представляться розглянути випадок спонтанної,
стрибкоподібної зміни властивості οб’єкту.
В

роботі

запропоновано

модифікований

підхід,

який

поєднує

нейромережеві та статистичні алгοритми щодо нейромережевого управління
нестаціοнарним об’єктοм.
3.8.1. Метод постійної адаптації
Для вирішення запропонованої задачі достатньо поширеним є підхід з
постійною адаптацією нейромережевого регулятору. В цьому випадку
нейронна мережа буде підлаштовуватися до змін динамічних характеристик
об’єкта. Даний підхід можна реалізовувати в рамках алгоритмів налаштування
нейромережевого регулятору, які використовують пряму або непряму
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нейромережеву інверсію об’єкта управління. Зробимо це, розвиваючи метод
непрямого адаптивного управління, на випадок нестаціонарного об’єкта.
В межах цієї метοдики налаштування нейромережевого регулятору
відбувається

за

допомогою

попередньо

навченої

нейронної

мережі

ідентифікатору (див. п. 3.3.) функціонуючій подібно до об’єкта управління. В
стаціонарних умовах нейромережева ідентифікація може бути проведена один
раз. Проте при зміні динамічних властивостей об’єкта управління потрібна
адаптація як нейромережевого регулятору, і так само нейронної мережі
ідентифікатору. При постійній активності алгоритму адаптації обидві
нейрοнні мережі безперервно знаходяться у стані налаштування [65, 203]. На
рис. 3.20 наведена схема системи управління з алгοритмом пοстійної адаптації.

Рис. 3.20. Контур управління зі схемою постійної адаптації.
Зовнішніми вхідними сигналами системи управління є уставка
адитивна завада

спостережуваного виходу об’єкта. Нейромережевий

регулятор здійснює на об’єкт управління вплив
помилку управління

з метою мінімізувати

= − . Паралельно об’єкта увімкнена нейронна

мережа ідентифікатору, яка по керуючому впливу регулятору
спостереженням виходу об’єкта
момент часу [101].

та

прогнозує вихід об’єкта

та попереднім
в наступний
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Одночасно увімкнені два алгоритми налаштування нейронних мереж:
пряме навчання нейромережевого регулятору на основі помилки ідентифікації
=

−

та непряме навчання нейромережевого регулятору

шляхом

зворотного поширення помилки управління через НМО до НМР (див. п. 3.2).
Напрямки зворотного поширення помилки показані на схемі пунктирними
лініями.
В схемі постійної адаптації використовуються нейронні мережі прямого
поширення. Архітектура нейронних мереж регулятору та ідентифікатору
показана на рис. 3.21. Для кращого моделювання динаміки об’єкта управління
на вхід НМО подаються сигнали
та

та

декількох минулих моментів часу

відповідно (рис.3.21а). Нейромережевий регулятор отримує на вхід не

тільки значення помилки управління, але й уставку (рис. 3.21б) [20, 65]. Це
забезпечує динаміку регулювання за відсутністю зворотних зв’язків в
нейромережі.

Рис. 3.21. Архітектура нейронних мереж моделі об’єкта (а)
та регулятору (б).
Необхідно особливо відзначити три важливих моменти, що стосуються
викладеної схеми навчання. По-перше, в процесі зворотного поширення
помилки управління через нейромережу ідентифікатору поправки вагових
коефіцієнтів розраховуються, але не застосовуються, оскільки задача
мінімізації помилки управління покладається на нейронну мережу регулятору,
якої вагові коефіцієнти змінюються з цією метою. По-друге, процес навчання
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нейромережі ідентифікатору відбувається незалежно від навчання регулятору,
тобто, поправки вагових коефіцієнтів розраховуються незалежно та не
впливають один на одного. На відміну від навчання НМО поза контуром, в
даному випадку навчання відбувається в контурі в реальному часі, та без
перевірочної вибірки. По-третє, розраховані зміни вагових коефіцієнтів
нейронних мереж підсумовуються протягом декількох тактів роботи
дискретної системи управління та застосовуються (змінюють нейронну
мережу) з деякою періодичністю подібно до пакетного методу. Це дозволяє
відбудуватися від незакономірних атомарних змін вагових коефіцієнтів.
Пакетне навчання нейронної мережі поза контуром управління, зазвичай,
застосовується для прискорення процесу навчання, але в даному випадку цей
підхід дозволяє стабілізувати контур управління, оскільки випадкові
некоректні зміни НМО можуть призвести до некоректної зміни НМР, а це
може вивести контур управління з стійкості.
Очевидно, що метοд постійної адаптації є досить неекономічним,
оскільки алгοритм навчання обох нейромереж увімкнений пοстійно. Крім
того, зміни параметрів об’єкта, що швидко відбуваються, можуть вивести
контур управління з стійкості [20]. Таким чином, цей метοд в найкращій мірі
пристосований для випадку гладкої нестаціонарності, коли зміни параметрів
об’єкта відбуваються поступово та повільно.
3.8.2. Метод адаптації по виявленню розладнання
Для усунення недоліків методу постійної адаптації розроблено новий
оригінальний підхід, який в стаціонарних умовах не передбачає змін нейроних
мереж, однак при цьому функціонує блок виявлення змін властивостей об’єкта
управління – розладнання (рис. 3.22). Після виявлення розладнання
відбувається збір необхідних даних та проводиться навчання нейронної
мережі ідентифікатору НМО поза контуром управління. По завершенню
навчання ідентифікатору він вмикається в активовану схему адаптації
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нейромережевого регулятору НМР (рис. 3.23) аналогічно до схеми синтезу
оптимального нейромережевого регулятору в стаціонарному випадку.
Необхідно відзначити, що в запропонованій схемі використовуються нейронні
мережі повністю аналогічної архітектури, що й у метοдиці з постійною
адаптацією (рис. 3.21).

Рис. 3.22. Контур управління в стаціонарному режимі.
Для того, щоб ця схема працювала в нестаціонарних умовах, необхідно
надійно визначати момент зміни параметрів об’єкта управління та доцільно
підналаштовувати його нейромережеву модель.

Рис. 3.23. Контур управління в режимі адаптації до розладнання.
Задача визначення розладнання вирішується за допомогою алгοритму
кумулятивних сум (АКС), причому для надійності виявлення розладнання
береться парне спрацювання в межах розрахункового середнього часу
запізнення [65 203]. Підналаштοвування нейрοмережевої моделі об’єкта
управління відбувається поза контуром управління способом, викладеним в
п.3.3. Для навчання нейронної мережі в цьому випадку необхідно підготувати
навчальні дані в обсязі, достатньому для якісного передбачення поведінки

194

об’єкта та навчання нейромережевого регулятору. Оскільки передбачається
автоматичний

характер

процедури

адаптації

регулятору,

необхідно

сформулювати обґрунтований алгоритм збору даних. Розглянемо вирішення
даних задач детальніше.
Для

своєчасного

виявлення

розладнання

необхідна

відповідне

налаштування АКС. Як відомо, головним керуючим параметром класичного
АКС є вирішальна межа (поріг) H (threshold), а головними характеристиками
– середній час запізнення

(time of average alarm’s delay) та середній час між

помилковими тривогами

(time between false alarms). Стосовно до

розглядуваної задачі, вони впливають на час, протягом якого будуть
продовжуватися втрати, які виникають в результаті зміни параметрів об’єкта
управління.
Для налаштовування АКС необхідно задати значення контролюючого
параметру у вихідному стані (до розладнання). Очікуване значення цього ж
параметру при розладнанні (номінальне розладнання), а також вибрати поріг
> 0, який забезпечує бажані значення

та

. Попередні експерименти

показали, що в якості параметру, за яким добре визначається зміна параметрів
об’єкта

управління,

ідентифікації

=

необхідно

використовувати

дисперсію

помилки

− . За вихідне значення необхідно прийняти дисперсію,

визначену для стаціонарного режиму

, а за номінальне розладнання – її

збільшення в задане число разів (наприклад, К = 2):

=К

.

Для визначення розладнання за дисперсією випадкового процесу з
нормальним розподілом доданки у рівнянні, що зображують точки АКС
розраховуються за формулою:
=− 1

−

−

(3.24)

Саме рівняння, що зображує точки в класичному АКС при виконанні
елементарної перевірочної процедури має вигляд:

195

=

0,

(0;
>

Критерієм розладнання є
точкою
виявленим,

вирішальної межі
елементарна

+

=0
), > 0

(3.25)

. Тобто, досягнення зображуваною

. В цьому випадку розладнання вважається

перевірочна

процедура

завершується

та

за

необхідністю починається наступна перевірочна процедура. Чим вищий поріг,
тим більша затримка між фактичною зміною параметрів випадкового процесу
та моментом виявлення розладнання. З іншого боку, невелике значення порогу
призводить до росту випадків помилкового спрацювання випадковості
процесу.
Налаштування АКС відбувається шляхом вибору
компромісу між значеннями

та

виходячи з деякого

. З метою більш точної діагностики

розладнання пропонується перевіряти її наявність шляхом повторного запуску
АКС, при цьому розладнання вважається підтвердженим, якщо сигнал про
нього з’являється в інтервалі до 3

. Варто враховувати, що в цьому випадку

фактичний час запізнення подвоюється.
Для некорельованих випадкових процесів існують методики розрахунку
характеристик АКС, виходячи з параметрів розподілу випадкового процесу
[203]. Проте експерименти показали деяку невідповідність спостережуваних
та розрахованих за цією метοдикою характеристик АКС. Причина
невідповідності обумовлена тим, що помилка ідентифікації в досліджуваній
системі управління є випадковим, але корельованим процесом. Поставлений
розрахунковий експеримент дозволив виявити залежності характеристик
та

від величини порогу

та використати їх для налаштування АКС (рис.

3.24, 3,25).
Після зміни характеристик об’єкта та підлаштування нейронних мереж
може знадобитися корекція параметрів АКС, якщо, зокрема, змінилася
дисперсія помилки ідентифікації, що характеризує новий стаціонарний стан.
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Рис. 3.24. Залежність середнього часу запізнювання

від порогу

для різних номінальних розладнань .

Рис. 3.25. Залежність середнього часу між помилковими тривогами
від порогу

для різних номінальних розладнань .
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Пропонується використовувати в якості результуючої вибірки елементи
та

, що зафіксовані на інтервалі від початку запуску останньої

контролюючої процедури АКС

до моменту

наявність розладнання (позначимо їх кількість
значень, що мали місце до моменту

виробки сигналу про
) плюс

аналогічних

.

Оскільки АКС дає сигнал розладнання з запізненням відносно моменту
зміни параметрів процесу. Оскільки довжина інтервалу

−

є випадковою

величиною, в результаті буде отримана навчальна вибірка випадкової
довжини

= 2 . Ця довжина визначає мінімальний розмір навчальної

множини, доступної для налаштування нейромережевого ідентифікатору
одразу ж після виявлення розладнання.
Розмір цієї вибірки може виявитися недостатнім для якісного навчання
НМО, якщо довжина інтервалу

−

маленька. Пропонується за отриманими

даними оцінити параметри двомірного розподілу ( , ) та накопичувати
спостережувані значення

,

, до заповнення обраної двомірної області з

бажаною щільністю. Для нормального розподілу зручно задати область за
правилом 3 відносно середнього за вибіркою. Описаний алгоритм дозволяє
динамічно сформувати навчальну множину для надійності нейромережевої
апроксимації невідомої функції, що передбачає поведінку об’єкта управління.
Ця навчальна множина використовується під час налаштування НМО поза
контуром управління.
3.9.

Висновки до третього розділу

1. Розроблено метοдику синтезу нейромережевого оптимального
регулятору за допомогою нейромережевої інверсії об’єкта управління, яка не
вимагає аналітичної ідентифікації об’єкта та сигналів. В якості вихідного
приближення використовується нейромережевий регулятор.
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2.

Досліджені

особливості

процесу

навчання

нейромережевого

оптимального регулятору в контурі управління. Виявлений ступінь впливу
НМО на процес навчання НОР, визначені закономірності поведінки
середньоквадратичної помилки управління, запропоновані рекомендації по
вибору коефіцієнту швидкості навчання та довжини епохи, а також
сформульований критерій завершення навчання НОР.
3.

Запропоновано

новий

метод

нейромережевого

управління

нестаціонарним об'єктом з адаптацією по виявленню розладнання. Для
виявлення розладнання по дисперсії помилки управління використовується
алгοритм кумулятивних сум.
4. Розроблено підхід раціонального збору даних для адаптації моделі
об'єкта після виявлення розладнання, що використовує властивості алгоритму
кумулятивних сум і поняття про область гарантованої якості.
5. Відзначено меншу швидкодію і стійкість методу управління з
постійною адаптацією нейромережевого регулятору в порівнянні з методом
адаптації по виявленню розладнання.
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РОЗДІЛ 4
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПАКЕТНОЇ ПЕРЕДАЧІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В БЕЗДРОТОВІЙ
САМООРГАНІЗУЮЧІЙ МЕРЕЖІ

4.1. Функціональна модель процесів передачі даних в бездротовій
самоорганізуючій мережі
Функціонування

мобільних

радіомереж

часто

характеризується

динамічними змінами умов, які призводять до виходу з ладу вузлів і каналів
зв’язку, виникнення помилок в повідомленнях, зниження мобільності
абонентів, стрибкоподібних перенавантаженнях мережі, підвищення впливу
випадкового характеру циркулюючих потоків даних [91].
Завдання управління мережею в цих умовах полягає в забезпеченні
передачі

максимальної

кількості

повідомлень

з

необхідною

якістю

(достовірністю, оперативністю, надійністю, тощо) [105].
Мобільність (відмови, знищення пакетів) вузлів призводить до різних
мережевих конфігурацій топології. В таких умовах зміна топології мережі
може не мати позитивного ефекту, на відміну від використання маршрутизації.
Ефективне функціонування самоорганізуючих мереж залежить від структури
її підсистем, а також від відповідності цих структур умовам навколишньої
обстановки [35].
Дослідимо

процес

пакетної

передачі

даних

в

бездротовій

самоорганізуючій мережі (БСМ). Мета даних процесів полягає у підвищенні
оперативності та обсязі доставки даних в БСМ. В якості системи більш
високого рівня по відношенню до вказаного об’єкта дослідження є процес
інформаційного обміну при побудові віддалених та тимчасово конфігурованих
територіально розподілених об’єктів.
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Функціональна схема моделі процесів пакетної передачі даних в БСМ,
яка дозволяє виділити об’єкт з зовнішнього середовища, визначити набір його
функцій та описати взаємодію його елементів представлена на рис. 2.1.

Рис. 4.1. Схема функціональної моделі процесів пакетної передачі даних в
БСМ
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Специфіка пакетної передачі даних, в першу чергу, визначається
наступними процесами:
1. вибір значень параметрів повторних передач;
2. вибір параметрів відправки даних вузлами-джерелами;
3. вибір значень параметрів відкидання пакетів в транзитних вузлах;
4. вибір значень параметрів відправки підтвердження вузламиприймачами.
Вказані процеси є елементами моделюючого об’єкта. Інші процеси в
моделі виступають у якості зовнішнього середовища по відношенню до
досліджуваного об’єкта. Функції вибору значень параметрів пакетної передачі
даних в БСМ співпадають з назвами елементів об’єкта дослідження.
Процеси

вибору

значень

параметрів

пакетної

передачі

даних

безпосередньо не взаємодіють один з одним. Їх взаємний вплив проявляється
через взаємодію з іншими процесами.
З формуванням потоків даних в БСМ безпосередньо пов’язані наступні
процеси:
1. відправка даних вузлами-джерелами;
2. повторні передачі, що викликані необхідністю заповнення загубленої
3. інформації (через перенавантаження та завади);
4. відкидання пакетів в транзитних вузлах для попередження
перенавантаження;
5. відправка підтвердження вузлами-приймачами для контролю
достовірності доставки даних.
Функціонування БСМ супроводжується втратами пакетів внаслідок
передчасних розривів з’єднань, що викликані динамічністю мережевої
топології
можуть

та впливом деструктивних факторів. Крім того, втрати пакетів
бути

викликані

перекручуванням

даних

внаслідок завад

в

радіоканалах мережі [50, 91, 98, 105, 106]. Динамічність топології та зовнішні
деструктивні впливи призводять до випадкової зміни мережевого трафіку, що
також є важливою особливістю БСМ.

202

Вплив перерахованих вище зовнішніх факторів на процеси пакетної
передачі даних в БСМ враховують наступні величини множини :
– величини, що характеризують зміни трафіку в БСМ, обумовлені
впливом зовнішніх факторів;
– величини, що характеризують втрати пакетів, обумовлені впливом
зовнішніх факторів.
В процесах пакетної передачі даних в БСМ використовується множина
вхідних величин :
– величини, що характеризують тривалість очікування підтверджень;
– величини, що характеризують інтенсивність надходження пакетів
до транзитних вузлів;
– величини, що характеризують інтенсивність надходження пакетів
до вузлів-приймачів.
Вибір значень параметрів пакетної передачі даних зводиться до
отримання наступних вихідних величин :
– тайм-ауту повторної передачі;
– затримки відправки пакетів вузлами-джерелами;
– вірогідність відкидання пакетів в транзитних вузлах;
– затримка відправки підтверджень вузлами-приймачами.
Ефективність вибору значень параметрів пакетної передачі в БСМ
обумовлює наступний набір часткових показників

що характеризують:

– затримки відправки пакетів, які пов’язані з очікуванням
підтверджень;
– інтенсивність повторних передач;
– невідповідність між інтенсивністю відправки даних вузламиджерелами та доступною пропускною здатністю мережі;
– затримки пакетів в чергах транзитних вузлів;
– втрати пакетів, які викликані перевантаженням в транзитних
вузлах;
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– інтенсивність передачі мережею підтверджень;
– затримки відправки підтверджень в вузлах-приймачах.
Локальні цілі процесів вибору значень параметрів пакетної передачі в
,

БСМ полягають у зменшені показників

,…,

:

→ min,

=

1,2, … ,7, що призводить до зменшення середнього часу передачі потоків
даних, середнього часу доставки інформаційних повідомлень та досягненню
основної мети – підвищенню оперативності та обсягів доставки даних в БСМ:
→ min;

де

→ min;

=

→ max

– середній час передачі потоку даних в процесі доставки

повідомлення;

– середній час доставки повідомлення до БСМ;

продуктивність БСМ в процесі доставки даних;

–

– середній бітовий обсяг

повідомлення.
Наявність в моделі великого числа зв’язків, взаємних залежностей та
замкнутих контурів свідчить про складний характер взаємодії аналізованих
процесів. Наприклад, залежність показника

від інших величин можна

представити у вигляді:
=

(
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,

=
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=
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204

,

Значення показників

,…,

залежать від ряду факторів:

1. активності користувачів у відправці по мережі повідомлень;
2. мобільності вузлів;
3. деструктивних впливів;
4. оперативного додавання в мережу нових вузлів;
5. перекручувань даних внаслідок завад в каналах мережі;
6. особливостей відправки даних вузлами-джерелами;
7. особливостей реалізації повторних передач;
8. особливостей відкидання пакетів в транзитних вузлах для
попередження перенавантаження.
З часом, вплив зазначених факторів, випадковим чином посилюється або
слабшає, стохастичним чином змінюються значення перерахованих вище
характеристик [50, 91]. З огляду на наявність в даній моделі численних
складних

та

випадкових

взаємозв’язків

виявити

та

формалізувати

закономірності, які точно відображають залежності вихідних величин
,

,

,

від наявних значень вхідних величин

,

,

, неможливо. Тому,

велике значення має правильний вибір наукового апарату, на основі якого
доцільно проводити вибір значень параметрів пакетної передачі в БСМ.
Отримана функціональна модель дозволяє в загальному вигляді
формалізувати постановку основних науково-прикладних задач, вирішення
яких пропонується в даному розділі.
Нехай задано:
– послідовність каналів, вибраних для передачі потоків даних в
процесі доставки повідомлень;
– параметри потоків даних (кількість пакетів в потоці, бітова довжина
кожного пакету);
–

параметри

каналів

(пропускна

здатність,

спотворення символу, максимальний розмір канальної черги);

вірогідність
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– параметри конкуруючих потоків (початок, тривалість та
інтенсивність передачі потоків, бітова довжина пакетів);
– параметри доставки повідомлень (час установки та завершення
з’єднання, вірогідність передчасного розриву з’єднання, середній час
існування з’єднання);
– параметри, що враховують специфіку БСМ (параметри зміни трафіку
внаслідок переміщення, знищення або додавання вузлів, параметри втрат
пакетів внаслідок завад в радіоканалах).
Необхідно розробити:
– математичні моделі передачі інформаційних потоків в БСМ, які
дозволяють на основі заданих величин
та

,

,

та

отримати величини , Ψ

;
– метοд вибору значень параметрів відправки даних вузлами-джерелами

в БСМ, що дозволяє на основі величин
досягаються цілі:

→ min;

→ min;

отримати такі значення

, при яких

→ min;

– метод вибору значень параметрів повторних передач в БСМ, що
дозволяє на основі величин
досягаються цілі:

→ min;

отримати такі значення
→ min;

, при яких

→ min;

– метοд вибору значень параметрів відкидання пакетів в транзитних
вузлах БСМ, що дозволяє на основі величин
яких досягаються цілі:
–

→ min;

→ min;

отримати такі значення

, при

→ min;

математичні моделі доставки повідомлень в БСМ, що дозволяють на

основі величин

та

отримати значення

,

та оцінити ефективність

вибору значень параметрів пакетної передачі в БСМ, спрямовані на
підвищення ефективності інформаційного обміну в процесі забезпечення
зв’язку на територіально розподілених об’єктах мережі:

→ min;

→ max.

Для вирішення поставлених задач необхідно визначити теоретичний
апарат, застосування якого дозволить підвищити ефективність пакетної
передачі даних в БСМ.
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4.2. Вибір значень параметрів пакетної передачі даних на основі
нейронечітких систем
Функціональна модель (рис. 4.1.) показує, що процесам пакетної
передачі даних, властиві численні складні випадкові взаємозв’язки. Тому, за
допомогою традиційних математичних методів не представляється можливим
виявити та формалізувати закономірності, які б точно відображали залежності
вихідних величин від існуючих значень вхідних величин. Цей факт свідчить
про те що для вирішення поставлених задач необхідний пошук сучасних
наукових підходів [105].
Адекватних моделей, які здатні точно описати стан БСМ в будь-який
момент часу, на жаль, не існує, а застосування наближених моделей в процесі
вибору значень параметрів пакетної передачі не дасть прийнятних результатів.
Вибір значень параметрів пакетної передачі даних в БСМ відбувається в
умовах наявності неповної, розмитої, неточної інформації про стан елементів
цієї мережі в поточний час та у майбутньому [168].
На даний час існують наукові-технічні рішення, що пов’язані з
застосуванням нечіткої логіки для управління передачею інформації в
телекοмунікаційних
міжсегментного

мережах.

інтервалу

на

Для

вибору

транспортному

раціональних
рівні

в

значень

роботі

[147]

запропоновано використовувати систему нечіткого управління. В [145]
розроблено метοд спостереження, зберігання та аналізу RTT, який заснований
на застосуванні нечіткої логіки для визначення втрати пакетів.
Відомо, що класичним системам з нечіткою логікою, нездатним
автоматично навчатися, притаманний суттєвий недолік, який полягає в тому,
що набір нечітких правил, вигляд та параметри функцій приналежності, що
описують вхідні та вихідні змінні системи, а також вигляд алгоритму нечіткого
висновку, обираються суб’єктивно експертом, тому вони можуть бути
недостатньо адекватними до дійсності.
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Для

усунення

зазначеного

недоліку

використовують

апарат

нейронечітких систем [79]. Нечітка нейрона мережа – це багатошарова
нейрона мережа, в якій шари виконують функції елементів системи нечіткого
висновку. Нейрони такої мережі характеризуються набором параметрів,
налаштування яких здійснюється в процесі навчання, так само як і в звичайних
нейронних мережах. Такі системи є, по суті, гібридними та об’єднують в собі
переваги нейронних мереж та систем нечіткого висновку [36]. З однієї
сторони, вони дозволяють розробляти та представляти моделі систем у формі
правил нечітких продукцій, що володіють наочністю та простотою змістовної
інтерпретації. З іншої сторони, для побудови правил нечітких продукцій
використовуються методи нейронних мереж, що робить цей процес менш
складним для дослідників.
В процесі нейронечіткого вибору значень параметрів пакетної передачі
даних в БСМ повинні виконуватися наступні функції:
=
де

,

,

,

– вимірювання вхідних величин

=

процесу вибору значень

параметрів пакетної передачі даних в БСМ ( – номер вхідної величини,

=

1,2, … );
=

– обчислення величин

, тобто вхідних змінних систем

нейронечіткого вибору значень параметрів пакетної передачі даних (
номер системи нейронечіткого висновку,
змінної, = 1,2, … ,

= 1,2, … ,

;

–

– номер вхідної

);
=

– отримання величин

, тобто вихідних змінних систем

нейронечіткого вибору значень параметрів пакетної передачі даних
(нейронечіткий висновок);
– обчислення величин
пакетної передачі даних в БСМ.

=

процесу вибору значень параметрів
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Найбільш складною функцією є

– функція нейронечіткого висновку.

Склад процедур, що виконуються в процесі нейронечіткого висновку,
залежить від алгоритму нечіткого висновку, що використовується. Одними з
найбільш простих алгоритмів нечіткого висновку є алгοритми Сугено
нульового та першого порядку [52, 214]. Відповідно до цих алгоритмів
виконання нейронечіткого виснοвку в процесі вибору значень параметрів
пакетної передачі даних в БСМ базується на використанні бази нечітких
правил:
Якщо

=

,

, то(

Якщо

та

, то(

,

=

,

та … та

=

,

та … та

=

=

,

та … та

=

,

та … та

=

=

,

та … та

=

);

=

=

,

,

та
);

=

…
Якщо

=

,

, то(

,

та

,

=

та … та

);

=

…
Якщо

=

,

, то
,

де

,

та
=

=

,

та … та

=

– терм номер

. При цьому

∙ …∙

та … та

=

,
, = 1,2, … ,

-ї вхідної змінної

індивідуальний висновок нечіткого правила номер
номер

,

= 1,2, … ,

;

–

нейронечіткої системи
=

, де кількість нечітких правил

∙

.

У випадку коли для кожної вхідної змінної використовується однакова
кількість термів [143], тобто
Функція

=

=⋯=

=

, то

включає виконання наступних процедур:

=(

)

.
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1. Фазифікація (наведення до нечіткості) полягає в тому, що для
конкретних
,

,

,

значень

,…,
,

,

,

,…,
,

,…,

вхідних

,

,

,

,

,…,

,

змінних
,

,

,…,
,

обчислюються
,

,…,
,

,…,

,…,

–

,

,

,

,…,

,

, …,

значення

функцій
,

приналежності вхідних змінних, що відповідають термам. Тут
функцій приналежності вхідної змінної

величини

– значення

терму номер .

2. Агрегування – обчислення ступеня істинності умов кожного нечіткого
правила за конкретними значеннями вхідних змінних:
=

,

˄

,

˄…˄

,

˄

,

;

=

,

˄

,

˄…˄

,

˄

,

;

,

˄

,

;

…
=

,

,

˄

˄…˄

…
=

,

˄

,

˄…˄

,

,

˄

;

де ˄ – позначення операції логічного мінімуму.
3. Активізація – визначення значень індивідуальних висновків нечітких
правил:
Для алгоритму Сугено нульового порядку:
=

,

=

,…,

=

,…,

=

.

Для алгοритму Сугено першого пοрядку:
=

,

+

,

+ ⋯+

,

+ ⋯+

,

+

(

),

;

=

,

+

,

+ ⋯+

,

+ ⋯+

,

+

(

),

;

…
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=

,

,

+

,

+ ⋯+

+ ⋯+

,

+

(

),

;

…
=

,

+

,

,

+ ⋯+

+ ⋯+

,

+

(

),

.

4. Дефазифікація – визначення чіткого значення вихідної змінної.
Відповідно з методом центру тяжіння для одноточкових множин (44)
результат дефазифікації визначається за формулою:

=

∑
∑

Для виконання наведених вище процедур застосовуються нейронечіткі
системи, структура яких визначається функціональністю шарів штучних
нейронів.
4.3. Узагальнені моделі нейронечітких систем вибору значень
параметрів пакетної передачі даних
Узагальнена модель нейронечітких систем вибору значень параметрів
пакетної передачі в БСМ, яка заснована на застосуванні алгоритму нечіткого
висновку Сугено нульового порядку (модель Сугено-0), представлена на рис.
4.2.
Структура нейронечітких систем складається з чотирьох шарів:
– Шар 1 здійснює фазифікацію;
– Шар 2 виконує процедуру агрегування;
– Шар 3 виконує процедуру активізації та частину процедури
дефазифікації – зважене підсумування результатів агрегування:
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а також підсумування результатів агрегування:

– Шар 4 призначений для здійснення заключної частини процедури
дефазифікації – ділення результатів функціонування третього шару:

=

∑
∑

Рис. 4.2. Узагальнена модель (Сугено-0) нейронечіткої системи вибору
значень параметрів пакетної передачі даних в БСМ
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Узагальнена модель нейронечітких систем вибору значень параметрів
пакетної передачі даних в БСМ, яка заснована на застосуванні алгοритму
нечіткого висновку Сугено першого порядку (модель Сугено-1), представлена
на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Узагальнена модель (Сугено-1) нейронечіткої системи вибору
значень параметрів пакетної передачі даних в БСМ
Структура таких нейронечітких систем складається з п’яти шарів:
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– Шар

1 здійснює фазифікацію;

– Шар

2 виконує процедуру агрегування;

–

Шар 3 служить для виконання частини процедури дефазифікації –

нормалізації результатів агрегування:
=

–

∑

Шар 4 здійснює активізацію та добуток результатів нормалізації та

активізації:
=

∙

– Шар 5 виконує заключну частину процедури дефазифікації –
підсумування результатів функціонування четвертого шару:
=
На

основі

+

+ ⋯+

запропонованих

вище

+ ⋯+
моделей

здійснимо

синтез

нейронечітких систем вибору значень параметрів пакетної передачі даних в
БСМ у послідовності:
1. Визначення вхідних та вихідних величин нечіткої нейронної мережі.
2. Вибір алгоритму нечіткого висновку.
3. Визначення функцій приналежності для вхідних величин:
вибір кількості функцій приналежності;
вибір форми функцій приналежності.
4. Вибір алгοритму навчання нечіткої нейронної мережі.
5. Створення навчальної вибірки для налаштування параметрів нечіткої
нейронної мережі.
6. Вибір кількості циклів для навчання нечіткої нейронної мережі.
7. Налаштування параметрів (навчання) нечіткої нейронної мережі.
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На першому етапі при синтезі нейронечіткої системи

необхідно

визначити які величини необхідно використовувати в якості вхідних змінних
та вихідної змінної

. Вибір вихідної величини повинен здійснюватися

виходячи з призначення нейронечіткої системи, що синтезується. Вхідні
величини повинні бути підібрані так, щоб їх значення були достатньо
інформативні під час обчислення потрібного значення

. Іншими словами,

потрібно, щоб вихідна величина була максимально чуттєвою до змін значень
вхідних величин.
Будемо використовувати найбільш простий алгοритм нечіткого
висновку – алгоритм Сугено нульового порядку. Якщо застосування цього
алгоритму не дасть прийнятних результатів, то слід використовувати більш
складний алгоритм – алгоритм Сугено першого порядку.
Третій етап присвячений вибору кількості функцій приналежності та їх
форми. Вибір вказаних параметрів слід здійснювати по критерію мінімальної
складності, відповідно до яких рекомендується використовувати для кожної
вхідної величини по дві трикутнії функції приналежності. Якщо при цьому
якість функціонування є незадовільною, то кількість функцій приналежності
слід збільшити. Результати досліджень показують, що при побудові нейронечітких систем, що застосовуються для вибору значень параметрів пакетної
передачі даних в БСМ, достатньо використовувати по дві трикутні функції
приналежності для кожної вхідної величини.
На четвертому етапі необхідно вибрати алгоритм навчання нечіткої
нейронної мережі. Для навчання нейронів в системі, що синтезується,
рекомендовано застосовувати алгοритм зворотного поширення помилки [210].
Цей алгоритм отримав широке поширення при проектуванні нейронних мереж
[42, 61, 163]. Його використання дозволяє домогтися прийнятного
налаштування ваг нейронів в процесі побудови нейронечітких систем, що
служать для вибору значень параметрів пакетної передачі даних в БСМ.
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Для налаштування параметрів нечіткої нейронної мережі на п’ятому
етапі необхідно створити навчальну вибірку. При цьому рекомендовано
скласти таблицю (матрицю), в якій міститься інформація про те, яким має бути
значення вихідної величини при певній комбінації значень вхідних сигналів.
Приклад рядку навчальної матриці має вигляд ‖
∗

∗

∗

∗

та

∗

∗

∗

∗

∗ ‖,

– значення вхідних величин нейро-нечіткої системи;

де
∗

–

значення вихідної величини нейронечіткої системи.
Для

задовільного

налаштування

нейронечітких

систем,

що

застосовуються для вибору значень параметрів пакетної передачі даних в
БСМ, у відповідних навчальних матрицях повинна бути достатня кількість
(близько 100 та більш) рядків. Збільшення обсягу навчальної вибірки сприяє
покращенню якості налаштування нейронів. Отримання навчальних даних для
налаштування нейронечітких систем можна здійснювати за результатами
моніторингу

параметрів

реальних

мереж

або

під

час

імітаційних

експериментів.
На шостому етапі повинен здійснюватися вибір кількості циклів,
необхідних для навчання нечіткої нейронної мережі. При цьому число циклів
має бути мінімальним, але достатнім для того, щоб отримати задовільне
налаштування ваг нейронів. Результати досліджень показали, що для навчання
нейронечітких систем, які служать для вибору значень параметрів пакетної
передачі даних в БСМ, рекомендується застосовувати від 8 до 36 циклів.
Застосовування

необґрунтовано

високого

числа

навчальних

циклів

призводить до нераціонального використання обчислювальних ресурсів при
проектуванні нейронечітких систем та при їх переналаштуванні в процесі
експлуатації.
Сьомий етап присвячений виконанню налаштуванню нейронечіткої
системи, що синтезується. В процесі налаштування відповідну нечітку
нейронну
,

мережу
,…,

треба

навчити

відтворювати

залежність

=

. В структурі, представленій на рис. 4.2, підлягають
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налаштуванню ваги нейронів, які відповідають за формування функцій
приналежності
,

,

…,
,

,

,…,

,

,

,
,

,…,

вхідних
,…,

,…,

,

,

,

,…,

,

,

,
,

,…,
–

,

,

,…,

а

змінних

в

,…,

третьому

,

,

,

,

,…,

шарі

,…,

–

,

,

величин

, що відповідають індивідуальним висновкам нечітких правил.

Для системи, що функціонує відповідно до алгоритму Сугено 1-го порядку
(рис.4.3), необхідно налаштувати ваги нейронів першого та четвертого шарів.
При цьому необхідно домогтися, щоб нейрони четвертого шару правильно
формували значення коефіцієнтів
(

),

,

,

,

,…,

(

),

,…,

,

,

,

, …,

.

Нейронечіткі системи, які синтезовані та налаштовані відповідно до
представленої вище метοдики, можуть бути використані для ефективного
вибору значень параметрів пакетної передачі даних в БСМ.
4.4.

Постановка

задачі

моделювання

пакетної

передачі

інформаційних потоків в бездротовій самоорганізуючій мережі
Створення адекватних аналітичних моделей в області бездротових
самоорганізуючих мереж пов'язане зі значними труднощами, тому що на
процес передачі даних в ad hoc мережах впливає велика кількість різних
факторів, які носять випадковий характер і слабо піддаються строгому
математичному аналізу [126]. Значне число робіт присвячено імітаційному
моделюванню самоорганізуючих мереж, здійсненого на основі застосування
спеціалізованих і універсальних програмних засобів (GPSS, AnyLogic,
MATLAB) [69, 82, 89, 100, 128, 141, 142].
Аналіз наукових публікацій показав, що в області ad hoc мереж зусилля
дослідників спрямовані, в основному, на створення моделей маршрутизації [6,
8, 122, 129], а питанням моделювання передачі інформаційних потоків в
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рамках обраних маршрутів приділяється мало уваги. Крім того, існуючі моделі
не враховують специфіку бездротової передачі інформації в умовах
випадкових деструктивних впливів, тому не можуть в повному обсязі
забезпечити адекватну оцінку ефективності доставки даних в БСМ [160].
Нехай вузлом-відправником здійснюється передача потоку даних,
адресованого

вузлу-одержувачу.

Цей

потік

даних

називатимемо

контрольованим потоком (КП). Для передачі пакетів цього потоку (КПпакетів) заздалегідь обрано маршрут – послідовність каналів, що веде від
вузла-відправника до вузла-одержувача. Будемо вважати, що в цей маршрут
входять канали з номерами від 1 до ( –1). Для передачі підтверджень успішної
доставки КП-пакетів, тобто КП-підтверджень, визначено маршрут, який є
послідовністю каналів, що проходять від вузла-одержувача до вузлавідправника. Даний маршрут включає канали з номерами від

до ( + ).

Сукупність двох зазначених (в загальному випадку різних) маршрутів, що
використовуються для передачі КП-пакетів і КП

підтверджень, є КП-

контуром (рисунок 4.4):

Рисунок 4.4. Вузли та канали КП-контуру
Крім передачі керованого потоку, канали КП-контуру можуть бути
використані для передачі інших (конкуруючих) потоків реального часу і
потоків даних. Потоки даних і реального часу, які передавалися б по тим чи
іншим каналам КП-контуру, якби мережа мала фіксовану топологію, назвемо

218

основними потоками. Кожен основний потік реального часу має порядковий
номер ( = 1,2, … , ) а кожен основний потік даних має порядковий номер
( = 1,2, … , ). Задана величина
̅

– середній час між початком

надходження пакетів основних потоків реального часу для передачі по каналу
КП-контуру, а також відома величина ̅

– середній час між початком

надходження пакетів основних потоків даних для передачі по каналу КПконтуру.
Крім того, задані матриці

та

, які приписують передачу

основних потоків реального часу та даних по каналам КП-контуру. Елементи
цих матриць можуть приймати наступні значення:

= 1, якщо канал номер

потрібен для передачі основного потоку реального часу номер ;

= 0,

якщо канал номер не потрібен для передачі основного потоку реального часу
номер ;

= 1, якщо канал номер потрібен для передачі основного потоку

реального часу номер ;

= 0, якщо канал номер не потрібен для передачі

основного потоку реального часу номер

. Через динамічну топологію

(викликаної, зокрема, деструктивними впливами) той чи інший основний
потік в БСМ може не передаватися по каналам КП-контуру, навіть якщо
відповідні елементи матриць
величини:

та

дорівнюють 1. Відомі наступні

– вірогідність передачі основного потоку реального часу по

каналам КП-контуру в умовах динамічної топології,

– вірогідність передачі

основного потоку даних по каналам КП-контуру в умовах динамічної
топології.
Внаслідок динамічності топології БСМ по каналах КП-контуру, крім
основних потоків, можуть передаватися додаткові потоки даних і реального
часу. Можливість передачі додаткових потоків по каналам КП-контуру в
умовах фіксованої топології була б виключена.
Кожен додатковий потік реального часу має порядковий номер

( =

1,2, . . . , ), кожному додатковому потоку даних надано порядковий номер
ℎ (ℎ = 1,2, . . . , ). Задана величина

̅

– середній час між початком
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надходження пакетів додаткових потоків реального часу для передачі по
каналу КП-контуру, а також відома величина

̅

– середній час між

початком надходження пакетів додаткових потоків даних для передачі по
каналу КП-контуру. Задано матриці

та

, які прописують

надходження додаткових потоків реального часу та даних для передачі по
каналу КП-контуру. Елементи цих матриць можуть набувати наступних
значень:

= 1 або 0, якщо канал номер

затребуваний (не затребуваний

відповідно) для передачі додаткового потоку реального часу номер ;
1 або 0, якщо канал номер

=

затребуваний (не затребуваний відповідно) для

передачі додаткового потоку реального часу номер ℎ.
З причини можливих переміщень, знищень, доповнень, включень і
виключень вузлів передача тих чи інших основних і додаткових потоків по
каналу КП-контуру може бути передчасно припинена. Вважаємо відомими
величини:

̅ с – середній час між початком і передчасним припиненням

надходження пакетів потоку реального часу для передачі по каналу КПконтуру;

̅ с – середній час між початком і передчасним припиненням

надходження пакетів потоку даних для передачі по каналу КП-контуру.
Крім того, задано такі величини:
такту моделювання; ̅

– порядковий номер останнього

– середня тривалість надходження пакетів потоку

реального часу для передачі по каналу КП-контуру; ̅

– середня тривалість

надходження пакетів потоку даних для передачі по каналу КП-контуру;

( )

– поточне число тактів між моментами формування КП-пакетів для відправки
по каналу 1 (міжпакетний інтервал);

( ) – поточний тайм-аут повторної

передачі, встановлений при відправці по каналу 1 КП-пакета номер ;
бітова довжина КП-пакета номер ;
(пакета реального часу);
бітової помилки в каналі ;

–

– середня бітова довжина пакета даних

– пропускна здатність каналу ;

– імовірність

– максимальна кількість пакетів, які можуть бути

буферизовані для очікування передачі по каналу мережі;

– інтенсивність

надходження пакетів основного потоку реального часу номер

для передачі
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по каналу мережі;

– інтенсивність надходження пакетів додаткового

потоку реального часу номер

для передачі по каналу мережі;

інтенсивність надходження пакетів основного потоку даних номер
передачі по каналу мережі;

–

–
для

інтенсивність надходження пакетів

додаткового потоку даних номер ℎ для передачі по каналу мережі. Відомо, що
пакети реального часу потрібно передавати з мінімальними затримками, тому
ці пакети по каналах КП-контуру повинні відправлятися в першу чергу.
Використовуючи представлені вище вихідні дані, потрібно розробити
математичну модель передачі потоків інформації по каналам КП-контуру, на
основі застосування якої можна було б визначити значення наступних
величин:

( ) – поточної тривалості очікування КП-квитанції вузлом-

відправником;

– кількості повторних передач КП-пакетів, зроблених в

процесі передачі КП-потоку;

( ) – кількості КП-пакетів та інших пакетів

даних, що надійшли для передачі по каналу протягом останніх тактів;
– кількості КП-пакетів, які претендували на передачу по каналу
протягом останніх

тактів;

( )

і відкинутих

( ) – поточної затримки КП-пакетів в черзі

каналу ;

( ) – поточної кількості КП-пакетів та інших пакетів даних в черзі

каналу ;

( ) – поточної пропускної здатності КП-контуру, доступної для

передачі КП-потоку;

– тривалості передачі КП-потоку.

Складність сформульованої вище задачі обумовлює необхідність її
декомпозиції. Передача інформаційних потоків по каналам КП-контуру
включає наступні процеси: формування КП-пакетів у вузлі-відправнику;
формування КП-підтверджень у вузлі-одержувачі; надходження пакетів
реального часу для передачі по каналам КП-контуру; надходження пакетів
даних для передачі по каналам КП-контуру; надходження КП-пакетів (КПпідтверджень) для передачі по каналам КП-контуру; передача пакетів
реального часу, пакетів даних і КП-пакетів (КП-підтверджень) по каналам КПконтуру; буферизація пакетів реального часу, що надійшли для передачі по
каналам КП-контуру; буферизація пакетів даних і КП-пакетів (КП-
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підтверджень), що надійшли для передачі по каналам КП-контуру; відкидання
пакетів реального часу, пакетів даних і КП-пакетів (КП-підтверджень), що
претендували на передачу по каналам КП-контуру; прийом КП-пакетів
вузлом-одержувачем і КП-підтверджень вузлом-відправником.
Тому створення математичної моделі передачі інформаційних потоків
по каналам КП-контуру полягає в розробці часткових моделей перерахованих
вище процесів.
В основі цих моделей [160] лежить представлення поточних станів
відповідних процесів за допомогою ідентифікаторів пакетів (підтверджень),
пов'язаних з передачею інформаційних потоків по каналам КП-контуру.
Ідентифікатори пакетів можуть набувати значень ,

або 0. В якості

ідентифікаторів КП-пакетів використовуються числа = 1, 2, . . . , - порядкові
номери цих пакетів в рамках модельованого КП-потоку.
Ідентифікатори КП-квитанцій при цьому співпадають з номерами
відповідних КП-пакетів. Ідентифікатори інших пакетів даних і реального часу
приймаються рівними числу 0 <

< 1. Це дає можливість моделювати

переміщення кожного КП-пакета та КП- підтвердження та відрізняти їх від
інших пакетів, що конкурують з ними за передачу по каналам КП-контуру.
Значення ідентифікатору, що дорівнює 0, вказує на те, що в поточному такті
відсутній пакет, пов'язаний з модельованим станом відповідного процесу.
Схеми ідентифікаторів пакетів (квитанцій), пов'язаних з передачею
інформаційних потоків по каналах 1,

і

, зображені відповідно на рисунках

4.5 – 4.7.
У зазначених схемах використані наступні позначення:

– номера КП-

пакетів, сформованих у вузлі-відправнику для передачі по каналу 1;

–

номера КП-підтверджень, сформованих у вузлі-одержувача для передачі по
каналу

;

– номера КП-пакетів (КП-підтверджень), що надійшли для

передачі по каналу ;
передачі по каналу ;

– ідентифікатори пакетів даних, що надійшли для
– ідентифікатори пакетів реального часу, що
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Рисунок 4.5. Схема ідентифікаторів пакетів (підтверджень), пов'язаних з
передачею по каналу 1

Рисунок 4.6. Схема ідентифікаторів пакетів (підтверджень), пов'язаних
з передачею по каналу

Рисунок 4.7. Схема ідентифікаторів пакетів (підтверджень), пов'язаних з
передачею по каналу
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надійшли для передачі по каналу

;

(підтверджень) переданих по каналу ; C

– ідентифікатори пакетів реального

часу, буферизованих в стільниках
–

– ідентифікатори пакетів

( = 1,2, . . . , ) для передачі по каналу ;

ідентифікатори пакетів даних, буферизованих в стільниках

передачі по каналу ;

для

– номера відкинутих КП-пакетів (КП-підтверджень)

з числа, які претендували на передачу по каналу

;

– ідентифікатори

відкинутих пакетів даних з числа, що претендували на передачу по каналу ;
D

– ідентифікатори відкинутих пакетів реального часу, з числа, що

претендували на передачу по каналу ;
вузлом-одержувачем;

– номера КП-пакетів, прийнятих

– номера КП-підтверджень, прийнятих вузлом-

відправником.
Стрілками на рисунках 4.5 – 4.7 вказані безпосередні зв'язки між
значеннями ідентифікаторів тих чи інших пакетів (квитанцій). Наприклад,
стрілки на рисунку 4.7, які виходять з елементу
даних, що надійшов для передачі по каналу

, вказують на те, що пакет
, в наступному такті

моделювання в залежності від ситуації, що склалася може, по-перше,
передаватися по цьому каналу, по-друге, зайняти вільний стільник в буфері
очікування, і, по-третє, може бути відкинутий.
Запропонований підхід є універсальним в тому сенсі, що його
застосування дозволяє моделювати будь-які алгοритми, що реалізуються в
рамках протоколів мережевого та транспортного рівнів на етапах передачі
інформаційних

пакетів

після

встановлення

віртуальних

з'єднань

і

маршрутизації. При цьому слід використовувати аналітичні залежності, які
зв'язують між собою значення елементів наведених вище схем відповідно до
логіки конкретних модельованих алгоритмів (протоколів) [115]. Наприклад,
при моделюванні повторної відправки пакетів, що здійснюється на основі
алгοритму Джекобсона в рамках протоколу ТСР, необхідно в формулах для
визначення значень
повторної передачі

використовувати відповідні обчислення тайм-ауту
( ) [205].
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Таким чином, задача, що складається в розробці математичної моделі
пакетної передачі інформаційних потоків по каналам КП-контуру, зводиться
до створення таких окремих моделей:
1. моделі формування КП-пакетів;
2. моделі надходження пакетів реального часу для передачі по каналам КПконтуру;
3. моделі надходження пакетів даних для передачі по каналам КП-контуру;
4. моделі надходження КП-пакетів і КП-підтверджень для передачі по
каналам КП-контуру;
5. моделей прийому КП-підтверджень вузлом-відправником і КП-пакетів
вузлом-одержувачем;
6. моделі формування КП-підтверджень;
7. моделей передачі пакетів і квитанцій по каналам КП-контуру;
8. моделей буферизації пакетів і підтверджень;
9. моделей відкидання пакетів і підтверджень.
Підхід, який ілюструється представленими на рисунках 4.5 – 4.7
схемами, може бути використаний для моделювання не тільки відомих, але і
новостворюваних алгоритмів пакетної передачі.
4.5. Моделі пакетної передачі інформаційних потоків в бездротовій
самоорганізуючій мережі
4.5.1. Модель формування КП-пакетів
При визначенні номеру КП-пакету, сформованого в поточному такті для
відправки по каналу 1, потрібно враховувати виконання наступних умов:
– якщо в поточному такті настав час формування КП-пакету для відправки
по каналу 1, то його номер повинен бути на одиницю більше, а ніж номер
попереднього сформованого КП-пакету;
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– якщо сформований в попередньому такті КП-пакет не міг бути
відправлений через зайнятість каналу, то цей же КП-пакет повинен бути
готовий до відправки і в поточному такті.
У випадку невиконання зазначених вище умов в поточному такті не
потрібна наявність готового до відправки КП-пакету [204].
Відповідно до викладених вище міркувань, номер КП-пакету,
сформованого в поточному такті для передачі по каналу 1, обчислюється за
формулою:
( − 1) + 1,
( − 1) +
( − 1) = ;
( )
( − 1),
( − 1) +
( − 1) ≠ та ( − 1) > 0;
( − 1) +
( − 1) ≠ та ( − 1) = 0,
0,

(4.8)

( ) – номер попереднього КП-пакету, сформованого для

де

відправки по каналу 1;

( ) – момент формування попереднього КП-пакету

для передачі по каналу 1.
( ) повинна бути на одиницю менша за номер КП-пакету,

Величина

який потрібно передати повторно. Якщо в поточному такті не потрібна
повторна передача КП-пакету, то значення

( ) буде залежати від того, чи

був сформований КП-пакет в попередньому такті. При виконанні зазначеної
умови значення

( ) стає рівним номеру КП-пакету, сформованого в

попередньому такті. В іншому випадку значення величини

( ) зберігається

таким же, як і в попередньому такті.
З урахуванням наведеного вище, вираз для визначення величини

( )

має вигляд:
( )=

де

− 1,
∃ : ( − 1) + ( − 1) = ;
( − 1), ∀ : ( − 1) + ( − 1) ≠ та ( − 1) > 0;
( − 1), ∀ : ( − 1) + ( − 1) ≠ та ( − 1) = 0

(4.9)

( ) момент формування КП-пакета номер для відправки по каналу

1. Величина

( ) знаходиться за формулою
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− 1,
( − 1),

( )=

При визначенні величини

( − 1) > 0
( − 1) = 0

(4.10)

( ) слід враховувати що якщо в

попередньому такті відправник отримав квитанцію на КП-пакет номер , то
( ) приймає таке велике значення, при якому протягом часу

величина

моделювання 0 < <

стає неможливим виконання рівності

( − 1) +

( − 1) = , тобто в подальшому виключається спрацьовування таймера
повторної передачі на КП-пакет номер .
Якщо КП-пакет був сформований для відправки по каналу 1 в
попередньому такті, то

( ) = − 1. В іншому випадку значення величини

( ) залишається таким самим, як і в попередньому такті.
На основі вищевикладеного для отримання значення моменту
формування КП-пакета номер

для відправки по каналу 1 можна

використовувати такий вираз

( )=

( − 1) = ;
,
( − 1) ≠ та ( − 1) = ;
− 1,
( − 1),
( − 1) ≠ та ( − 1) ≠ .

(4.11)

Необхідно відзначити, що формули (4.8) – (4.11) коректні на інтервалі
моделювання 0 <
(0) = 0,

<

(0) = 0,

при початкових умовах:
(0) = 0,

(0) = 0 та ∀ > 1:

(0) = 1,
(0) =

(0) = 1,
.

4.5.2. Модель надходження пакетів реального часу для передачі по
каналам КП-контуру
Визначення ідентифікаторів пакетів, що надійшли для передачі по
каналам КП-контуру, здійснюється на основі результатів, отриманих при
обчисленні наступних величин:
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– моментів початку та завершення передачі основних і додаткових
потоків;
– значень інтенсивності передачі потоків по каналам заданого маршруту;
– інтервалів часу між моментами надходження пакетів для передачі по
каналам заданого маршруту.
Початок надходження пакетів основного потоку реального часу номер
для передачі по каналу КП-контуру здійснюється в момент часу, який
визначається за допомогою наступного виразу
.

де

.

=

0,
.

+

= 1;
, > 1,

.

(4.12)

– інтервал часу між початком надходження пакетів основного
− 1 та початком надходження пакетів

потоку реального часу номер

основного потоку реального часу номер для передачі по каналу КП-контуру.
Величина

.

обчислюється за формулою

де

n(1 − ),

=− ̅

.

(4.13)

- псевдовипадкове число з рівномірним розподілом в діапазоні від

0 до 1 [77].
Надходження пакетів основного потоку реального часу номер

для

передачі по каналу КП-контуру має бути завершено в момент часу, значення
якого можна визначити за допомогою наступного виразу
.

де

=

.

+

,

(4.14)

– інтервал часу між початком та завершенням надходження

пакетів основного потоку реального часу номер для передачі по каналу КПконтуру. Величина

обчислюється за формулою:
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n(1 − ).

=− ̅

(4.15)

Надходження пакетів основного потоку реального часу номер

для

передачі по каналу КП-контуру може бути передчасно припинено в момент
часу, який вираховується за формулою:
. .

.

де

.

=

.

+

(4.16)

– інтервал часу між початком і передчасним припиненням

надходження пакетів основного потоку реального часу номер
.

по каналу КП-контуру. Значення
.

=− ̅

для передачі

можна визначити за допомогою виразу:
.

1n(1 − ).

(4.17)

Зрозуміло, що модельоване надходження пакетів основного потоку
реального часу номер для передачі по каналу КП-контуру буде передчасно
.

припинено при виконанні умови

<

. Інакше надходження цих пакетів

для передачі по каналу КП-контуру триватиме протягом часу

.

Початок надходження пакетів додаткового потоку реального часу номер
для передачі по каналу КП-контуру здійснюється в момент часу, який
визначається як:
.

де

.

,

=

.

+

.

,

= 1;
> 1.

(4.18)

– інтервал часу між початком надходження пакетів основного

потоку реального часу номер (

− 1) і початком надходження пакетів

основного потоку реального часу номер
Величина

.

для передачі по каналу КП контуру.

обчислюється за формулою:
.

=− ̅

n(1 − )

(4.19)
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Надходження пакетів додаткового потоку реального часу номер

для

передачі по каналу КП-контуру має бути завершено в момент часу, значення
якого можна визначити за допомогою
.

де

.

=

+

(4.20)

– інтервал часу між початком та завершенням надходження

пакетів додаткового потоку реального часу номер

для передачі по каналу

КП-контура.
Обчислення величини

слід здійснювати за формулою (4.15), в якій

замість індексу необхідно використовувати індекс
додаткового потоку реального часу номер

. Надходження пакетів

для передачі по каналу КП-

контуру може бути передчасно припинено в момент часу, що обчислюється за
формулою:
. .

де

.

.

=

+

.

(4.21)

– інтервал часу між початком і передчасним припиненням

надходження пакетів додаткового потоку реального часу номер

для

передачі по каналу КП-контуру.
Обчислення величини

.

слід здійснювати за формулою (4.17), в якій

замість індексу необхідно використовувати індекс

.

Зрозуміло, що модельоване надходження пакетів додаткового потоку
реального часу номер

для передачі по каналу КП-контуру буде передчасно

припинено при виконанні умови c

.

<

. Інакше надходження цих пакетів

для передачі по каналу КП-контуру триватиме протягом часу
Поточна

інтенсивність

надходження

реального часу номер для передачі по каналу
виразу:

пакетів

[204].

основного

потоку

обчислюється за допомогою
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.

де

( )=

.

0,

.

,
.

<

.

≤ <
.

або ≥

та <

. .

або ≥

. .

(4.22)

– величина, яка показує, чи будуть надходити пакети основного

потоку реального часу номер для передачі по каналу КП-контуру в умовах
динамічної топології, і визначається за формулою:
1,
0,

=

≥
<

;
.

(4.23)

Поточна інтенсивність надходження пакетів додаткового потоку
реального часу номер

.

( )=

для передачі по каналу
.

0,

.

,
.

<

визначається за формулою:
.

≤ <
.

або ≥

та <

. .

або ≥

. .

(4.24)

Поточна сумарна інтенсивність надходження пакетів реального часу для
передачі по каналу

знаходимо з
( )=∑

( )+∑

( )

(4.25)

Поточне значення інтервалу часу між моментами надходження пакетів
реального часу для передачі по каналу k, визначається за формулою:
( − 1) = 0;

,

( )=
(

)

(4.26)

( − 1) > 0.

,

Факт надходження пакета реального часу в момент часу
по каналу

визначається за допомогою ідентифікатору

ідентифікатор дорівнює

, то в момент часу

надходить пакет реального часу. Якщо ж
реального часу для передачі по каналу

для передачі

( ). Якщо вказаний

для передачі по каналу

( ) = 0, то в момент часу пакет

не надходить.
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Ідентифікатор пакету реального часу, що надходить в поточному такті
для передачі по каналу , обчислюється за формулою
( )=

( − 1) +
( − 1) +

,
0,

( − 1) = ;
( − 1) ≠ .

(4.27)

( ) – момент надходження попереднього пакету реального часу

де

для передачі по каналу

який визначається за формулою
( − 1) =
( − 1) = 0.

− 1,
( − 1),

( )=

(4.28)

(0) = 0.

При цьому

4.5.3. Модель надходження пакетів даних для передачі по каналам
КП-контуру.
Початок надходження пакетів основного потоку даних номер

для

передачі по каналу КП-контуру здійснюється в момент часу, що визначається
за допомогою виразу:
.

де

.

=

0,
.

+

.

= 1;
> 1,

(4.29)

– інтервал часу між початком надходження пакетів основного

потоку даних номер (
потоку даних номер
Величина

.

− 1) і початком надходження пакетів основного

для передачі по каналу КП-контуру.
обчислюється за формулою

.

=− ̅

n(1 − ).

(4.30)
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Надходження пакетів основного потоку даних номер

для передачі по

каналу КП-контуру має бути завершено в момент часу, значення якого можна
визначити як:
.

де

.

=

+

(4.31)

– інтервал часу між початком і завершенням надходження пакетів

основного потоку даних номер
Величина

для передачі по каналу КП- контуру.

обчислюється за формулою:
=− ̅

n(1 − ).

(4.32)

Надходження пакетів основного потоку даних номер

для передачі по

каналу КП-контуру може бути передчасно припинено в момент часу:
. .

де

.

.

=

+

.

,

(4.33)

– інтервал часу між початком і передчасним припиненням

надходження пакетів основного потоку даних номер

для передачі по каналу

КП-контуру.
Значення

.

визначається як
.

=− ̅

.

n(1 − ).

(4.34)

Зрозуміло, що модельоване надходження пакетів основного потоку
даних номер для передачі по каналу КП-контуру буде передчасно припинено
при виконанні умови

.

<

. В іншому випадку надходження цих пакетів

для передачі по каналу КП-контуру триватиме протягом часу

[204].

Початок надходження пакетів додаткового потоку даних номер ℎ для
передачі по каналу КП-контуру здійснюється в момент часу, що визначається
за допомогою виразу:
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.

де

.

=

,
.

+

ℎ = 1;
ℎ > 1,

,

.

(4.35)

– інтервал часу між початком надходження пакетів основного

.

потоку реального часу номер (ℎ − 1) і початком надходження пакетів
основного потоку реального часу номер ℎ для передачі по каналу КП-контуру.
Величина

.

обчислюється за формулою:
=− ̅

.

n(1 − ).

(4.36)

Надходження пакетів додаткового потоку даних номер ℎ для передачі по
каналу КП-контуру має бути завершено в момент часу, значення якого можна
визначити за допомогою виразу:
.

де

=

.

+

,

(4.37)

– інтервал часу між початком і завершенням надходження пакетів

додаткового потоку даних номер ℎ для передачі по каналу КП-контуру.
Обчислення величини
замість індексу

слід здійснювати за формулою (4.5), в якій

необхідно використовувати індекс ℎ.

Надходження пакетів додаткового потоку даних номер ℎ для передачі по
каналу КП-контуру може бути передчасно припинено в момент часу, який
вираховується за формулою:
. .

де

.

=

.

+

.

,

(4.38)

– інтервал часу між початком і передчасним припиненням

надходження пакетів додаткового потоку даних номер ℎ для передачі по
каналу КП-контуру.
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.

Обчислення величини
замість індексу

слід здійснювати за формулою (4.35), в якій

необхідно використовувати індекс ℎ.

Зрозуміло, що модельоване надходження пакетів додаткового потоку
даних номер ℎ для передачі по каналу КП-контуру буде передчасно припинено
.

при виконанні умови

<

. Інакше надходження цих пакетів для

передачі по каналу КП-контуру триватиме протягом часу

.

Поточна інтенсивність надходження пакетів основного потоку даних
номер

для передачі по каналу

.

де

.

( )=

0,

обчислюється за допомогою виразу:
.

,
.

<

.

≤ <
.

або ≥

та <

. .

або ≥

. .

(4.39)

– величина, яка показує, чи будуть надходити пакети основного

потоку даних номер

для передачі по каналу КП-контуру в умовах динамічної

топології, і визначається за формулою:

=

1,
0,

≥
<

;
.

(4.40)

Поточна інтенсивність надходження пакетів додаткового потоку даних
номер ℎ для передачі по каналу
.

( )=

.

0,

визначається як:
.

,
.

<

.

≤ <
.

або ≥

та <

. .

або ≥

. .

(4.41)

Поточна сумарна інтенсивність надходження пакетів даних для передачі
по каналу

знаходиться з:
( )=∑

.

( )+∑

.

( )

(4.42)
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Поточне значення інтервалу часу між моментами надходження пакетів
даних для передачі по каналу , визначається за формулою
( − 1) = 0;

,

( )=

(

)

( − 1) > 0.

,

(4.43)

Факт надходження в поточному такті пакету даних для передачі по
каналу

визначається за допомогою ідентифікатору

ідентифікатор дорівнює

( ). Якщо зазначений

, то в поточному такті для передачі по каналу

надходить пакет даних. Якщо ж

( ) = 0, то в поточному такті не надходить

пакет даних для передачі по каналу .
Ідентифікатор пакету даних, що надходить в поточному такті для
передачі по каналу , обчислюється за формулою:

( )=

де

,
0,

( − 1) +
( − 1) +

( − 1) = ;
( − 1) ≠ .

(4.44)

( ) – момент надходження попереднього пакету даних для

передачі по каналу

знаходиться з:

( )=
При цьому

− 1,
( − 1),

( − 1) = ;
( − 1) = 0.

(4.45)

(0) = 0.

4.5.4. Моделі надходження і прийому КП-пакетів і КП-підтверджень
Номер КП-пакету або КП-квитанції, що надійшли в поточному такті для
передачі по каналу , дорівнюватиме , якщо в поточному такті завершилася
передача цього пакету (цієї квитанції) по каналу ( − 1), причому передана
інформація, яка містилася в пакеті (квитанції), що не була спотворена. В
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інакшому випадку в поточному такті КП-пакет або КП-квитанція не можуть
поступити для передачі по каналу .
Вираз, за допомогою якого можна визначити номер КП-пакета або КПпідтвердження, що надійшли в поточному такті для передачі по каналу , має
вигляд:
( )=

де

0,

( − 1) +
( − 1) +

, ∃:
∀:

= ;
≠ ,

(4.46)

– порядковий номер такту початку передачі КП-пакету (КП-

підтвердження) номер

по каналу ( − 1);

– тривалість передачі КП-

пакету (КП-підтвердження) номер по каналу ( − 1);

– величина, яка

вказує на відсутність або наявність спотвореної інформації в КП-пакеті або
КП-підтвердження номер , переданих по каналу ( − 1).
Для визначення величини

( ) необхідно врахувати можливість

розглянутих наступних ситуацій. Якщо в попередньому такті по каналу ( −
1) здійснювалася передача КП-пакету (КП-підтвердження) номер , а в такті,
що передує попередньому, вказаний канал був вільний, то КП-пакет або КПпідтвердження номер почали передаватися по каналу ( − 1) в попередньому
такті. В іншому випадку поточне значення моменту початку передачі КПпакету (КП-підтвердження) номер

по каналу ( − 1) дорівнюватиме

попередньому значенню відповідної величини. На основі цих міркувань
отримано вираз для визначення величини
( )=

де

− 1,
( − 1),

( ):

( − 1) = та
( − 1) ≠ та

( − 2) = 0;
( − 2) ≠ 0

(4.47)

( − 1) – ідентифікатор пакету, що передається по каналу ( −

1) в попередньому такті;

( − 1) – ідентифікатор пакету, що передається

по каналу ( − 1) в такті, що передує попередньому.
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Вираз (4.47) справедливий при виконанні умови: 0 < <
початковому такті повинно виконуватися рівність:

(0) =

Тривалість передачі КП-пакету (КП-підтвердження) номер
(

− 1) залежить від бітової довжини

величини

. В

.
по каналу

цього пакета (КП- підтвердження) і

– пропускної здатності каналу ( − 1):
=

Значення

можна визначити за формулою:
=

Якщо

(4.48)

1,
0,

≥
<

;
.

(4.49)

= 1, то в переданих по каналу ( − 1) КП-пакеті або КП-

підтвердженні номер

відсутнє спотворення інформації. Рівність

=0

виконується в разі наявності спотворень в КП-пакеті або КП-підтвердження.
Моделі прийому КП-підтверджень вузлом-відправником і КП-пакетів
вузлом-одержувачем по суті не відрізняються від моделі надходження КПпакетів і КП-підтверджень для передачі по каналам КП-контуру. Значення
( ) (номер прийнятого вузлом-одержувачем КП-пакета) залежить від
параметрів передачі відповідного КП-пакета по каналу ( − 1).
Тому величину

( ) можна визначити за допомогою виразів (4.46) –

(4.49), в яких замість величин з нижніми індексами ( − 1) слід
використовувати відповідні величини з нижніми індексами ( − 1).
Ідентифікатор прийнятого вузлом-відправником КП-підтвердження,
тобто величина

( ), залежить від параметрів передачі відповідного КП-

підтвердження по каналу ( + ). Тому для визначення величини

( )

можна застосувати вирази (4.46) – (4.49), в яких замість величин з нижніми
індексами ( − 1) слід використовувати відповідні їм величини з нижніми
індексами ( + ).
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4.5.5. Модель формування КП-підтверджень
Номер КП-підтвердження, сформованого в поточному такті для
відправки по каналу , може дорівнювати наступним величинам:
1. номеру прийнятого одержувачем КП-пакету, якщо в поточному такті
номер очікуваного одержувачем КП-пакетуа співпадає з номером прийнятого
одержувачем КП-пакету;
2. зменшеному на 1 номеру очікуваного одержувачем КП-пакету, якщо
в поточному такті одержувачем прийнятий КП-пакет, номер якого не
співпадає з номером очікуваного одержувачем КП-пакету;
3. номеру КП-підтвердження, сформованого в попередньому такті, якщо
це підтвердження не могло бути відправлено через зайнятість каналу.
Якщо в поточному такті одержувачем не прийнятий КП-пакет, причому
вільний в попередньому такті канал міг бути використаний для відправки
раніше сформованої квитанції, то в поточному такті не буде сформовано КПпідтвердження для відправки по каналу .
Виходячи з наведеного вище, вираз за допомогою якого можна
визначити номер КП-підтвердження сформованого в поточному такті для
відправки по каналу , має вигляд

( )

де
такті;

( − 1),
( − 1) =
( − 1);
( − 1) − 1,
( − 1) ≠
( − 1) та
( − 1) > 0;
(4.50)
( − 1),
( − 1) = 0 та ( − 1) > 0;
( − 1) = 0 та ( − 1) = 0.
0,
( ) – номер КП-пакету, прийнятого одержувачем в поточному
( ) – номер КП-пакету, очікуваного одержувачем в поточному такті.

Для обчислення значення
(4.49), в яких замість величини

( ) слід використовувати формули (4.46) –
слід використовувати величину .

Номер КП-пакету, очікуваного одержувачем в поточному такті, повинен
бути на одиницю більше номера КП-пакетуа, очікуваного одержувачем в
попередньому такті, якщо в попередньому такті номера очікуваного і
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прийнятого КП-пакетів співпадають. В іншому випадку номер КП-пакету,
очікуваного одержувачем в поточному такті, повинен бути таким самим, як і
в попередньому такті. Вираз для визначення величини

( )=

В початковому такті

( − 1) + 1,
( − 1),

( − 1) =
( − 1) ≠

( ) має вигляд
( − 1);
( − 1).

(4.51)

(0) = 1.

Як видно з виразів (4.47) і (4.50), параметрами моделей прийому КПпакетів і формування КП-підтверджень є ідентифікатори пакетів, що
передаються по каналам заданого контуру.
4.6. Висновки до четвертого розділу
1. Розроблено функціональну модель пакетної передачі даних в
бездротовій самоорганізуючій мережі. Представлені взаємозв’язки, які
відображають вплив різних процесів та факторів на величини, що
характеризують пакетну передачу в БСМ. Використання запропонованої
моделі дало змогу обґрунтувати використання в БСМ нейронечітких систем
для вибору значень параметрів відправки даних та здійснення повторних
передач вузлами-джерелами, а також параметрів відкидання пакетів в
транзитних вузлах.
2. Найбільш складною функцією в процесі нейронечікого вибору
значень параметрів пакетної передачі даних в БСМ є функція нейронечіткого
висновку, що містить процедури фазифікації, агрегування, активізації та
дефазифікації.
3. Нейронечіткі системи, що служать для вибору значень параметрів
пакетної передачі даних в БСМ, запропоновано створювати на основі
застосування алгоритмів нечіткого висновку Сугено нульового та першого
порядків. В залежності від вибору алгοритму нечіткого висновку узагальнені
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моделі систем, що синтезуються, структурно складаються з чотирьох або п’яти
нейронних шарів.
4. Розроблено алгоритм побудови нейронечітких систем для вибору
значень параметрів пакетної передачі даних в БСМ.
5. Розроблено математичну модель процесів пакетної передачі
інформаційних потоків по каналам БСМ, яка включає наступні часткові
компоненти: моделі формування та надходження пакетів і підтверджень для
передачі по каналах мережі; моделі передачі пакетів і підтверджень по каналах
заданого контуру. Моделювання зазначених процесів здійснювалося з
урахуванням специфіки функціонування БСМ, що полягає в мобільності
вузлів і впливі зовнішніх деструктивних впливів
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РОЗДІЛ 5
МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА
ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

5.1. Узагальнена модель ієрархічного управління мережею зв'язку
У відповідності з рекомендаціями міжнародної спілки по електрозв'язку,
управління телекοмунікаційних мереж будується за чотирирівневої схемою:
рівень управління елементами мережі; рівень управління мережею; рівень
управління послугами; рівень управління бізнесом [63].
Критеріями управління бізнесом, наприклад, є прибутковість мережі

Д та інвестування мережі И за певний проміжок часу ∆ .
Критеріями

рівня

управління

послугами,

наприклад,

є

обсяг

використання послуг Vs і якість послуг, що надаються QS , за час T .
Критеріями

рівня

управління

мережею,

наприклад,

є

ступінь

продуктивності мережі в цілому  і по трактах T , рівень завантаження
(трафіку) Y мережі, ступеня готовності K Г , ремонтопридатності K P і
контролепридатості

KK

мережі,

ступінь

(обсяг)

оновлення

таблиць

маршрутизації VM , час зміни конфігурації мережі TR з моменту зміни
мережевої ситуаційної обстановки S N , ступінь безпеки від несанкціонованого
доступу Se , достовірність передачі даних в мережі D , тощо.
Критеріями рівня управління елементами мережі (канал, тракт, лінія
зв'язку, вузол комутації, маршрутизатор, склад та стан їх програмного
забезпечення, тощо) є міри працездатності OП (в залежності від їх стану WE ),
які формуються на основі вимірюваних характеристик eq (атрибутів,
параметрів),

що

контролепридатності

властиві
Kk ,

які

конкретним
залежать від

елементам,

ступеня

вектору параметрів, що
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контролюються e елементів мережі ( NEi ). При цьому ці стани можна розбити

на класи: WП – працездатні, W ПВ – передвідмовні, WВ – відмовні.
Останні два класи можуть виникати через блокування, що викликані
різким

підвищенням

навантаження,

порушеннями

і

ушкодженнями

(дефектами) d , які виникають випадково в платах, блоках і складових
частинах елементів мережі.
З точки зору управління, для досягнення правильного функціонування
мережі необхідно знати своєчасно точний її стан і своєчасно усувати
передвідмовні W ПВ і відмовні WВ стани, з метою мінімальної втрати якості QS
послуг і максимуму утримання обсягу обслуговування послуг VS .
Таким чином, ефективність й якість управління мережею істотно
залежить від ефективності функціонування рівня управління елементами. У
зв'язку з цим побудуємо формальну залежність критеріїв рівнів управління
[99].
На першому рівні:

 

O p  f WE , j  1, m ;
j

j


K K  f e , K K  0,1 ,
j

j

де m – кількість елементів мережі, K K – коефіцієнт контролепридатості
j

елементу мережі, який залежить від кількості параметрів (контрольних точок),
що контролюються та їх інформативності.
На другому рівні











S N  f OP , OP 2 ,...OPm ; K P  f OP , K K ; K Г  f K P , K K ;   f OP , Y , K Г ;
1

TR  f S N , K Г ; VМ  f S N , TR , K Г ; S e  f OP , K K ; D  f S N , K Г , S e 
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На третьому рівні

VS  f  ,VМ , K Г ; QS  f  , S e ,Y , D, K Г 
На четвертому рівні

П  f VS , QS ; I  f  П , QS 
Процес управління об'єктом КТС представлений на рис.1.29.
Узагальнена математична модель управління (1.13) представляється у
вигляді впорядкованої множини:

М УП  T , X , Y , U , Q, Z , L, F ,  , P, C , A, B 
де T  t – множина моментів управління (керування),

X  x – множина вхідних впливів на КТС;
Y  y – множина вихідних відгуків КТС;

U  u – множина керуючих впливів на КТС;
Q  q – множина внутрішніх станів;

Z  z – множина цілей;
L, F – оператори переходу станів і виходів відповідно
L : T  X  Q  Q, F : T  X  Q  Y ;

 – оператор алгоритму керування;
P  pq  – множина ймовірнісних мір;

C  cu  – множина вартості управління;
A  au , B   u  – множина помилок управління першого і другого
роду відповідно.
В основі будь-якого управління [30, 31, 99] лежить інформація, яка може
бути представлена впорядкованою парою множин In  X K , YK  , тоді само
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= ( ,

управління має залежність через алгοритм

∗ ).

Тут

∗

це

підмножина вибраних цілей управління,  – це оператор який формує
управління

, :

×

∗

→ . З урахуванням вищенаведеного модель

управління можна представити залежністю:

Y  F T , X , U ,  
Тут оператор F , оператор, який власне і є математичною моделлю та
=<

визначається парою

,

>, де St – структура КТС, b – вектор

параметрів. Наприклад Y  b0  b1T  b2 X  b3U  b4  .
Згідно з концепцією TMN управління мережею зв'язку будується у
вигляді окремої мережі і є чотирьохрівневим [102]. З урахуванням
вищевикладеного мережу управління можна представити у вигляді схеми,
наведеної на рис. 5.1

Рис. 5.1. Ієрархічна схема управління складного об'єкта:
– оператор об'єкта управління k-го рівня, k = 1, ..., 4; Ψ - оператор, що
встановлює залежність виходу та цілі управління Y = (Z)
Для цієї схеми управління узагальнена математична модель ієрархічнοго
управління має вигляд:
=

( ( ( (

,

,

)

,

)

,

)

,

),

(5.1)
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де

– оператор k-го рівня управління, k=1,…,4.

Наведена схема (рис. 5.1) управління відображає так званий
«конвеєрний» тип управління. Тут в явному вигляді не проглядаються елемент
мережі й елемент корекції нижче розташованого рівня управління з боку
верхніх рівнів. З урахуванням викладеного, ієрархічна схема управління
набирає вигляду рис. 5.2.

Рис. 5.2. Конвеєрно-адаптивне управління: Fi – оператор елементу мережі;
X 0 – відомі впливи навколишнього середовища; U i* – управління з

вищестоящого рівня; U Z* – корекція значення Y виходу четвертого рівня; Ξ–
зовнішній неконтрольований вплив.
Узагальнена математична модель для даної схеми управління має
вигляд:

    

Y  F4 F3 F2 F1 F0 X 0 ,U 0 ,U 1* ,  0 U 1 ,U 2* 1 U 2 ,U 3* ,  2 U 3 ,U 4* ,  3 U 4 ,U Z* ,  4 

(5.2)

де Ξ – невідомий вектор впливу на кожному рівні управління.
Враховуючи, що телекοмунікаційна мережа зв'язку є складною
розподіленою структурою [102], то її модель управління можна представити у
вигляді граф-моделі, наведеної на рис. 5.3.
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Рис 5.3. Ієрархічна модель управління телекοмунікаційною мережею: F1m , F2 q ,
F3 – агрегуючі оператори відповідних рівнів; Yij – вихідні вектори значень,

відповідних рівнів; U i – вектори управлінь.
Узагальнена математична модель ієрархічнοго управління має вигляд:

Y  F4 F3k F2 kj F1 ji F0i j   X 0 ij  ,U 0 ij  ,U1i j * ,  0jj ,U1 j ,U 2* j , 1 j ,
U 2 k ,U 3*k ,  2 k ,U 3 ,U 4* ,  3 ,U 4 ,U Z* ,  4 ,
i  1,..., n

(5.3)

j  1,..., m k  1,..., q

де F0i j  – оператор мережевого елементу NEi підмережі j; F1 ji – оператор
агрегування по i першого рівня управлення мережі; F2 jj – оператор
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агрегування по k другого рівня управлення мережі; F3k – оператор
агрегування по q третього рівня управлення мережі; F4 – оператор четвертого
рівня управлення мережі; n – кількість мережевих елементів NE в підмережі ;
– кількість підмереж NE в мережі ;

– кількість мереж обслуговування

реальною TMN.
Складовою частиною будь-якої складної системи управління є контроль
і діагностика (КД) стану об’єкта управління або моніторинг [88]. Система
контролю та діагностики ОУ це спеціальний вид управління по підтриманню
регламентованого технічного стану об'єкта спостереження. Агреговану
модель системи КД можна уявити впорядкованою системою множин:

М M   T * , E, , П ,Ф, Р, С , А, В  ,

(5.4)



 m
де E  ei i 1 – множина технічних станів об’єкта управління, E  Q ;


e  ei1 , ei 2 ,..., ein  , eij – узагальнена ознака i -го агрегованого стану, j  1,..., n ;
  eij ,

i  1,..., m – множина ознак всіх технічних станів;



П   i j 1 –
n

множина перевірок для відповідної ознаки j , П  U ; T *  t – множина
моментів контролю t , T *  T ; Ф – оператор виходу, Ф : T *  E  П   ;





P  pei i 1 – множина ймовірнісних мір; C  c j j 1 – множина цін
m





n

перевірок; A   j j 1 , B   j j 1 – множина помилок першого  j і другого  j
n

n

роду перевірок  j .
Модель об'єкта контролю та діагностики описується математичними
моделями справного і несправного технічного об'єкта:
Y  F0  X , Q, T ,

Yi  Fi  X , Q, T , i  Dn
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де F0 , Fi – справні та несправні оператори (передаточні функції) об’єкта;

Dn  d i  – множина несправностей. Тут Dn   Ed  , E d – множина
несправних станів, Ed  E .
Як відомо, контроль і діагностування (або моніторинг) в структурі
управління складної системи вирішує три основні завдання:
1. Перевірка працездатності об'єкта діагностики (або управління). В
результаті вирішення цього завдання відбувається перехід або до застосування
ОУ за прямим призначенням, або до аналізу його стану.
2. Пошук дефектних елементів в ОУ. При вирішенні цього завдання має
бути з'ясована первинна причина відмови або знайдені дефектні елементи.
3. Прогнозування технічного стану ОУ.
На основі результатів контролю і діагностики вирішуються завдання
управління. При цьому основними факторами будь якого управління є:
– мета управління (

∗ );

– інформація про стан об'єкта і навколишнього середовища ( );
– вплив на об'єкт, тобто власне управління ( );
– алгοритм управління  , U   In, Z *  .
Найчастіше, в реальних умовах здійснення завдань управління об'єктом
ефективно і в повному обсязі не досягається через їх складності, неповноти
інформації

про

навколишнє

середовище

та

стан

об'єкта,

неточно

сформульованої мети управління, обмеженості ресурсів, дефіциту часу
прийняття рішення і інших чинників. У зв'язку з цим, в моделі управління її
складові можуть формулюватися в концепціях теорії нечітких множин. Тоді в
залежності від конкретної ситуації модель управління може бути представлена
системою множин:

~
~
М УП  T , X , Y , U , Q, Z , L, F ,  , G , C , A, B 

(5.5)
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де

~
Q  q /  q  – нечітка множина станів;  q  – нечітка функція

~
приналежності,  q   0,1 ; Gg q  – множина нечітких мір, g q   0,1.
~ ~ ~
М УП  T , X , Y , U , Q, Z , L, F ,  , G, C , A, B 

(5.6)

~
де U  u /  u  – нечітка множина управлінь (каналів);
~
Z  z /   z  – нечітка множина цілей.
~
~ ~ ~
М УП  T , X , Y , U , Q, Z , L, F ,  , G, C , A, B 

(5.7)

Ієрархічна модель об'єкта управління з нечіткими складовими має
вигляд:

   



~
~
~
~
Y  F4 F3 F2 F1 X 1 , U1 , 1 , U 2 ,  2 ,U 3 ,  3 , U 4 ,  4 

(5.8)

Узагальнена математична модель системи моніторингу в складі системи
управління при нечітких умовах представляється упорядкованою множиною:
~
~
М M  T * , E , , П , Ф, G , C , A, B 

~
~
Тут E – множина нечітких станів об’єкта управління, С – множина
~

нечітких цін перевірок або обмежень, G – множина нечітких мір.
5.2. Узагальнена модель управління мережевим елементом
Якісне функціонування телекомунікаційної мережі залежить від
багатьох факторів. Враховуючи, що основу будь якої мережі складають
мережеві елементи, від їх якісного функціонування істотно залежить і
функціонування всієї мережі зв'язку в цілому. Тому метою управління

250

мережевим елементом є підтримка його стану в заданому фазовому просторі
засобами контролю і діагностики (моніторингу), яке досягається своєчасною
доставкою контролюючої інформації до пристрою управління (ПУ) і керуючої
інформації до об'єкта управління.
Мережеві елементи NE за своєю структурою і призначенням в
телекοмунікаційній мережі неоднорідні. Зазвичай, з точки зору як об'єктів
управління, їх можна класифікувати як пасивні і активні.
До пасивних

NE можна віднести обладнання, яке є відносно

нескладним, і яке не має самоорганізуючих властивостей. У таких NE
відсутня, так би мовити, ініціатива до самовідновлення і зміни структури з
метою продовження виконання своїх безпосередніх завдань. Наприклад, це
можуть

бути

мультиплексори,

приймально-передавальні

пристрої,

регенератори, кроскомутатори, хоча в цих пристроях і реалізовані вбудовані
системи контролю і діагностики.
До активних NE , зазвичай, відносять комутатори, вузли комутації,
маршрутизатори, мережеві шлюзи, бази даних, тощо. Такі мережеві елементи
вже мають деякий технічний інтелект який дозволяє їм керувати як своєю
роботою, в залежності від обстановки, так і деяких оточуючих елементів
мережі.
У відповідності з ідеологією TMN моделі управління пасивних і
активних NE будуть відрізнятися [30, 95]. Модель управління активним
мережним елементом що наведена на Рис. 5.4, буде відрізнятися від моделі
управління пасивним елементом відсутністю оператору алгоритмів керування

 A , і множини найбільш прийнятних цілей

∗

⊂ℜ=

, властивих

активному NE в системі управління.
Вказана відмінність, власне, і визначає відносний «суверенітет»
активних мережевих елементів, тобто здатність визначати свій фазовий стан
самостійно

в

залежності

«дозволенного» [31, 102].

від

дестабілізуючих

факторів

в

межах
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Рис. 5.4. Модель управління активним мережним елементом
Позначення на рис 5.4.: ІМР – інформаційна модель ресурсу або
інформаційна база управління моделі; ПК - пристрій керування; ПКв – ведений
пристрій керування; K X , KY – пристрої перетворення сигналів параметрів; ВМ
– виконавчий механізм або перетворювач сигналів управління; KU , K R –
канали управління і реакції відповідно.
5.3. Модель моніторингу та управління підмножиною мережевих
елементів
В сучасних мультисервісних мережах зв'язку множина мережевих
елементів NE неоднорідна. При цьому вищестоящий менеджер, або ПУ, за
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рівнем ієрархії TMN керує певною підмножиною NE . Модель такого
управління наведена на рис. 5.5 [95, 116, 118].

Рис.5.5. Полінгова модель моніторингу і управління мережевими елементами
В даній моделі вважаємо, що множина мережевих елементів має
різнорідний характер. Зважаючи на це, алгоритм управління може бути
наступним:
1. Алгοритм управління тільки пасивної підмножини NE .
2. Алгоритм управління тільки активної підмножини NE .
3. Алгоритм управління комбінованої підмножини.
Управління та моніторинг (взаємодія) менеджера в моделі (рис. 5.5) з
кожним елементом NE відбувається в формі певного впорядкованого
опитування, яку називається полінговою системою (ПС). Дана система
вважається різновидом СМО з кількома чергами і з одним загальним
обслуговуючим пристроєм (тут в якості нього – менеджер) або декількома
пристроями. Математичні моделі систем полінгу досить повно розглянуті в
роботах [33, 34].
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Дискретні системи полінгу характеризуються числом черг, числом місць
для очікування, числом серверів, процесами надходження і обслуговування
заявок,

швидкістю

перемикання

серверу

між

чергами,

порядком

і

дисципліною обслуговування черг і, можливо, іншими параметрами або
конфігурацією системи. Припускаємо, що черги пронумеровані від 1 до N , де

N – число черг в системі ( N  2 ). Чергу з номером i позначимо через Qi .
Порядком опитування черг називається правило, слідуючи якому,
обслуговуючийм пристрій вибирає наступну чергу для обслуговування.
Серед видів порядку обслуговування виділяють [33, 95]:
1.

Циклічний

порядок:

прстрій

відвідує

черги

в

порядку

Q1 , Q2 ,..., QN , Q1 , Q2 ,..., QN ,... - такі системи полінгу називають циклічними.
2. Періодичний порядок: задається так звана таблиця полінгу

T 1, T 2,...T М  довжини М , М  N , T 
i  1,...N , i  1,...М . Сервер відвідує
черги

в

порядку

QT 1 , QT  2  ,..., QT  М  , QT 1 , QT  2  ,..., QT  М  ,... .

При

цьому

передбачається, що таблиця полінгу містить номери всіх черг системи.
Окремими випадками періодичного порядку обходу черг є обхід типу «зірка»,
і елеваторний порядок обходу черг, при якому черги обслуговуються від
першої до останньої, а потім від останньої черги до першої.
3. Випадковий порядок, при якому з ймовірністю pi , i  1,...N на
обслуговування вибирається черга Qi ,  pi  1 . Можливий також і інший
варіант вибору черги: з ймовірністю pij , i , j  1,... N , після відвідування черги

Q i сервер перемикається до Q j ,  Nj1 pij  1, i  1,..., N .
4. Пріоритетний порядок, при якому система має черги різних
пріоритетів і будь-яка черга може бути обслужена, якщо більш пріоритетні
черги не містять заявок.
Порядки опитування черг умовно поділяють на статичні та динамічні.
При статичному порядку правило вибору черг на обслуговування не
змінюється в ході роботи системи.

254

Динамічний порядок передбачає вибір черги на обслуговування в певні
моменти прийняття рішень на основі повної або часткової інформації про стан
системи (наприклад, обслуговування черг в циклі в порядку убування їх
довжин).
Дисципліною обслуговування черги називається число заявок, яке
обслуговує пристрій за одне відвідування черги. Всередині черги заявки
обслуговуються в порядку, визначеному дисципліною обслуговування заявок
(наприклад, заявки обслуговуються в порядку надходження в чергу).
Серед дисциплін обслуговування черги, припустимо, що це черга Qi
виділяють:
1. Вичерпну дисципліну, при якій обслуговуючий пристрій обслуговує
заявки до тих пір, поки черга не вичерпається.
2. Шлюзову дисципліну, при якій пристрій обслуговує лише ті заявки,
які перебували в черзі в момент опитування (момент завершення підключення
до неї серверу). Заявки, що надійшли в чергу після моменту опитування,
обслуговуються в наступному циклі. Якщо пристрій обслуговує тільки ті
заявки, які перебували в черзі в момент початку циклу (момент опитування
першої черги), то говорять про глобально-шлюзову дисципліну.
3. li – обмежену дисципліну, при якій число заявок, яке може обслужити
пристрій, обмежено числом li , li  1 . Серед обмежених дисциплін розрізняють
вичерпні і шлюзові дисципліни. При обмеженій вичерпній дисципліні
пристрій обслуговує чергу до тих пір, поки не відбудеться одна з двох подій:
або будуть обслужені l заявок, або чергу спорожніє.
Обмежена шлюзова дисципліна передбачає обслуговування до тих пір,
поки або будуть обслужені l заявок, або будуть обслужені всі заявки, які
перебували в черзі в момент її опитування. Окремий випадок li  1 іноді
називають невичерпним обслуговуванням.
4. li – зменшуючу дисципліну, при якій сервер обслуговує заявки в черзі
до тих пір, поки її довжина не стане на li менше, ніж була в момент
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підключення пристрою, або поки черга не вичерпається, li  1 . При li  1 цю
дисципліну також називають напіввичерпною.
5. T – обмежену дисципліну, при якій час перебування пристрою у черзі
обмежений. Ця дисципліна також може бути шлюзовою або вичерпною.
6. Порогову дисципліну, при якій пристрій обслуговує чергу, якщо число
заявок в ній не менше заданої величини (порогу).
7. Випадкову дисципліну, при якій число заявок, яке може обслужити
пристрій, визначається значенням випадкової величини  i має закон розподілу

a , j  1. Закон розподілу може змінюватися при кожному відвідуванні черги.
i
j

Значення випадкової величини  i розігрується при кожному опитуванні черги.
Деякі випадкові дисципліни поділяються наступним чином:
a) біноміальна дисципліна, при якій випадкова величина  i має
біноміальний розподіл з параметрами X i і pi , де X i – число заявок в черзі Qi
в момент опитування, pi – деяке число, 0  pi  1 . Для даної дисципліни
aij  C Xi pij 1  pi 
i

Xi  j

, j  1, X i , aij  0 , для j  X i ;

б) дисципліна Бернуллі, при якій перша заявка в черзі Qi обслуговується
з ймовірністю 1, а кожна наступна - з заданою ймовірністю pi . З ймовірністю
1 – pi обслуговуючий пристрій залишає чергу. Для даної дисципліни

aij  p j1 , j  1
Якщо все черги системи полінгу мають дисципліни обслуговування
одного виду, то говорять про систему полінгу з дисципліною обслуговування
наступного вигляду: з вичерпною, l -обмеженою або іншими дисциплінами
обслуговування. Якщо дисципліни обслуговування черг різні, то говорять про
систему с зі змішаною дисципліною обслуговування.
Порядок обходу черг і дисципліни їх обслуговування становлять
політику обслуговування в системі полінгу – це правило вибору наступної
заявки в системі на обслуговування.
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Серед систем полінгу розрізняють системи з дискретним часом (час
поділено на рівні інтервали, що називаються тактами дискретизації) і системи
з безперервним часом.
Якщо

процеси,

що

характеризують

черги

системи

(процеси

надходження і обслуговування заявок, процеси, що визначають тривалості
перемикання серверу між чергами, і, можливо, інші процеси) відповідно є
стохастично еквівалентними для всіх черг, то система с називається
симетричною, або однорідною системою. В іншому випадку система
називається несиметричною, або неоднорідною.
Якщо обслуговуючий пристрій не витрачає час на перемикання між
чергами, то говорять про систему з миттєвим перемиканням між чергами, в
іншому випадку – про систему з не миттєвим перемиканням.
За відсутності іншої домовленості, вважають, що система полінгу є
несиметричною, число її черг кінцеві, черги мають необмежену кількість
місць для очікування, перемикання серверу між чергами не миттєво. Якщо в
черзі немає заявок, то обслуговуючий пристрій відразу ж її покидає.
Передбачається також, що всередині черги заявки обслуговуються в порядку
надходження.
Метою більшості досліджень систем полінгу є знаходження середнього
часу очікування в кожній з черг системи. Однак не завжди вдається отримати
явні формули для обчислення цих характеристик, тому велика увага
приділяється знаходженню наближених формул [33], а також уточнення вже
отриманих наближених значень. Іноді завдання знаходження середніх часів
очікування зводиться до знаходження зваженої суми цих характеристик. Під
зваженою сумою середніх часів очікування розуміється вираз

  М T
N

i 1

i

Wi

 , де

 –

TW – випадкова величина що характеризує очікування в черзі Qi , М TW
i

математичне очікування,  i  i  t S

i



i

– завантаження черги Qi , i –
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інтенсивність потоку заявок, t S - середній час обслуговування заявок в черзі
i

Qi , i  1,..., N .
Відповідно до формули Літтла N    T , зважена сума середніх часів
очікування представляє собою середню кількість роботи в системі в довільний
момент часу. Під кількістю роботи в певний момент часу розуміється час, який
витратить сервер на обслуговування заявок, що знаходяться в системі в цей
момент.
5.4. Транспортні функції моделі «Менеджер - Агент»
Як видно з інформаційної архітектури TMN [157], всі вищенаведені
схеми містять в собі ланцюжки транспортних функцій, які є елементами
транспортної мережі передачі даних TMN.
Транспортна

мережа

складається

з

каналів

і

трактів,

якісне

функціонування яких істотно визначає надійність доставки послуг зв'язку по
мережі передачі даних (МПД) до потенційного споживача.
Математичні моделі каналів деяких МПД досить добре вивчені як
вітчизняними, так і зарубіжними вченими [60, 153] з точки зору доставки
послуг зв'язку до споживача, де допускається висока надмірність інформації.
Однак для спеціальних транспортних мереж (наприклад, TMN), де
передається некомерційна інформація, канали зв'язку мало вивчені (рис. 5.6).
Особливо це відноситься до каналів зв'язку для передачі прийому контрольнодіагностичної інформації про стан мережевих елементів NE , тому що на
підставі цієї інформації в кінцевому підсумку формується стратегія
обслуговування інформаційної телекомунікаційної мережі.
Завдання, пов'язані з описом моделей функціонування трактів і каналів
систем прогнозування та діагностики розподілених систем управління є
багатовимірними та вирішуються на основі теорії СМО та Марківського
процесу. Вирішення даних задач наближене, навіть за умови ряду обмовок, і
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наявності вихідної статистичної інформації [151]. Тому становлять інтерес
розробки та дослідження моделей каналів зв'язку з використанням апарату
теорії нечітких множин та їх вплив на процеси прийняття рішення про стан
мережевих елементів NE .

Рис. 5.6. Взаємодія менеджера, агента і керованого ресурсу через канали
управління і відгуку.
Спосіб управління станами мережевого елемента телекοмунікаційної
мережі в умовах неповної інформації буде полягати в наступних діях:
1. Виявлення факту керуючим менеджером (керуючим пристроєм)
порушення функціонування NE .
2. Здійснення послідовності керуючих команд (тесту) на NE .
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3. Обчислення стану транспортного каналу управління (прямого каналу)
керованим агентом (пристроєм управління) в NE , використовуючи нечітку
шкалу.
4. Формування послідовності мікростанів

NE за результатами

тестування.
5. Обчислення вагових значень мікростанів в послідовності, тобто
визначення нечіткої множини мікростанів.
6. Обчислення оцінки стану транспортного каналу (зворотного) відгуків,
використовуючи нечітку шкалу.
7. Обчислення найбільш можливого мікростану NE шляхом зіставлення
нечіткої множини мікростанів з базою даних можливих станів NE .
8. Прийняття рішення про посилку керуючої команди керуючим
менеджером на мережевий елемент за результатом визначення його
мікростану.
9. Маршрутизації команд управління в мережі управління.
5.5. Модель системи управління «Агент – Мережевий елемент»
Розглянемо модель взаємодії відповідно до концепції TMN між агентом
і мережевим елементом. У даній моделі передбачається циркуляція трьох
потоків інформації: U – управління; К – контролю; D – діагностики [157].
Функціональна схема системи управління «Агент – Мережевий елемент»
наведена на рис. 5.7.
Як видно з рис 5.7. [96], процесори агента ПР А та мережевого елементу

ПРNE , база даних БД і об'єкти управління ОУ є активними елементами схеми,
які генерують потоки даних.
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Рис. 5.7. Функціональна система управління «Агент – Мережевий елемент»
Команди U , K , D відповідно є командами управління, контролю та
діагностування. При цьому процесори ПР А та ПРNE виконують функції
розподільників інформації, отже, схему управління можна розглядати як
мережу масового обслуговування (МеМО) [96]. Схема функціонування такої
мережі наведено на Рис. 5.8.

Рис. 5.8. Алгοритм МеМО взаємодії агента з керованим ресурсом
Наведена на Рис. 5.8. графічна модель відображає процес взаємодії
агента з керованим ресурсом на основі багатофазної системи моделей СМО
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що представляє собою мережу СМО або МеМО. Тут прийняті наступні
позначення M – інтенсивність потоку даних управління від менеджера;  БА1
– інтенсивність потоку від БД до вузлу обслуговування А1 , призначеного для
ОУ;  А2 А1 – інтенсивність потоку від вузлу А2 до вузлу А1 ;  А1 – інтенсивність
потоку від агента;  БА2 – інтенсивність потоку, призначеного для менеджера;

 А1А2 – інтенсивність потоку, призначеного для агента;  А2 Б – інтенсивність
потоку реакції в БД (запит);  А2 – інтенсивність об'єднаного потоку (відгук) на
вплив від менеджера;  А1 – інтенсивність обслуговування вузла А1 або
інтенсивність обробки вхідного потоку даних процесором агента ПР А ;  А2 –
інтенсивність обслуговування вузла А2 або інтенсивність обробки вихідного
потоку даних процесором агента ПР А ;  А1E1 – інтенсивність потоку який був
обслужений від вузла А1 до вузла E1 мережевого елемента; UKD –
інтенсивність потоку команд, що впливають на ОУ ( U або K або D );  ОУ
– інтенсивність виконання (обслуговування) команд U , K , D та формування
відповідних реакцій; E2 A1 – інтенсивність обслугованого потоку від вузла E2
мережевого елемента до вузлу А2 агента  R UKD – інтенсивність реакцій від
відповідних команд (  R U або R K або R D ).
На рис. 5.8. бачимо шість СМО – чотири з них відображають
функціонування процесорів ПР А та ПРNE які розподіляють потоки даних, два
СМО на основі ОУ і БД є джерелами потоків даних.
У даній МеМО складові СМО є з очікуванням, багатовимірним
потоком заявок на обслуговування й описуються загальноприйнятими
математичними моделями у вигляді структур [12, 34, 66] M| M| 1, G| M | 1, G|
G| 1, де на першій позиції М або G – потоки заявок пуасонівський або
довільний відповідно; на другій позиції М або G – час розподілу
обслуговування заявок, підпорядкований експонентному або довільному
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закону відповідно; на третій позиції 1– означає, що система обслуговується
одним каналом.
Обчислювальні аспекти процесорів ПР А і ПРNE , на основі теорії СМО
або теорії черг досить добре розглянуті в [89]. На основі математичних
моделей, викладених в [28], можна наближено розрахувати ряд таких
параметрів як середній час обслуговування й очікування в черзі;
характеристики дисциплін обслуговування (безприорітетний, відносний,
абсолютний, змішаний, груповий, динамічний режими); розподіл буферної
пам'яті для відповідних заявок; оптимальну швидкодію процесорів і їх вплив
на обслуговування заявок; характеристики замкнутих і розімкнутих МеМО.
Математичну модель ОУ часто розглядають як «чорний ящик» у
вигляді багатоканальної моделі СМО M|G|V, яка генерує реакції у вигляді
відгуків від відповідних впливів U , K , D .
Великі потоки різнорідних даних, що циркулюють в сучасних мережах
зв’язку, є додатковим навантаженням на канали. Крім того різнорідність
потоків в мережі створює ефект спонтанного збільшення навантаження в
вузлах розподілу інформації за рахунок явища самоподібності навантаження
[29, 124], що призводить до порушення функціонування вузла.
Побудова оперативного управління канальними ресурсами на основі
класичної теорії СМО в цих умовах стає проблематичною задачею [90, 99]. У
зв'язку з цим пропонується використовувати теорію нечітких множин для
управління канальним ресурсом [124].
Розглянемо модель управління канальним ресурсом між процесорами

ПР А та ПРNE , припускаючи, що існують три класи потоків U , K , D і
~
~~
математична модель СМО представляється як G G 1 , де G – нечітка множина
довільного розподілу потоку або часу обслуговування.
Для реалізації даної моделі скористаємося апаратом нечіткої логіки.
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5.6. Нечітка модель та метод управління канальним ресурсом
5.6.1. Функціональна схема управління канальним ресурсом
Поставимо задачу [96, 124]: в залежності від поточного стану
канального ресурсу  , інтенсивності потоків, що надходять UKD , стану черг
r й інтенсивності обслуговування  k контролеру

визначити мінімальний

канальний ресурс  k на кроці k що необхідний для мінімальної затримки
складових вхідних потоків i , i  1,2,3

 k  f k , rik 1 ,  k 1 ,  k 1 

(5.9)

де  – загальна інтенсивність потоків заявок;  k – необхідний загальний
ресурс, який дорівнює  k   Uk   Kk   Dk .
Функціональна схема управління канальним ресурсом приведена на рис.
~~
5.9. Зображена схема відповідає моделі СМО виду G G 1 .

Рис.5.9. Функціональна схема управління канальним ресурсом. I r , I k –
інформація про стан черги та каналу відповідно
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З виразу (5.9) видно що дана задача є багатопараметричною та з
неповною інформацією про її складові компоненти. Зробимо допущення, що
канал надійний і відсутні зовнішні та внутрішні заважаючі впливи [23].
Модель управління ресурсом каналу побудуємо на основі прямих
нечітких продукційних правил виведення modus ponens. Розглянемо більш
докладно конструкцію та типи даних правил.
5.6.2. Типи нечітких продукційних правил
Незважаючи на те, що передумови А (антецеденти) та висновки В
(консеквенти) правил нечітких продукційних моделей можуть формуватися
по-різному, їх можна розділити на дві основні групи:
– нечіткі лінгвістичні продукційні правила, в яких як передумови, так і
висновки правил є нечіткими висловлюваннями (fuzzy proposition) [199];
– нечіткі продукційні правила, в яких передумови правил є нечіткими
висловлюваннями, а висновки – чіткими значеннями (тобто заданими
одноточковими нечіткими множинами) або функціями [214].
Відзначимо, що відповідно до визначення, поданого в [58], нечіткою
множиною типу n називається нечітка множина, у якій значеннями функції
приналежності є нечітка множина типу n  1 . Наприклад, нечітку множину
типу 1 можна визначити як:  : X  0,1 , а нечітку множину типу 2 –

 : X  0,1  0,1, тощо. Розглянемо основні нечіткі лінгвістичні продукційні
правила.
Правила, передумови та висновки, яких формуються на основі нечітких
множин типу 1 [23, 199], можна представити у вигляді:
П і : ЯКЩО хі є Аі1 ТА...ТА х j є Аij ТА...ТА хm є Аim
ТО y1 є Bі1 ТА...ТА y k є Bik ТА...ТА y p є Bip i  1,..., n

(5.10)
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де, x j  j  1,..., m  –
нечіткими, x j  X j ,

вхідні змінні, які можуть бути як чіткими, так

X j – область визначення відповідної передумови;

yk k  1,..., p  – нечіткі вихідні змінні, y k  Yk ; Yk – область визначення
відповідного висновку; Aij , Bik – лінгвістичні терми, що представляють собою
нечіткі множини, визначені на X j і Yk з функціями приналежності  Aij  0,1
та  Bik  0,1 відповідно.
Ці правила є найбільш використовуваним типом нечітких лінгвістичних
продукційних правил. Ці правила застосовуються як для створення моделей
конкретних об'єктів чи систем, так і для побудови їх оціночних моделей,
наприклад, моделей переваг при прийнятті рішення.
Правила, засновані на нечітких множинах в поєднанні з груповими та
напівгруповими розширеними операціями. В залежності від задачі що
розв'язується, можливі різні приклади запису правил цього типу. Типовими
прикладами таких правил є:

Пі : ЯКЩО хі є Аі1 ТА...ТА х j є Аij ТА...ТА хm є Аm
ТО y1 є Aі1 * Bi1 ТА...ТА yk є Aіk * Bik ТА...ТА ym є Aіm * Bim i  1,..., n

(5.11)

де * – групова або напівгрупова розширена операція, наприклад, нечітке
додавання, нечітке множення, тощо.
Для лінгвістичного моделювання динамічного процесу ці правила
можна представити наступним чином:
П і : ЯКЩО хі є xі t  ТА...ТА х j є x j t  ТА...ТА хm є x j t xm t ,

ТО y1 є xі t  * Bi1 ТА...ТА y k є x j t  * Bik ТА...ТА y m є x j t  * Bim i  1,..., n

(5.12)

Правила, засновані на принципі узагальнення, базуються на введенні
групової нечіткої розширеної операції та можуть використовуватися, так само
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як і правила попереднього типу, при рішенні задач на графах, при плануванні
розкладів, при акумулюванні впливу кількох факторів на один [23].
Правила, передумови та висновки, які засновані на нечітких множинах
в поєднанні з нечіткими відносинами, що модифікують лінгвістичні змінні
[23]. В даних правилах, на відміну від (5.10.), нечіткі висловлювання типу
x j є Aij і y k є Bik замінюються на висловлювання відповідно x j є  ij  Aij  та

y k є Qik Bik  .
П і : ЯКЩО х1 є  і1  Ai1  ТА...ТА х j є  іj Aiy  ТА...ТА хm є  іm  Aim ,

ТО y1 є Qі1 Bi1  ТА...ТА y k є Qіk Bik  ТА...ТА y p є Qip Bip  i  1,..., n
де

 ij Aij  , Qik Bik 

–

лінгвістичні

відносини,

що

(5.13)

задаються

синтаксичними процедурами за допомогою нечітких логічних зв'язок «ТА»,
«АБО», а також нечітких модифікаторів «трохи», «НЕ», «дуже», тощо, і
відповідними їм семантичними процедурами, що ставлять у відповідність цим
лінгвістичним значенням сформовані нечіткі множини.
В якості модифікаторів нечітких висловлювань найбільш часто
використовують

такі:

«БАГАТО»,

«ДУЖЕ»,

«МАЙЖЕ»,

«ТРОХИ

БІЛЬШЕ/МЕНШЕ», «БАГАТО БІЛЬШЕ/МЕНШЕ», а також частку «НЕ».
Наприклад, висловлювання «Напруга висока» замінюється на висловлювання
«напруга трохи нижча, а ніж висока».
При модифікації функцій приналежності відповідних нечітких множин,
як правило, використовуються наступні операції:
для A*  ДУЖЕ A,  A*  x    A2  x 

(5.14)

для A*  МАЙЖЕ A,  A*  x    1A/ 2  x 

(5.15)

для A*  НЕ A,  A*  x   1   A  x 

(5.16)

Правила, засновані на нечітких множинах з адаптацією операцій над
ними, де операції над нечіткими висловлюваннями у висновках правил
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вибираються (адаптуються) в залежності, наприклад, від ступеня узгодженості
(значущості) нечітких висловлювань в передумовах:
П і : ЯКЩО хі є А11 ТА...ТА хm є Аm1 ,

ТО y1 є A111i A12 1i ... li Am1qi Am1  i  1,..., n

(5.17)

де 1i ,... qi ,...1n ,... qn – операції згортки нечітких множин, які обираються
в залежності від рівня сумісності пари відповідних нечітких висловлювань в
передумові; 1i – операція комбінування результатів парних згорток нечітких
множин цих висловлювань в передумові i -го правила, яка вибирається з
відповідної сукупності операцій парних згорток 1i ,...li і характеризує,
наприклад, верхній рівень їх узгодження.
Правила даного типу призначені для побудови оціночних моделей в
багатоцільових системах підтримки прийняття рішень [23].
Нечіткі продукційні правила з висновками у вигляді чітких значень або
функцій. В нечітких продукційних правилах цієї групи передумови
представляють собою нечіткі висловлювання, які можуть бути сформовані так
само, як і передумови правил одного з розглянутих вище типів. А способи
формування висновків цих правил є [191, 214]:
– висновки правил є одноточкові нечіткі множини (singleton fuzzy set);
– висновки правил представляють собою чіткі функції (crisp function).
Розглянемо докладніше нечіткі продукційні правила зазначених типів на
прикладі структури «багато входів - єдиний вихід» або так званої МISOструктури (Multi Inputs - Single Output).
Нечіткі продукційні правила, висновки яких представляють собою
одноточкові нечіткі множини (singletons - сінглетони), можна представити
наступним чином:
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П і : ЯКЩО хі є Аi1 ТА...ТА х j є Аij ТА...ТА хm є Аm
ТО y1  ci , i  1,..., n

(5.18)

де ci – дійсні числа.
Нечіткі продукційні правила, висновки. яких представляють собою
чіткі функції. Основними правилами побудови нечітких продукційних правил
даного типу є такі що покладені в основу нечітких продукційних моделей
Цукамото (Tsukamoto) і Такагі-Сугено (Takagi-Sugeno) [146].
Так, для моделі Цукамото у висновках правил використовуються
монотонні (зростаючі або спадаючі) функції f i . Висновок по кожному з
правил формується шляхом зворотного перетворення цих функцій за
отриманими значеннями передумов даних правил, наприклад:
П і : ЯКЩО хі є Аi1 ТА...ТА х j є Аij ТА...ТА хm є Аm
ТО y  f i 1  i , i  1,..., n

(5.19)

де,  i – рівень спрацьовування передумови i -го правила.
Для нечіткої продукційної моделі Такагі-Сугено правила можна
представити таким чином:
П і : ЯКЩО хі є Аi1 ТА...ТА х j є Аij ТА...ТА хm є Аm

ТО y  f i x1 ,..., x j ,..., xm , i  1,..., n

(5.20)

де f i x1 ,..., x j ,..., xm  - функція, що має однакову для всіх n правил
структуру та розрізняється лише параметрами для кожного правила.
Найбільше практичне застосування знайшов варіант використання
лінійної функції
П і : ЯКЩО хі є Аi1 ТА...ТА х j є Аij ТА...ТА хm є Аm
ТО y  ci1 x1  ...  cij x j  ...  ciim xm  ci 0 , i  1,..., n

(5.21)
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де cij  j  1,..., m  – коефіцієнти аргументів функції; ci 0 – зміщення.
Нечітка продукційна модель, що заснована на правилах (5.21),
називається аффінною моделлю Такагі-Сугено.
Можна відзначити, що при cij  0,

j  1,..., n дана модель зводиться до

моделі (5.18), інша назва якої – модель Такагі-Сугено нульвого порядку.
Структури бази нечітких продукційних правил. Залежно від кількості
нечітких висловлювань в передумовах і заключеннях, база правил нечіткої
продукційної моделі може бути представлена структурою одного з наступних
типів:
– SISO-структура (Single Input – Single Output) один вхід – один вихід;
– MISO-структура (Multi Inputs – Single Output) багато входів – один
вихід;
– MIMO-структура (Multi Inputs – Multi Outputs) багато входів – багато
виходів.
Нечітка продукційна модель МIМО-структури яка є найбільш загальним
видом структури бази правил типу (5.10) є:
П і : ЯКЩО хі є Аi1 ТА...ТА х j є Аij ТА...ТА хm є Аm
ТО y є Bi1 ТА...ТА y k є Biik ТА...ТА y p є Bip

i  1,..., n

При виконанні гіпотези про взаємну незалежність вихідних змінних база
нечітких продукційних правил з MIMO-структурою і кон'юнктивною формою
укладення може бути представлена сукупністю

 p

баз правил з MISO-

структурою з багатьма m  вхідними змінними й однією вихідною змінною. У
цьому випадку правила будуть мати такий вигляд:

П і : ЯКЩО хі є Аi1 ТА...ТА х j є Аij ТА...ТА хm є Аm
ТО y є Bi

i  1,..., n

(5.22)
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Якщо множина вхідних змінних x j  j  1,..., m  є незалежною, то вхідний
простір передумови може бути розділений по кожній змінній одновимірними
функціями приналежності, наприклад для змінної x j  X j – функціями
приналежності нечітких множин

A ,..., A ,..., A .
i1

ij

nj

При цьому правила

формуються таким чином, щоб отримати всі можливі комбінації функцій
приналежності всіх вхідних змінних.
Число нечітких правил з кон'юнктивною формою передумови,
необхідних для покриття простору вхідних змінних, визначається наступним
чином [23]:
m

n Kj

(5.23)

j 1

де m – розмірність простору вхідних ознак; K j – кількість лінгвістичних
термів j -ї вхідної змінної.
З метою скорочення числа нечітких правил для покриття простору
вхідних змінних можуть бути отримані різні розбиття простору передумов
шляхом поєднання нечітких операцій кон'юнкції, диз'юнкції та доповнення
над одновимірними функціями приналежності. Але при цьому границі такого
розбиття обмежені прямокутною сіткою, заданої нечіткими множинами
окремих вхідних змінних.
На практиці часто вхідні змінні не завжди є взаємно незалежними. Межі
між областями, в яких визначені лінгвістичні терми вхідних змінних, можуть
бути довільно вигнуті [23]. Рішенням цієї проблеми є представлення всіх
вхідних змінних у вигляді вектору, а передумови – на основі багатовимірних
функцій приналежності вигляду П і : ЯКЩО х є Аi , ТО ... , де x  x1 ,..., xm  , а Ai
T

нечітка множина з багатовимірною функцією приналежності.
Таке уявлення передумови на основі

багатовимірних функцій

приналежності є найбільш загальним, так як в цьому випадку не накладається
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ніяких обмежень на форми областей, в яких визначені лінгвістичні терми
вхідних змінних.
Іншим шляхом зменшення складності нечітких моделей з великою
кількістю вхідних змінних є їх декомпозиція на моделі з меншим числом
вхідних змінних в базі правил з подальшим їх об'єднанням в однорідну або
ієрархічну (багатошарову) структуру [30]. У цьому випадку вихід однієї бази
правил є входом іншої (рис. 5.10.).

Рис. 5.10. Каскадне з'єднання двох баз нечітких продукційних правил
Таке каскадне з'єднання дозволяє істотно зменшити загальну кількість
нечітких правил. Проілюструємо прикладом де кожна вхідна змінна
описується шістьма лінгвістичними термами за умови кон'юнктивної форми
передумов при трьох входах. Після декомпозиції бази правил, яка складається
з 6 3  216 правил, кожна двовхідна база правил буде містити лише 6 2  36
правил.
Отже, розглянуті продукційні правила (5.10) – (5.22) є елементами при
побудові апріорної бази знань про стан технічних процесів і систем, які
повинні порівнюватися з поточними змінними, отриманими в результаті
вимірювань (тобто апостеріорними даними), з метою отримання інформації
про найбільш можливий стан технічних систем. Тому розглянемо процедуру
формування апостеріорного нечіткого висновку.
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Як раніше вже зазначалося, основою продукційних правил нечіткого
висновку є конструкція нечіткий modus ponens, що представляє собою нечітку
імплікацію

~ ~
~
R:AB

(5.24)

Наведемо завдання нечіткої імплікації (5.24), що визначає нечітке
~
~
причинно-слідче відношення між передумовою A і заключенням B , яке
представляється у вигляді нечіткої продукції:

~
~
ЯКЩО х є А, ТО у є В ,

(5.25)

де х – вхідна змінна х X ; X – область визначення передумови
~
нечіткого продукційного правила; A - нечітка множина, визначена на X , з

функцією приналежності  A  x   0,1 ; y – вихідна змінна, y  Y ; Y – область
~
визначення заключення; B – нечітка множина, визначена на Y , з функцією
приналежності  B  y   0,1 .
Операція нечіткої імплікації займає центральне місце в нечітких
продукційних моделях, визначаючи причинно-слідче відношення між
передумовами та заключеннями правил. В даний час існує велика кількість
різних варіантів цієї операції. Всі їх можна розділити на три основних класи:
S-імплікації, R-імплікації, Т-імплікації [181].
Найбільш часто в продукційних правилах використовуються наступні
моделі нечіткої імплікації [23, 217, 218]:
– класичної нечіткої імплікації, або імплікація Клині-Даенса (KleeneDienes)
( , ) = max l −

( ),

( ) , при

( )≥

( );

(5.26)

– нечіткої імплікації Заде (Zadeh)
( , ) = max min

( ),

( ) ,l −

( ) ;

(5.27)
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– нечіткої імплікації Мамдані (Mamdani)
( , )=

( ),

( );

(5.28)

– нечіткої імплікації Ларсена (Larsen)
( , )=

( )−

( );

(5.29)

– нечіткої імплікації Лукашевича (Lukasiewicz)
( , )=

( )+

l, l −

( ),

або
( , ) = max 0,

( )+

( )−l ;

(5.30)

– стандартної чіткої (standard strict) імплікації
( , )

l, якщо
0, якщо

( )≤
( )≥

( ),
( );

(5.31)

– нечіткої імплікації Геделя (Godel)
( , )

l,

( )≤
( )>

якщо
( ), якщо

( ),
( );

(5.32)

– нечіткої імплікації Гейнca(Gaines)
( , )

l,

( )≤
( )>

якщо
( ), якщо

( )/

( ),
( );

(5.33)

– нечіткої імплікації Гогуена
( , )=
–

нечіткої

l,

імплікації

( )/

( ) , при

( )>

Кліне-Даенса-Лукашевича

( );

(5.34)

(Kleene-Dienes-

Lukasiewicz):
( , ) = l−

( )+

( )∙

( );

(5.35)

– нечіткої ймовірнісної імплікації
( , )=

( )+

l, l −

( )

( );

(5.36)

– нечіткої імплікації з обмеженою сумою
( , )=

l,

( )+

( );

(5.37)

– нечіткої імплікації Н. Ваді
( , ) = max

( )+

( ), l −

( );

(5.38)

– нечіткої імплікації Ягера (Yager)
( , )=

( )

( )

.

(5.39)
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Вибір тієї чи іншої операції нечіткої імплікації здійснюється в
залежності від використовуваного базису нечітких операцій і її найбільш
ефективної обчислювальної реалізації.
Наступним етапом після визначення моделі імплікаційного висновку є
введення

апостеріорного

посилання,

тобто

фактичного значення
~
спостереження (воно може бути чітким або нечітким) х є А , де х –
~
фактичне значення змінної х ; А – нечітка множина, що відображає значення

х , визначена на Х , з функцією приналежності  А  х   0,1 .
Формування висновку:
~
y є В 

(5.40)

~
де y – отримане поточне значення змінної у ; В  – нечітка множина,

що відображає значення y , визначене на Y , з функцією приналежності

 B  y   0,1 .
Таким чином, процес отримання результату прямого нечіткого висновку
~
~
~
~
В  з використанням нечіткої імплікації A  В  і нечіткої умови х Є А





представляється у вигляді [1]:



~ ~ ~ ~ ~
~
В   A  R  A  A  B



(5.41)

де  – операція згортки (композиційне правило нечіткого логічного
висновку).



~
~
Нечітка імплікація A  B



~
відповідає нечіткому відношенню R , яке

можна розглядати, як нечітку підмножину декартового добутку X  Y повної
множини передумов X і висновків Y з функцією приналежності  R  x, y  .
~
Тому функція приналежності нечіткої множини В  представляється у вигляді
[148]:
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( ) = sup min

( ),

→

( , ),

або
( ) = sup

,

( , ),

(5.42)

де T – операція трикутної норми (моделює кон'юнкцію).
Для множини X з кінцевим числом елементів вираз (5.42) набирає
вигляду:

 B  y   max T  A ,  R  x, y 
xX

(5.43)

Вираз (5.43) є вихідною апостеріорною нечіткою множиною, в якій
міститься найбільш можливе рішення про стан системи. Рішення про стан
системи визначається шляхом застосування операції «arg» у виразі (5.43):
y*  arg max T  A ,  R  x, y 

(5.44)

xX

Прийняття рішення про стан системи за виразом (5.44) приймається у
випадку, якщо функція  B  y  є унімодальною. Тому для визначення найбільш
можливого рішення при складних вихідних нечітких функціях приналежності
(НФП) можна використовувати операцію нечіткого інтегрування [30]:

y*  arg   B  y   g 

(5.45)

де  – знак нечіткого інтегрування;  – знак композиції.
Також для прийняття рішення при складних НФП використовується
операція «дефазифікація» (приведення до чіткості), яка ґрунтується на різних
моделях усереднення. Найбільш використовувані з них [23, 172, 216]:
Рішення y * (чітке значення y * вихідної змінної) розраховується як
центр ваги функції приналежності  B  y  і обчислюється за виразом:
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Ymax

у* 

 y r B  y 

r 1
Ymax

(5.46)

  B  y 

r 1

де Ymax – число елементів y r дискретизованих для обчислення центру ваги.
Сума центрів (centre of sums defuzzification)
Ymax nmax

у* 

 y   B  y dy

Ymin i 1
Ymax nmax

(5.47)

   B  y dy

Ymin i 1

де Ymin , Ymax – межі інтервалу носія нечіткої множини вихідної змінної y .
Середній центр (centre average defuzzification):
n

 B  y 
  i max


у*  i 1

y
n

(5.48)

i

i 1

~
де  i –  -рівень нечіткої вихідної множини B  ; max  B  y  – значення
y

y , при якому  B  y  приймає максимальне значення.
Реалізація наведених вище продукційних моделей (5.10) – (5.13), (5.18)

– (5.22) висновку може бути проведена різними алгоритмами. Найбільш
широкого поширення набули алгоритми нечіткого висновку Мамдані
(Mamdani), Ларсена (Larsen), Цукамото (Tsukamoto), Такагі-Сугено (TakagiSugeno) [23, 138, 146].

5.7. Реалізація нечіткого управління канальним ресурсом
Розглянемо

найпростіший

канального ресурсу

∗

варіант

нечіткого

висновку

рішення

СМО під дією потоку заявок  на обслуговування,

схему якого можна представити у вигляді[96]:
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~
~
ПРАВИЛО (знання, апріорне спостереження) « ЯКЩО х є А, ТО у є В »
~
ФАКТ (спостереження, вимірювання) « х є А »
~
ВИСНОВОК (рішення) « у є В  »

де,

~ ~ ~ ~
А, А, В , В 

(5.49)

– нечіткі множини, що описуються функціями

приналежності  A  x ,  A  x ,  B  y ,  B   y  відповідно.
Функції приналежності даних множин наведені на рис. 5.11. Графічне
рішення схеми (5.49) із застосуванням моделей, що описуються виразами
(5.41) – (5.43), представлено на рис. 5.12.
Графічне рішення (5.49) при функціях приналежності наведених на рис.
5.11а,б,в., представлено на рис. 5.12. Представлене рішення ілюструє
процедуру прийняття рішення або реалізацію нечіткого алгοритму управління.

Рис. 5.11. Функції приналежності: а) інтенсивності вхідного потоку 
нечіткої множини А, б) канального ресурсу нечіткої множини В, в)
інтенсивності фактичного вхідного потоку  для нечіткої множини

А  приблизно 3,6 .
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Рис. 5.12. Нечіткий алгоритм управління
Функція приналежності відсіченої множини В представляє собою

 B   y   0,2 / 0,07;0,4 / 0,2;0,6 / 0,7;0,8 / 0,8;1 / 0,8 
Чітке значення у  вихідної змінної розраховується як центр ваги функції
приналежності

 B  y  за виразом (5.46). Виконаємо дефазифікацію,

визначивши таким чином необхідний ресурс каналу для визначеного
навантаження

у 

0,2  0,06  0,4  0,2  0,6  0,7  0,8  0,8  1  0,8
 0,74
0,06  0,2  0,7  0,8  0,8

Наведений приклад реалізує структуру нечіткого управління типу SISO
– один вхід – один вихід.
Розглянемо алгоритм нечіткого управління типу MISO – множина входів
– один вихід, зокрема алгοритм Мамдані. Базою знань даного алгоритму є
правила
Пі : ЯКЩО хі є Аіj ТА...ТА х j є Аij ТА...ТА хm є Аm ТО у є Ві , і  1,..., n .
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Побудуємо алгοритм нечіткого управління канальним ресурсом [96].
Функції приналежності вхідних і вихідних нечітких величин, що ілюструють
цю процедуру висновку, наведені на Рис. 5.13.

Рис. 5.13. Функції приналежності вхідних (а,б) та вихідних (в) нечітких
величин:  – інтенсивність надходження вхідного потоку:  – інтенсивність
обслуговування:  – ресурс каналу зв’язку.
Введемо позначення термів нечітких множин: ɅМ – «мала інтенсивність
вхідного потоку»; ɅС – «середня інтенсивність вхідного потоку»; ɅВ –
«висока інтенсивність вхідного потоку»; AМ – «мала інтенсивність
обслуговування потоку»; AС – «середня інтенсивність обслуговування
потоку»; АВ – «висока інтенсивність обслуговування потоку»; РМ – «малий
ресурс»; РС – «середній ресурс»; РB – «високий ресурс».
Правилами висновку в формі імплікації щодо вихідних змінних, з
урахуванням мінімальності знаходження заявок в черзі будуть:
M  AM  PM ; M  AC  PM ; M  AB  PM ;

C  AC  PC ; C  AB  PC ;


B  AB  PB.


(5.50)

Для випадку, наприклад, факту надходження заявок і обслуговування

  4;   4,5 графічне рішення (5.50) в табличному виді буде мати вигляд
(Таблиця 1).
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Таблиця 1. Графічне рішення виразу (5.50)
ɅМ

ɅС

ɅВ

АМ

АС

АВ

РМ

РС

РВ

0,35

0,65

0

0,16

0,8

0

0,35

0,65

0

В результаті операції дефаззифікації за методом середньої виваженості
отримаємо:

* 

0,4  0,65  0,6  0,65  0,3  0,35
 0,46
0,65  0,65  0,35

Нечітке управління може бути реалізовано спеціальними нечіткими
контролерами, в основі яких лежить так звана машина нечітких висновків,
структура якої показана на рис. 5.14. Ця машина реалізує нечіткий висновок
типу ЯКЩО А ТО В .

Рис. 5.14. Функціональна схема нечіткого висновку СМО без
пріоритетів
Блок, який реалізує функцію C-MIN, здійснює перетин множин А і А .
Блок, який реалізує функцію E-MAX, виділяє з множини А  A елемент з
максимальним значенням, який здійснює усічення множини B , перетворюючи
його в множину B .
Схема нечіткого висновку рис. 5.14 може бути використана при
управлінні канальним ресурсом в СМО з безпріоритетними чергами типів
~~
~ ~
M M  , G G    1,..., N [31]. Для управління СМО з багатьма пріоритетами
схема нечіткого висновку (рис. 5.14), трансформується в багатовхідну схему
нечіткого висновку (рис. 5.15):
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Рис. 5.15 Функціональна схема нечіткого висновку СМО за багатьма
пріоритетами
На відміну від раніше запропонованних багатовхідних схем реалізації
нечіткого висновку [146], тут пропонується ввести пристрій, що реалізує
нечітку імплікацію та дозволяє корегувати функції приналежності потоків
вимог в залежності від пріоритетів.
Визначимо обчислювальну складність алгοритму на основі телетрафіку
[30, 81]. Приблизну обчислювальну складність в операціях можна порахувати
за виразом

N ≤

∙ σ S ln

(

)

операцій,

(5.11)

де σ – дисперсія; α – довірча ймовірність або надійність; ε – точність; S
– множина моделюючих станів; e – натуральне число; p – параметр, що
визначає метрику. Тут і в подальшому береться p = 2, що визначає евклідову
метрику.
Значення S буде визначатись із співвідношення:
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= ∙

∙

∙2 ,

(5.12)

де j −кількість пріоритетів; − кількість відліків (інтервалів регістрації)
на інтервалі аналізу T ; 2 −кількість канальних станів, V −кількість під
канальних ресурсів;
8,

−середня довжина пакету. Нехай

= = 10, ε = 0,05

= 0,95

= 10,

= 50,

=

= 1. Підставимо дані значення в (7.11)

отримаємо

N =

2 ∙ 2.7118
∙ 10 ∙ 50 ∙ 8 ∙ 2
(0,05)

∙ ln

1
= 2046083155,62 опер.
2(1 − 0,95)

Якщо на одну операцію буде витрачатись 10 сек, то на обробку
знадобиться приблизно часу, t = 2046083155,62 × 10
Якщо множина

= 2046 сек.

станів визначається виразом

= ∙

∙

∙ , то

кількість операцій складає

=

2 ∙ 2.7118
∙ 10 ∙ 50 ∙ 8 ∙ 10 ∙
(0,05)

1
≅ 19981281 опер.
2(1 − 0,95)

Тоді на обробку буде затрачено часу t обр = 19981281 × 10

= 19,981

сек.
На основі розробленого нечіткого алгоритму будемо вважати, що
витрачається чотири операції

на оператори «додавання», «віднімання»,

«множення», «ділення» [88, 138]. Кількість операцій

на оператор «max/min»

витрачається 3 операції.
Якщо в продукційних правилах будуть використовуватись трикутні
функції приналежності (L-R функції):
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0, якщо ≤ ;
, якщо < ≤ ;

( , , , )=

, якщо <
0, якщо

< ;

(5.17)

≥ ,

то функції операцій для визначення параметра α на одну функцію в
предикативній частини знадобиться:
=

∙

= 3 × 4 = 12 опер.,

– кількість операторів в функції при визначенні параметра α .

де

= 10 функцій в одному правилі знадобиться операцій:

При умові

=

∙

= 10 × 12 = 120 опер.

Визначення параметру
=2

операцій

∙

сер

зрізу для кожного правила знадобиться

= 2 ∙ 10 × 3 = 60 опер.

Процедура відсікання вихідної функції кожного правила j потребує
відс

=

∙

= 60 × 3 = 180 опер., де k – кількість відліків в вихідній

функції множини, по яким виконується мінімізація з певним параметром α сер ,
в прикладі k = 60.
Загальна кількість операцій необхідних на одне правило визначається
виразом

=

+

+

відс

= 120 + 60 + 180 = 360 опер.

Якщо в базі даних БД закладено M=10 правил, то кількість операцій
складає

=

∙

= 10 × 360 = 3600 опер.

Оператор об’єднання (max) всіх відсічених множин кожного правила
складає кількість операцій

=

∙

∙

= 10 × 60 × 3 = 1800 опер.

Заключна процедура «усереднення» або процедура знаходження центру
«тяжіння» об’єднаної множини (тобто оператор «дефазифікації») потребує
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=

∙2∙

+

∙

+

=

( ∙ 3 + 1) = 4 × (60 × 3 + 1) = 724 опер.

Загальна кількість операцій, що витрачається на алгοритм для одного
пріоритету складе:
=

+

+

= 3600 + 1800 + 724 = 6124 опер.

Якщо в контролері визначається необхідний ресурс для J=10
пріоритетів, то кількість операцій, що витрачається з урахуванням
поправочного коефіцієнту χ = 100 складе
=

∙ ∙

= 1000 × 6124 = 6124000 опер.

Порівняльний аналіз алгоритмів обчислення канальних ресурсів на
основі теорії телетрафіку та нечітких продукційних правил висновку дає
перевагу на користь нечіткого алгοритму приблизно в три рази.
5.8. Модель системи управління і моніторингу «Менеджер-Агент»
В сучасних мультисервісних телекοмунікаційних мережах множина
мережевих елементів NE неоднорідна. При цьому вищестоячий менеджер за
рівнем ієрархії TMN керує певною підмножиною NE . Модель такого
управління приведена на рис. 5.16. [31].
Управління та моніторинг менеджера в моделі (Рис. 5.16) з кожним
елементом NE відбувається в формі певного впорядкованого опитування, яке
називається полінговою системою (ПС) [33]. Дана система є різновидом СМО
з кількома чергами і з одним загальним обслуговуючим пристроєм (сервером,
тут в якості нього – менеджер) або декількома пристроями.
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Рис.5.16. Полінгова модель моніторингу і управління мережевими
елементами
Черги формуються керованими пристроями – агентами. Процес
взаємодії «Менеджера» з «Агентами» можна представити у вигляді мережі
масового обслуговування (МеМО), що наведена на рис. 5.17.
Основна модель описується наступним чином. Система має один сервер
та N  N  2 черг з необмеженим числом місць для очікування. В i -ту чергу
поступає стаціонарний пуасоновський потік заявок з параметром i . Час
обслуговування заявок в черзі Qi незалежні та однаково розподілені з


функцією розподілу Вi t  з середнім bi   tdBi t  , другим моментом bi2  та
0


перетворенням Лапласа-Стілтьєса Вi  x , i  1,..., N . При цьому вважається що

потоки заявок та час обслуговування заявок незалежні.
Згідно класифікації Кендалла-Башарина, таку систему називають
системою полінгу з чергами типу M G 1 [33]. Якщо час обслуговування
розподілений експонтенціально або потоки заявок в черзі є конкурентними, то
кажуть про системи полінгу з чергами типу M M 1 або G G 1 відповідно.

286

Рис. 5.17. Схема МеМО взаємодії менеджера з агентами
Менеджер (сервер) відвідує агентів (черги) по визначеному порядку
опитування черг та обслуговуючи їх згідно з вибраною дисципліною. Час
підключення до черги Qi , що називається часом переключення, має функцію
розподілу PSi  з середнім si , другим моментом si2  та перетворенням

Лапласа-Стілтьєса Si  x , i  1,..., N .
Нехай через i  ibi  визначається загрузка черги Qi , а через     i
N

i 1

– загрузка системи. Для систем з циклічним або періодичним опитуванням
перший sЦ та другий s Ц 2  моменти тривалості переключення серверу за один
цикл будуть визначатися [33]:
N

sЦ   s j ,
j 1

s Ц2  s Ц2   s j2   s 2j 
N

(5.51)

j 1

Система масового обслуговування відповідає системі полінгу, якщо
потік заявок в цю систему є стаціонарним пуасонівським з параметром
N
N 
   i , а час обслуговування заявок має функцію розподілу Bt    i Bi t  .
i 1
i 1 
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Під моментом опитування (полінгу) розуміється момент часу, коли
сервер приймає рішення про те скільки заявок в черзі він буде обслуговувати
при цьому відвідуванні. Зазвичай за момент опитування приймається момент,
коли сервер заквершив переключення до черги та готовий почати її
обслуговування. Моментом опитування іноді вважають момент, коли стає
доступною інформація про число заявок в черзі.
Для систем полінгу з циклічним та періодичним опитуванням черг
виділяють періоди часу які називаються циклами. Для циклічних систем – це
час, що витрачається на опитування черг від Qi до QN . Для систем з
періодичним опитуванням – час, що витрачається на опитування черг від QT 1
до QT  M  . В роботі деяких систем полінгу виділяють гальмітонів цикл – це час
за який сервер відвідає всі черги системи, причому рівно один раз. При
елеваторному опитуванні виділяють висхідний (опитування черг від першої до
останньої) та низхідний цикл (опитування від останньої до першої черги).
Для систем з циклічним опитуванням та шлюзовим або вичерпним
обслуговуванням середній час циклу складається з часу, коли сервер
обслуговує черги (на це він витрачає долю часу  ), та час, коли він
переключається між чергами (на це він витрачає в середньому час s за цикл).
Таким чином, час циклу буде C  C  s тоді

C

s
1 

(5.52)

Будемо вважати, що система «Менеджер – Агент» проводить моніторинг
циклічно з вичерпним обслуговуванням черг. Тоді середній час, що
витрачається на обробку одного агента буде
TАi  t fp  t sM  t Ms  t L  t SA  t BK

(5.53)
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де t fp – середній час формування та видачі пакетів команд U , K , D
(управління, контролю, діагностування) з бази даних в процесор менеджера
M ; t sM – середній час обслуговування на передачу та прийом пакетів відгуків
M,

t Ms 

SUKD R

M 1



SUKD P

(5.54)

M 2

де SUKD R , SUKD P – середня довжина складеного пакету при передаванні і
прийомі

відповідно

SUKD  SU  S K  S D ;

M 1, M 2

–

інтенсивності

обслуговування або пропускна здатність процесор менеджера M на передачі
та прийомі відповідно; t Ms – середній час вибору маршруту передачі пакетів
до агента; t L – середній час розповсюдження пакетів по маршруту при
передачі та прийомі без урахування затримок в комутаційних вузлах,
n

tL 

 liR
i

c

k



 liP
i

c

(5.55)

де li - довжина лінії зв'язку, c - швидкість світла, n і k - кількість вузлів
комутації на маршруті передачі та прийому відповідно; tSA - середній час
обслуговування пакетів SUKD M від менеджера, пакетів відгуків S R процесором
агента та середній час формування відгуків від NE

t SA 

SUKD M

 A1



SR

 A2

 t NE

(5.56)

де S R – середня довжина пакетів U , K , D відгуку R ,  A1 ,  A 2 –
інтенсивність обслуговування або продуктивність процесору агента на
прийомі та передачі відповідно; t BK – середня затримка в вузлах комутації.
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Як видно з виразу (5.53), складовими середнього часу TАi є, по суті,
процедура маршрутизації – важливий елемент в системі «Менеджер – Агент»,
з точки зору достовірної та своєчасної доставки пакетів до агентів [115].
Розглянемо формування маршрутної матриці на основі теорії нечітких
множин.
5.9. Нечітка модель і метод маршрутизації
Нехай апріорно відомі джерело Д і одержувач інформації О , множина
допустимих планів маршрутів

L  l j , множина параметрів (метрик)

маршрутів  n  О (довжина маршруту, затримка передачі, достовірність,
пропускна здатність, коефіцієнти готовності елементів мережі, тощо),
можливі ситуації пошкоджень мережі C П  ck .
В умовах реальної експлуатації, як правило, відсутня статистика
розподілу потоків інформації в екстремальних ситуаціях в довільний момент
часу Ti . Однак, в цих умовах необхідно вибирати прийнятний маршрут l * для
встановлення необхідного зв'язку з визначеною якістю прийому інформації.
У зв'язку з цим на кожному вузлі комутації апріорно будуються нечіткі
рефлексивні матриці переваг маршрутів M nl , на основі стандартних функцій
приналежності за умовою ситуації ck  C П , що зберігаються в базі даних ВМk .
Попередньо база даних Вk формується на основі думок експертів по
телекомунікаційним мережам у вигляді логічних нечітких правил.
Якщо врахувати, що менеджер в системі управління мережею є
домінуючим на своєму рівні розподіленого управління, то достатньо
сформувати F-матрицю маршрутизації тільки для нього [33].
Таким чином, з урахуванням адреси агента, метрик маршрутів  n  О і
можливих ситуацій ck  C П в керуючій системі менеджера визначається
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підмножина прийнятних маршрутів L*  L  l j . З множини L* будується
нечітка матриця вподобань, яка має вигляд:

=

…
1
…
1
…
1…
…………………
…1

(5.57)

,

де М nl – матриця відносин маршрутів; n – індекс параметру  , щодо
якого визначається ступінь відносин переваги маршрутів в мережі l j  L ;  qi
– числове значення функції приналежності

 R lg , l j   lg не гірше l j , lg , l j  L,  gj  0,1

(5.58)

Також будується рефлексивна матриця переваг для параметрів
маршрутів  n  О на основі апріорно визначеної бази даних ВAk за умови
ситуації ck  C П

=

…
1
…
1
…
1…
…………………
…1

,

(5.59)

де  n – метрика (параметр) маршруту при ситуації ck ; bij – числове
значення функції приналежності

 R  i ,  j    не гірше  j , i, j  1, n, bij  0,1
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Далі необхідно співвіднести матриці (5.57) і (5.59) та прийняти рішення
для передачі інформації до одержувача щодо найбільш прийнятного
маршруту, тобто отримати матрицю
…
…
…
…
…………………
…

=

(5.60)

,

Кожен рядок матриці (5.60) є нечіткою множиною

Lkn  можлива область маршрутів за умовою параметру  n  з функцією
приналежності  l j  0,1,  nj  0,1, де n, j – поточні індекси, k – індекс
ситуації ck .
Кожен рядок матриці (5.60) є стисненням матриць типу (5.57) по
наступному алгοритму.
Крок 1. На основі матриць типу (5.57) будуються матриці суворої
переваги за виразом:
R S  R P  R P  ,
1

де R S - нечітке відношення суворої переваги; R P - нечітке відношення
переваги R P  M il ; R P  – зворотне відношення;
1

з функцією приналежності

 R  x , y   max 0,  R  x, y    R  y , x 

(5.61)

x , yL

де x, y –- значення змінних тотожних lмаршрутам, l j  L .
Крок 2. Береться доповнення від (5.61)
приналежності:

R 1  R S з функцією
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R  x, y   1  RS  x, y 

(5.62)

Крок 3. Визначається нечітка підмножина не домінуючих альтернатив,
тобто проводиться згортка матриці (5.57) у вигляді рядку

 Ri  y   min 1   R x, y ,
xL

yL

(5.63)

i  1, n

(5.64)

або
 Ri  y   1  max  R  x , y ,

y  L,

xL

В результаті проведення операцій (5.61) – (5.64) утворюється матриця
нечітких відносин (5.60). Далі формується матриця нечітких відносин на
основі матриць (5.60) і (5.58).
Крок 4. Береться max-min композиція матриць (5.60) і (5.59):

Rk  Mkl  Мk

(5.65)

з функцією приналежності:





 R li , l j   max min  М l li ,  j ,  М   i ,  j 
i , jL

(5.66)

Крок 5. З матриці (5.65) визначається нечітка підмножина недомінуючих
альтернатив аналогічно (5.63) або (5.64). Таким чином знаходиться
підмножина Lk  L можливих маршрутів системи при k -й мережевій
ситуації, з функцією приналежності:

Lk l j / 1, 2 ,..., n 

(5.67)

за умовою параметрів (метрик)  i , i  1,..., n
Крок 6. Відповідно до виразу (5.59) визначається найбільш вірогідний
маршрут в мережі управління.
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Далі матриця (5.60) стискається в матрицю-рядок [30] і визначається
найбільш прийнятний маршрут при k -й ситуації в мережі за правилом:

lk*  arg max L li / 1,  2 ,..., i 

(5.68)

liL

де

 L li /  1 ,  2 ,..., i 

–

функція

приналежності

 найбільш можлива область маршрутів L по умові параметрів  1 ,  2 ,..., і 
Якщо апріорно визначені нечіткі ваги маршрутів q l j  0,1 сума яких
задовольняє умові  q l j   0 , то можна застосувати подвійне нечітке
i

інтегрування по функції  L l j , / для визначення найбільш можливого
маршруту l j  L , при k -й ситуації в телекοмунікаційній мережі [31]:
~~
l **  arg    L l j /  1 ,...,  i   g    
L* Lk

(5.69)

~
де  – знак нечіткого інтегрування (максиміна композиція);  – операція

згортки (композиційне правило нечіткого логічного висновку); g   – нечітка

 – міра, щільність якої q j   ql j , а g   j   g  L j , L j  l1* ,..., l *j  ; L j –
впорядкована

нечітка

множина

по

убуваючим

ступенями

функції

приналежності маршрутів l *j ;   – нечітка міра, щільність якої визначається
за нечіткою матрицею можливостей. Дана матриця будується на основі
експертних оцінок з врахуванням ситуації в мережі ck  C П і часу її
відновлення.
Запропонований метοд вибору маршруту для передачі пакета даних
дозволить адекватно реагувати на заповнення матриці маршрутів в постійно
мінливій мережевій обстановці без визначення пοвної статистики про стан
вузлів комутації і трактів мережі. Особливо це може проявитися при
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виникненні інтенсивних мережевих навантажень і заважаючих чинників різної
природи походження.
5.10. Висновки до п’ятого розділу
1. Розроблено ієрархічну модель і схему управління об'єктами
телекοмунікаційної мережі з нечіткими складовими, які дозволяють
використовувати експертні висновки в умовах, коли вони є найбільш
вірогідними при швидкоплинності зміни обстановки. При цьому не
виключається застосування накопиченої статистики на рівнях управління.
2. Розроблено моделі управління мережевим елементом, в залежності від
його «інтелектуальності».
3. Запропоновано полінгову модель управління групою мережевих
елементів

і

спосіб

управління

станами

мережевого

елементу

телекомунікаційної мережі.
4. Розроблено модель СМО системи управління «Агент – Мережевий
елемент».
5. Розроблена модель МеМО системи управління «Менеджер-Агент».
6. Показано типи нечітких продукційних правил і їх структури для
застосування в аналізі станів телекοмунікаційних систем і мереж.
7. Розроблено нечітку модель, метод і алгоритм управління канальним
ресурсом. Запропоновано реалізацію нечіткого управління канальним
ресурсом. Порівняльний аналіз алгоритмів обчислення канальних ресурсів на
основі теорії телетрафіка і нечітких продукційних правил висновку показує
переваги нечітких алгоритмів приблизно в три рази.
8. Розроблено нечітку модель і метοд маршрутизації пакетів в мережі
управління.
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ВИСНОВКИ
У дисертації запропоновано нове вирішення актуальної науковоприкладної

проблеми

підвищення

показників

якості

управління

та

моніторингу станів телекомунікаційних мереж, що полягає у створенні
комплексної методології шляхом розробки науково-методологічного апарату
застосування теорії нечітких множин для аналізу та управління процесом
прийняття рішення про функціонування цих мереж.
Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки:
1. Удосконалено метοд нечіткого прогнозування станів пристрою
мережі на основі нечіткого узагальненого параметру з використанням
нечітких поліноміальних коефіцієнтів, що є розширенням функціональних
можливостей підсистем прогнозування розподілених систем управління і
моніторингу станів об’єктів управління ТКМ. Даний метод прогнозування, на
відміну від існуючих методів, дозволяє в залежності від повноти поточної
інформації, також використовувати досвід експертів і отримати прийнятний
результат при коефіцієнті конкордації оцінок від 0.2
2. Розроблено метод управління мережею зв'язку в частині врахування
стану оператора телекοмунікаційної мережі на основі узагальненого
показника

стану

оператора

ТКМ,

відмінною

особливістю

якого

є

використання інтервалів норм параметрів в залежності від режиму
функціонування мережі і повноти інформації про стан системи в цілому. Це
дозволяє здійснювати оцінку станів багатовимірних об’єктів з лінгвістичними
змінними і застосовуватись для досліджень і аналізу як в реальному часі, так і
в статичних умовах.
3. Розроблено методику побудови нейромережевого регулятора і
управління нестаціонарним об'єктом в якому запропоновано комбіноване
використання нейромережевих і статистичних підходів, коли статистична
компонента забезпечує виявлення значимої зміни характеристики об'єкта і
запуск механізму донавчання. Запропонований підхід дозволив зменшити час
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реагування на зміни об’єкта керування на 12% та при прийнятній затримці в
часі

реагування

(до

200

мс),

необхідного

для

збору

даних

для

переналаштування, на 17% швидше знижує середньоквадратичну помилку
керування у порівнянні з традиційними методами.
4. Розроблено модель управління канальним ресурсом на основі прямих
нечітких продукційних правил виведення і алгοритм маршрутизації для моделі
«Менеджер-Агент», який дозволяє без визначення повної статистики про стан
елементів мережі та при виникненні інтенсивних мережевих навантажень і
заважаючих чинників різної природи походження, адекватно формувати
матрицю маршрутів в постійно мінливій мережевій обстановці. Порівняльний
аналіз обчислення канальних ресурсів на основі теорії телетрафіку та нечітких
продукційних правил висновку дає перевагу у швидкості на користь нечіткого
алгоритму в 3.26 рази.
5. Розроблено модель ієрархічнοго управління телекомунікаційною
мережею

з

використанням

теорії

нечітких

множин,

яка

дозволяє

концептуально будувати і аналізувати підсистеми управління мережею зв'язку
в умовах неповної інформації про стан рівнів управління мережі та при дії
заважаючих чинників різної природи походження. Отримана модель, на
відміну від існуючих підходів, є відкритою для

можливих агрегуючих

операторів рівнів управління.
Теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи були
використані в практичній діяльності організацій та установ, що підтверджено
відповідним актами впровадження, які містяться у додатках до дисертаційної
роботи.
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