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Анотація. У цьому документі показано, що автоматичний контроль 

основних параметрів телекомунікаційної мережі відбувається в умовах 
невизначеності, що пов’язано з відсутністю достатньої статистики, що 
характеризує об’єкт керування (у цьому випадку система розподілу інформації 
або передачі шлях). Недоліки традиційних систем керування навантаженням 
мережі, а саме — негнучкість поведінки у незапрограмованих ситуаціях та 
нездатність до аналізу явищ зовнішнього середовища можна подолати, якщо 
використати як прототип системи керування органічного світу. Основною 
перевагою нечітких регуляторів для системи керування потоками 
навантаження є використання інформації якісного характеру, яку неможливо 
формалізувати при реалізації традиційних мов регулювання, мала чутливість 
нечітких регуляторів до збурень в певному діапазоні і кращі характеристики 
в порівнянні з класичними регуляторами. 

Основною проблемою при створенні нечітких регуляторів є те, що зміна 
параметрів телекомунікаційної мережі (об’єкта керування) вимагає модифікації 
керуючих правил з їх подальшим ітерактивним коригуванням, що вимагає 
витрат часу. 

Інформацію нормативного характеру для задач керування ресурсами 
телекомунікаційної мережі можна ідентифікувати нечіткими числами, а її 
неповноту зменшити за допомогою переваг користувачів. Нечітким числом 
можна ідентифікувати, наприклад, такий важливий показник як «коефіцієнт 
завантаження буфера». 

Тому, керуючи ресурсами телекомунікаційної мережі, необхідно 
враховувати деякі фактори, які не формалізовані або важко формалізувати. 
У той же час рівень складності таких систем управління настільки високий, що 
використання лише відомих детерміністичних та стохастичних моделей не 
дає бажаних характеристик. У цих випадках на базі апарату теорії нечіткого 
набору повинні будуватися адекватні математичні моделі об’єктів управління 
(системи розподілу інформації, шляхи передачі), а система управління 
ресурсами набуває особливостей інтелектуальної системи керування. Ядром 
такої системи керування є нечіткий контролер. 
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Abstract. It is shown in this paper that the automatic control of the basic pa-
rameters of a telecommunication network occurs in conditions of uncertainty, that is 
connected with the lack of sufficient statistics characterizing the control object (in this 
case, the system of information distribution or the transmission, path). Therefore, when 
managing the resources of a telecommunication network, it is necessary to take into 
account some factors that are not formalized or difficult to formalize.  

It is shown that in the process of managing the resources of telecommunication 
networks there are a number of problems that cannot be described by well-known 
management methods, for example: it is not possible to reliably determine the state of 
the information distribution system in a given node of the network, and in the process 
of operational management there is not enough time to collect and process the 
necessary statistical data; it is not possible to really assess the impact of interference 
on the quality of the transmission path; it is not possible to estimate the operator’s 
losses caused by deviations of the parameters of the paths or their malfunction, etc. 

It is proposed to solve these problems in the theory and practice of network ma-
nagement by constructing and using fuzzy algorithms in mathematical models of re-
source management. At the same time, the level of complexity of such control systems 
is so high that the use of only known deterministic and stochastic models does not 
provide desirable characteristics. In these cases, adequate mathematical models of 
control objects (information distribution systems, transmission paths) should be built on 
the basis of the fuzzy set theory apparatus, and the resource management system 
acquires the features of an intelligent control system. Representing performance 
indicators using fuzzy numbers can provide more information than accurate deter-
ministic interval estimation.The core of such a control system is the fuzzy controller. 

It is established that the main problem with creating fuzzy controllers is that chan-
ging the parameters of a control object requires modifying the control rules with their 
subsequent iterative adjustment, which takes time. 

Keywords: traffic control, buffer, fuzzy logic, fuzzy adaptive controller, base of 
linguistic rules. 

 

Вступ 
Для забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж із заданими па-

раметрами: затримка у часі та відсоток втрачених пакетів, необхідно здійснювати 
керування потоками навантаження. Керування потоками навантаження 
телекомунікаційної мережі характеризується зміною параметрів контролю і керу-
вання (параметрів трактів передачі, завантаженням буферів, часових інтервалів 
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й т.п.) у досить широких межах. Основними причинами є постійний вплив внутріш-
ніх і зовнішніх чинників телекомунікаційної мережі (розкид параметрів апаратури 
телекомунікаційних систем, зміна умов функціонування). 

Одним з ключових завдань забезпечення заданої якості надання послуг у те-
лекомунікаційних мережах є керування потоками навантаження. Під системою 
керування потоками навантаження мається на увазі сукупність програмних і апа-
ратних засобів, що забезпечують функціонування мережі з заданими 
параметрами: затримка у часі, коефіцієнт втрати пакетів, які можуть бути пов’язані 
як з певним типом навантаження, так і з навантаженням мережі в цілому. 

У телекомунікаційних мережах з пакетною режимом передачі контроль і керу-
вання перевантаженнями здійснюється за допомогою механізмів протоколу TCP 
і засобів, вбудованих в операційні системи. Протокол TCP, хоча і має механізм 
запобігання перевантаженням, в телекомунікаційних мережах з інтенсивними 
потоками навантаження працює не ефективно. 

Алгоритм FIFO який застосовується в дисципліні обслуговування черг «відсі-
кання хвоста», повідомляє протоколу TCP про перевантаження шляхом 
відкидання пакету лише в момент фактичного переповнення черги, що викликає 
різке зниження поточної інтенсивності потоків навантаження і згодом 
перевантаження мережі. Це призводить до хвилеподібної зміни довжини черги, 
яку називають «ефектом глобальної синхронізації». Крім небажаних змін довжини 
черги, це збільшує варіації затримки пакетів і знижує пропускну спроможність 
мережі.  

Розробці різних методів контролю перевантажень прямо впливають на якість 
обслуговування в пакетних мережах з інтенсивними потоками навантаження при-
свячені роботи багатьох авторів [1, 2, 3]. В яких ці завдання пропонується ви-
рішувати на різних рівнях, починаючи від контролю стиків телекомунікаційнихних 
систем, до аналізу пакетів зондами, що знаходяться в потенційно критичних 
ділянках мережі. 

Для скорочення часу обробки пакетів в роботі [3] Запропоновано здійснювати 
контроль розмірів і керування чергами з метою виявлення перевантажень мережі 
до фактичного переповнення буфера. Оскільки на телекомунікаційній мережі 
зазвичай застосовується обладнання різних виробників, то для кожного з них 
необхідні свої рішення з керування перевантаженнями. 

Недоліки традиційних систем керування навантаженням мережі, а саме — 
негнучкість поведінки у незапрограмованих ситуаціях та нездатність до аналізу 
явищ зовнішнього середовища можна подолати, якщо використати як прототип 
системи керування органічного світу. Основною перевагою нечітких регуляторів 
для системи керування потоками навантаження є використання інформації якіс-
ного характеру, яку неможливо формалізувати при реалізації традиційних мов 
регулювання, мала чутливість нечітких регуляторів до збурень в певному діа-
пазоні і кращі характеристики в порівнянні з класичними регуляторами. 

 
Адаптивна нечітка система керування ресурсами телекомунікаційної 

мережі 
Основною проблемою при створенні нечітких регуляторів є те, що зміна пара-

метрів телекомунікаційної мережі (об’єкта керування) вимагає модифікації 
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керуючих правил з їх подальшим ітерактивним коригуванням, що вимагає витрат 
часу. 

Виникає проблема, забезпечення оптимальності показників системи керу-
вання потоками навантаження і зокрема їх стійкості і динаміки. Для динамічного 
керування потоками навантаження в телекомунікаційній мережі необхідні спеці-
альні технічні засоби, які пристосовуються до умов функціонування, що постійно 
змінюються, автоматичного і автоматизованого керування мережею, тобто 
адаптивні системи керування потоками навантаження. Основною метою адаптації 
або адаптивного керування ресурсами телекомунікаційної мережі є підвищення 
якості обслуговування в умовах її функціонування, що змінюються. 

Перспективним напрямком у розвитку нечітких регуляторів є створення адап-
тивних [4, 5] і самоорганізованих нечітких регуляторів [6]. 

Так у задачі керування потоками навантаження нечіткий адаптивний 
регулятор, на підгрунті прогнозу стану пристроїв розподілу інформації і трактів 
передачі, визначає значення параметрів необхідні для стабілізації якості 
обслуговування на заданому рівні. 

В основі нечіткого адаптивного регулятора лежить база лінгвістичних правил 
основного контуру регулювання, що описує динаміку переміщення пакетів при 
можливих змінах умов функціонування мережі (навантаження, пропускної 
спроможності). У моделі бази знань нечіткого адаптивного регулятора закладено 
врахування параметричної невизначеності при описі телекомунікаційної мережі 
і відбувається гнучке керування маршрутизацією і швидкістю передачі з метою 
забезпечення заданої якості обслуговування. 

Система керування з нечітким адаптивним регулятором є дворівневою 
системою зі звичайним нечітким регулятором в колі основного контуру системи 
і нечітким контуром адаптації на вищому рівні. Принцип роботи нечіткого 
адаптивного регулятора полягає в тому, що при зміні параметрів об’єкта 
керування в ситуації, що склалась, яка визначається є і є, верхній контур (блок 
адаптації) формує таку послідовність правил в базі знань, які призводять до 
бажаної перехідної характеристики системи.  

Для організації контуру нечіткої адаптації задається бажана якість процесу 
керуваання у вигляді підмножини проекцій еталонних фазових траєкторій, що 
лежать в області, званої допустимої. 

Точну фазову траєкторію бажаної реакції об’єкта управління уявити важко, 
а іноді просто недоцільно пред’являти до проектованої системі такі гранично 
ідеалізовані жорсткі вимоги.  

На рис. 1 наведено схему системи з нечітким адаптивним регулятором (БЛП — 
база лінгвістичних правил). 

Вихідна змінна (наприклад, коефіцієнт завантаження буфера або показник 
якості тракту передачі) x порівнюється з її заданим значенням g і помилка 
неузгодженості e надходить в маcштабний елемент з коефіцієнтом Ке і в диффе-
ренциатор P, вихід якого помножується на Ке в масштабному елементі. Елементи 
F призначені для перетворення поточних значень неузгодженості (швидкості 
зміни неузгодженості) в їх лінгвістичні значення. Нечіткі значення E, Ē надходять 
до бази лінгвістичних правил (бази знань). 
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Необхідно зазначити, що в теорії штучного інтелекту подання знань 
здійснюється логічною, реляційною, фреймовою та продукційною мовами. З 
огляду на таку важливу специфіку роботи системи керування ресурсами 
телекомунікаційної мережі, як робота в реальному масштабі часу (on-line) 
і зручність формалізації інформації про процедури та умови їх застосування, при 
описі знань, доцільно використовувати продукційну модель (сукупність нечітких 
продукційних правил). Кожне нечітке продукційне правило в нечіткому регуляторі 
дозволяє ставити у відповідність ситуації, що склалася дію регулятора у вигляді 
значення керуючого впливу на об’єкт. 

 
Рис. 1. Функціональна схема системи керування з нечітким  

адаптивним регулятором  
 

Знайдене лінгвістичне значення управління після перемноження на 
масштабний коефіцієнт Кu і перетворення його в чітке значення надходить на 
виконавчий елемент об’єкта керування. 

Процедура адаптації керування полягає в коригуванні деякого нечіткого 
продукційного правила з бази лингвістчних змінних основного контуру нечіткого 
регулятора, що викликав поточну небажану реакцію об’єкта керування. 
Розглянемо цю процедуру докладніше. Припустимо, що деякий нечітке 
продукційне правило з таблиці лінгвістичних змінних основного контуру нечіткого 
регулятора стало причиною поточного неадекватного (з точки зору бази 
лінгвістичних змінних контуру нечіткої адаптації) виходу об’єкта керування. Опис 
цього нечіткого продукційного правила є матриця: 

a
n kR   = En–k ∙ En–k ∙ Un–k,                                  (1) 

де En–k = F(en–k); Un–k = F(un–k);  
n — індекс поточного часу опитування об’єкта;  
k — визначається з динаміки об’єкта;  
F — оператор переходу від чіткої змінної до нечіткої. 
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Поточна неадекватна реакція об’єкту керування встановлена деяким нечітким 
продукційних правилом з бази лінгвістичних змінних контуру адаптації, нечіткий 
опис якого також є матрицею: 

a
nR  = En ∙ En ∙ 

a
nU .                                         (2) 

Тому незадовільне нечітке продукційне правило необхідно замінити 
скоригованим: 

R' = En ∙ En ∙ UH,                                                  (3) 
де UH = F(un–k + a

nu ).  
Таким чином, до бази лінгвістичних правил основного контуру буде занесено 

нове продукційне правило, яке для поточних параметрів об’єкта керування краще 
видаленого. А для вирішення питання адаптації керування, відповідного 

незадовільного продукційному правилу, доцільно використати чітке значення  
згідно алгоритму: 

uo = un + a
nu ,         (4) 

де un = D{Un}; a
nu  = D{ a

nU } — оператор переходу від нечіткої змінної до чіткої. 
Контур нечіткої адаптації можна застосувати і для початкового формування 

керуючих правил таблиці лінгвістичних змінних основного контуру за умови 
стаціонарності параметрів об’єкту керування [4]. При цьому використовується 
програмна імітація системи керування і до початку навчання нечіткої системи 
таблиця лінгвістичних змінних основного контуру не містить правил. Навчання 
системи триває до повного виконання алгоритму і припинення корекції нечеткіх 
продукційних правил. Після закінчення початкового формування керуючих правил 
таблиця основного контуру містить необхідну кількість правил для виведення 
об’єкта керування на встановлений режим, з заданою якістю перехідного процесу. 

У разі застосування алгоритму швидкого висновку [5], загальний час 
виконання процедури нечіткої адаптації до формування керуючого впливу не 
перевищує час формування керуючого впливу в нечіткому регуляторі, що 
використовує звичайне композиційне правило висновку. 

 
Висновки 
У процесі керування ресурсами телекомунікаційних мереж виникає ряд 

проблем, які не можливо описати загальновідомими методами керування, 
наприклад: не можливо достовірно визначити стан системи розподілу інформації 
в заданому вузлі мережі, а у процесі оперативного керування немає достатнього 
часу на збір і обробку необхідних статистичних даних; не можливо реально оцінити 
вплив завад на якість функціонування тракту передачі; не можливо оцінити збитки 
оператора, нанесені відхиленнями параметрів трактів або їх несправністю й т. ін. 

Дані проблеми в теорії і практиці керування мережею можуть бути вирішені за 
допомогою побудови і використання в математичних моделях керування 
ресурсами нечітких алгоритмів. 

Інформацію нормативного характеру для задач керування ресурсами 
телекомунікаційної мережі можна ідентифікувати нечіткими числами, а її неповноту 
зменшити за допомогою переваг користувачів. Нечітким числом можна 
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ідентифікувати, наприклад, такий важливий показник як «коефіцієнт завантаження 
буфера». 

Подання показників ефективності за допомогою нечітких чисел може дати 
більше інформації, ніж точна детермінована інтервальна оцінка. 

Принцип нечіткого керування може бути застосований для вирішення 
проблем керування ресурсами телекомунікаційної мережі на різних рівнях 
автоматизації: на мережному рівні і рівні автоматичного керування елементами 
мережі. 

Основною проблемою при створенні нечітких регуляторів є те, що зміна 
параметрів об’єкта керування потребує модифікації керуючих правил з їх 
подальшим ітеративним коригуванням, що вимагає витрат часу. 
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