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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність 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 у 
разі дотримання 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 у ньому. У 
зв'язку з цим Міжнародний союз з електрозв'язку (МСЕ) розробив і запропонував 
концепцію ієрархічного управління мережею зв'язку, в основі якої закладена 
ідеологія TMN (Telecommunications Management Network). 

Відповідно до концепції TMN важливою складовою частиною сучасних 
складних телекомунікаційних мереж (ТКМ) є розподілені системи управління і 
моніторингу. 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 ). 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. Як 
відомо, сучасні NE  є складними пристроями, більшість з яких володіють 
технічним інтелектом. Тому всі нинішні та перспективні системи управління 
можна вважати інтелектуальними. 

Традиційні математичні методи аналізу роботи сучасних та перспективних 
мереж електрозв’язку не завжди можуть дати адекватний опис процесів, що 
відбуваються 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 у 
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 станів ТКМ 
переводиться в площину апарата нечітких множин і нечіткої логіки.
 Математична теорія нечітких множин дає змогу описувати нечіткі й 
недостатньо визначені поняття та знання, що дає можливість компенсувати 
неповноту інформації про стани об'єктів управління в реальному маштабі часу. 
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Апарат теорії нечітких множин, як інструмент аналізу, достатньо широко 
використовується в задачах управління трафіком і маршрутизації в 
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 з 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 та 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 С. В., 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 вище наведене, 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 та техніки на сучасному етапі. 

Науково-прикладною проблемою, вирішенню якої присвячена 
дисертаційна робота, є розробка методології підвищення показників якості 
управління та моніторингу станів телекомунікаційних мереж з використанням 
теорії нечітких множин. 

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 підвищення 
показників якості управління та моніторингу станів телекомунікаційних мереж з 
використанням теорії нечітких множин. 

Для досягнення мети вирішуються такі наукові задачі:  
провести аналіз існуючих математичних моделей систем управління 

телекомунікаційними мережами, управління потоками інформації; 
дослідити можливість та доцільність застосування інтелектуального 

управління мереж електрозв’язку; 
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  обґрунтувати доцільність застосування теорії нейронних мереж для аналізу 
задач управління телекомунікаційними системами; 
  розробити теоретичні положення застосування теорії нейронних мереж для 
вирішення задач управління телекомунікаційними системами; 
  розробити математичну модель стану мережевого елемента;  
  розробити методи прийняття рішення про стан мережевого елемента і 
прогнозування його стану в залежності від мережевої обстановки; 

розробити метод управління мережею зв'язку в частині врахування стану 
оператора телекомунікаційної системи; 

розробити методику побудови нейромережевого регулятора й управління 
нестаціонарним об'єктом з комбінованим використанням нейромережевих і 
статистичних підходів; 

розробити модель управління канальним ресурсом на основі прямих 
нечітких продукційних правил виведення; 

розробити алгоритм маршрутизації для моделі «Менеджер – Агент» в 
умовах неповної інформації про стан мережі;  

розробити модель ієрархічного управління телекомунікаційною мережею 
з використанням теорії нечітких множин. 

Об'єкт дослідження – процес управління мережею зв'язку в умовах 
неповної апріорної інформації. 

Предмет дослідження – моделі, методи, методики і алгоритми аналізу та 
управління процесом 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 технічних 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 роботи. 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 і експлуатації розподілених систем управління та моніторингу, і 
отримано такі 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; 



4 

 

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 
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, модель 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. 

Практична цінність одержаних результатів. Практична цінність 
одержаних результатів полягає в створенні теоретико-прикладних основ аналізу 
та проектування елементів розподілених систем управління різного призначення 
в умовах неповноти інформації і включає наступне: 

проведено аналіз існуючих математичних моделей систем управління 
телекомунікаційними мережами, управління потоками інформації. Зроблено 
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; 

розроблено модель стану пристрою мережі і на її основі удосконалено 
метод нечіткого прогнозування станів пристрою мережі на основі нечіткого 
узагальненого параметра, що є розширенням функціональних можливостей 
підсистем прогнозування розподілених систем управління і моніторингу станів 
об’єктів управління ТКМ. Даний метод прогнозування дає змогу  залежно від 
повноти поточної інформації також використовувати досвід експертів і отримати 
прийнятний результат при коефіцієнті конкордації оцінок від 0.2; 

розроблено метод управління мережею зв’язку в частині врахування стану 
оператора телекомунікаційних систем. Даний метод враховує інтервали норм 
психофізіологічних параметрів залежно від режиму функціонування і повноти 
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інформації про стан системи в цілому і дає можливість оцінити стани 
багатовимірних об’єктів з лінгвістичними змінними; 

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 дав змогу 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; 

розроблено модель управління канальним ресурсом на основі прямих 
нечітких продукційних правил виведення. Даний підхід дав змогу отримати 
перевагу в швидкості прийняття рішення про необхідний канальний ресурс у 
порівнянні з існуючими моделями в 3.26 рази;  

розроблено алгоритм маршрутизації для моделі «Менеджер-Агент», який 
дає змогу, на відміну від існуючих підходів, без визначення повної статистики 
про стан елементів мережі та у разі інтенсивних мережевих навантажень, 
адекватно формувати матрицю маршрутів в мінливих мережевих обставинах;  

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 про їх стан та при дії заважаючих чинників.  

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовані в 
рамках виконання науково-дослідної роботи (НДР) «Елементи фотонних мереж 
зв’язку» (ДР № 0115U004265) та в рамках НДР «Дослідження ефективності 
передачі інформації в системі управління інфокомунікаційною мережею» (ДР 
№ 0114U000397) і використовуються в навчальному процесі Державного 
університету телекомунікацій. Впровадження результатів дослідження 
підтверджуються відповідними актами, наведеними в додатку до дисертаційної 
роботи. 

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiйного дослiдження 
опублiковано пiсля захисту кандидатської дисертацiї в 25 наукових працях. 
Зроблено 15 доповiдей на наукових та науково-технічних конференцiях, з яких 
одна всеукраїнська та 12 мiжнародних. 

Особистий внесок здобувача. Новi науковi положення та результати 
дисертації одержані особисто здобувачем. У дисертацiї не використовувалися 
iдеї та розробки, що належать співавторам, з якими опублiковано науковi працi. 
Усi наукові результати, що подаються до захисту, одержано особисто автором, 
науковi статтi, опублiкованi у фахових виданнях, відповідають вимогам як за 
назвою, так i за змiстом.  

У роботах, що написані в співавторстві, особистий внесок здобувача 
належить: [1] розроблено математичну модель, що дає змогу спростити процес 
розрахунку втрат поширення радіосигналу у разі проектуванні трас 
радіорозподілу; [2] запропоновано метод адаптивної маршрутизації 
інформаційних потоків залежно від мережевих обставин; [3] визначено 
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ймовірнісну модель користувача даних, основні взаємозв’язки підсистеми 
управління надійністю і живучістю; [5] визначено структуру системи 
інтелектуального управління та визначено параметри вибору нейромережевих 
моделей оцінки якості управління мережами зв’язку; [7] розроблено модель 
управління канальним ресурсом мережі зв’язку; [9, 11] розроблено схему 
застосування некогерентного методу демодуляції для підвищення пропускної 
здатності мережі зв’язку та принцип моделювання радіоканалу з використанням 
технології RoF; [10, 13] розроблено модель управління ТКМ на основі нейронної 
мережі; [12] розроблено метод адаптації по виявленню розладнання при 
управлінні нестаціонарним об’єктом; [8, 14, 21, 22] розроблено та досліджено 
метод і модель визначення узагальненого показника стану оператора технічних 
систем; [15] визначено параметри і умови застосування генератора шуму при 
моделюванні завад і визначення стійкості мережевих елементів; [16] визначено 
задачу балансування навантаження в децентралізованих мережах; [17] визначено 
способи підвищення захищеності каналів управління мережею зв’язку; [20] 
розроблено метод прогнозування стану пристрою мережі на основі нечіткого 
узагальненого параметра. 
 Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертації, практичні висновки і рекомендації, які одержано під час роботи, 
апробовано та оприлюднено в ході:   

– V науково-методичної конференції «Сучасні тенденції розвитку вищої 
освіти, трансформація навчального процесу у технології навчання» (м. Київ, 
ДУІКТ, 23-24.10. 2008 р.) 

– V міжнародної науково-технічної конференції  «Сучасні інформаційно-
комунікаційні технології»  (м. Київ, ДУІКТ, 05-09.10. 2009); 

– ІV наукової конференції ДУІКТ «Сучасні тенденції розвитку технологій 
в інфокомунікаціях та освіті» (м. Київ, ДУІКТ, 05-06.11. 2009); 

– науково-практичної конференції за міжнародною участю «Технології 
забезпечення якості освіти в державному управлінні: виклики сьогодення» (Київ, 
НАДУ, 30.11.2012 р.); 

– міжнародної науково-практичної конференції Moodle Moot Ukraine 2013 
«Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» (Київ, 
КНУБА, 7.04.2013 р.);  

–  науково-практичної конференції за міжнародною участю «Підготовка 
фахівців у галузі знань «Державне управління»» (Київ, НАДУ, 6-7.11.2014 р.); 

– 6-ї студентської науково-технічної конференції «Проблеми 
телекомунікацій» (м. Київ, ДУТ, 05-06.11. 2014); 

– міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-
телекомунікаційні технології» (м. Київ, ДУТ, 17-20.11.2015р.); 

– II міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми 
розвитку науки і техніки» (м. Київ, ДУТ, 20.12.2015р.); 

– науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток 
професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект» 
(Київ, 3-4.11.2106 р.); 
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–  IX міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми 
інформатизації» (м. Київ, ДУТ, 20-21.12.2017р.); 

–  X міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми 
інформатизації» (м. Київ, ДУТ, 12-13.04.2018р.); 

– регіональної міжнародної конференції МСЕ для країн Европи і СНГ 
«Цифрове майбутнє на базі 4G/5G» (м. Київ, ДУТ, 14-16.05.2018р.). 

Крім того, основні положення і результати дисертації, практичні висновки 
і рекомендації також апробовано на міжкафедральному семінарі ННІТІ 
Державного університету телекомунікацій.  
 Обсяг i структура дисертацiї. Змiст дисертацiї викладено на 297 
сторiнках, iлюстровано 98 рисунками та таблицями. Матерiали дисертацiї 
складаються зi вступу, п’яти роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел з 
223 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ 
 

У вступi наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано 
актуальнiсть теми дослiджень, сформульовано мету та задачi дослiджень, 
визначено об’єкт, предмет, розкрито зв'язок роботи з науковими планами та 
програмами, показано наукову новизну та практичну цiннiсть отриманих 
результатiв, вiдзначено особистий внесок автора, наведено данi про апробацiю 
та практичне впровадження, публiкацiї та структуру роботи.   

У першому роздiлi на основi опрацьованих літературних джерел 
проведено аналіз питання управління телекомунікаційними мережами зв'язку 
та визначено основні завдання, які необхідно вирішити для розроблення 
методології підвищення показників якості управління та моніторингу станів 
телекомунікаційних мереж з використанням теорії нечітких множин.  

Розглянуто загальні принципи, завдання та архітектуру системи 
управління, в основі яких лежить концепція TMN. Показано взаємозв'язок між 
TMN і мережею зв'язку. 

Розглянуто математичні моделі ієрархічної системи TMN на основі 
моделей мереж масового обслуговування (МеМО), які дають змогу досліджувати 
критерії ефективності глобального управління через пропускну здатність мережі 
передачі даних і середній час доставки пакетів адресату. 

Розглянуто математичні моделі TMN у вигляді систем ієрархічних моделей 
СМО. Проаналізовано: модель першого рівня управління (EMS) у вигляді 
структури централізованої системи технічної експлуатації, яка описується 
чотирифазною СМО; модель системи управління експлуатацією для управління 
усунення несправностей (FM) та робочими характеристиками (PM). 

Виявлені особливості побудови узагальненої моделі системи управління 
експлуатацією на основі концепції TMN та показана її взаємодія з системою 
управління послугами. Наведена математична модель для побудови 
інтегрованої системи управління телекомунікаціями та її структура як 
сукупність СМО. Потужним інструментом для дослідження характеристик  
телекомунікаційних мереж також є тензорна методологія. 
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Проаналізовано принципи інтелектуального управління для 
телекомунікаційних мереж та основні тенденції застосування концепцій теорії 
нечітких множин до мереж зв'язку. Розглянуто узагальнену модель управління 
множинним доступом і моделі ідентифікації об'єктів управління. 

Розглянуто узагальнену модель управління телекомунікаційною 
мережею з оператором. Запропоновано доповнити математичну модель 
управління ТКМ узагальненим показником функціонального стану людини-
оператора фсК . Визначено підходи до врахування нечіткості визначення 

психофізіологічних параметрів та діапазонів їх норм. 
Враховуючи сучасний стан об’єкта та предмета дослідження, автором 

зроблено висновок, що актуальним питанням i науковою проблемою 
дослідження 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. Вирішення зазначених питань є 
суттю подальшого проведення досліджень, що визначають мету та задачі, які 
вирішуються в дисертаційній роботі. 

У другому розділі розробляється модель прийняття рішень та 
прогнозування станів пристроїв мережі та метод управління мережею зв'язку в 
частині врахування стану оператора телекомунікаційної системи. 

Розглядаються модель і метод розпізнавання стану цифрового пристрою 
мережі (ПМ) на основі системи мінімальних кінцевих автоматів. ПМ як об’єкт 
управління описується системою автоматів: 

 

ПМ =< , , , , >

ПМ =< , , , , >

ПМ =< , , , , >
⋮

ПМ =< , , , , >

,    (1) 

 

де 0A  – клас станів справного автомата; mAA ...1  – класи станів відповідних 
пошкоджень (порушень у роботі), при цьому 

 

   imimmm AAAAA  ,,...210 ,   (2) 
 

 – кінцевий алфавіт впливів = , = 1, ;  – кінцевий алфавіт реакцій =
, = 1, … , 2| ∗| ;  – кінцева впорядкована множина = ( , , … , )  ≤

; ∗ – множина вибраних або таких, що функціонують, контрольних точок в 
ПМ з яких знімається інформація про стан блоків пристрою, ≤ ∗ ;  =
( , , … , ) ∈ 0,1  – елементарні стани пристрою. 

Клас  представляє множину можливих станів, притаманних деяким 
макростанам (пошкодженням, дефектам, відмовам, тощо). Невизначеність станів 
на кожному кроці   виникає через мінімізації елементарних станів автоматів 
системи. Можливий очікуваний стан переходу на кожному кроці   визначається 
через нечіткий інтеграл 
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    gh jD
D

і v
v


~

arg* ,     (3) 

де 
~

 – знак нечіткого інтегрування;   – знак композиції; D  – можлива область 

станів на кроці  ;  g  – нечітка міра множини  iiF  ,...,, 21 , що 
визначається за нечіткою мірою Сугено через нечітку щільність станів  ig  . У 
результаті нечіткого інтегрування формуємо нечітку множину можливих станів 

 

= ( / ); ( / ); … ( / )    (4) 
 

з відповідними функціями приналежності ∈ 0,1 . 
Сучасні ПМ і системи зв’язку є складними, містять в собі, як правило, 

вбудовані підсистеми контролю, діагностування і управління, що дає змогу 
організовувати збір інформації про стан об’єкта управління за деякий інтервал 
часу. Тоді за час T  в ПМ через інтервали часу i  можуть запам’ятовуватися 

стани Bj S . У цьому разі розмір множини  
ES  залежить від кількості 

інтервалів Ti   і обмежується часом T . Алгоритм формування нечіткої 

множини EkS
~

 наведено на рис. 1. 

Показано, що розпізнати найбільш можливий макростан Dd *  ПМ 

можна користуючись кількома методами. У випадку, якщо множини ES  і jA  

нечіткі, то міра включення визначається виразом 
 

 
    

   j

i
iA

i
iAiS

jE
j

AASInd
j

jE









 
 ,maxarg*   (5) 

 

На підставі виразу (5) формується нечітка апостеріорна область 

макростанів Ej Dd  , ступені приналежності яких дорівнюють мірам включення 

 

      jjDEjEjD ddDASInd
EE

/,,      (6) 

 

Якщо перетин апріорних множин ijAA ij  , , то ступінь 

приналежності (6) коригується ступенем концентрації  jA . Тоді рішення про 

макростан ПМ приймається з виразу     jjDj
Add

E
  maxarg* . 

У разі розпізнавання на основі апостеріорної умовної ймовірності  рішення 
про макросостан jd  ПМ приймається за максимумом умовної ймовірності  

 kj Sdp
~

/ , де kS
~

 – нечітка множина. Апріорно вважається, що для даних jd  

існують нечіткі класи множин  d
ikS ~

 у разі відповідних впливів Xp  і 

реакцій   AAqpSYq jk  ,
~

,  . 
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Рис. 1. Алгоритм визначення стану об’єкта управління EkS

~
 

 

Показано, що рішення про тип макростану ∗ системи складається з двох 
етапів: спочатку визначається нечітка множина перетину  як ( ) =



11 

 

min(
∋

, ( ) , а потім визначається найбільш можливий макростан ∗, на 

основі виразу (4),  ∗ = argmax . 
Розпізнавання очікуваного типу макростану в ПМ можна здійснити за 

допомогою нечіткого інтегралу. Для цього визначається функція належності  
( )  (найбільш можливої нечіткої області макростанів , Supp  ⊂ ) , 

визначається за виразом (5). Тоді найбільш очікуваний макростан визначається 
виразом 

 

∗ =arg∫ ℎ ( )° (∙)      (7) 
 

де ℎ ° −  впорядкована за убувальними ступенями функція від функції 
належності ( ) ; (∙) −  нечітка міра множини =< , , … , >,  
відомо, що  ≡   і якщо ∩ ≠ ∅, то ця міра обчислюється через нечіткі 
міри множини ( ).  

Рішення нечіткого інтегралу показує, що макростан ∗  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. 

Для подальшого аналізу вибирається підмножина . В іншому випадку 
необхідно обчислити нечіткі міри  і , потім виконати перевагу за 
максимумом їх мір. Найбільш очікуваний макростан в області  визначається 
виразом 

 

∗∗ = arg ∫ ℎ
~

° (∙),    (8) 
 

де ⊂ ;  (∙) − нечітка міра множини ∗ =< ……, >. 
 Розроблено такий алгоритм обчислення нечіткого інтегралу: 
 1. Вихідна функція приналежності  чисельно впорядковується 
таким чином, що ℎ > ℎ > ℎ > ⋯ > ℎ . 
 2. Визначається нечітка міра множин: ( ) = ( ), ( ) =

( , ),  ( ) = ( , ), … ,  = , , … ,  за формулою  

= ∏ 1 + ∙ − 1 .       

 3. Береться мінімум за упорядкованими ступенями відповідно до 
заходів множин : ℎ ( ) ∧ ( ), ℎ ( ) ∧ ( ), ℎ ( ) ∧ ( ), … , ℎ ( ) ∧

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

Аналіз математичних моделей методів ймовірнісного прогнозування 
показав, що необхідний досить великий обсяг інформації для прийнятного 
прийняття рішення про стан складного об'єкта в майбутньому. Крім того, у разі 
досягнення високої точності прогнозу ймовірнісні моделі стають складними і 
мало керованими. В зв'язку з цим найбільш привабливими моделями 
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прогнозування стають аналітичні. За базову модель прогнозування взято 
інтерполяційний поліном Ньютона. 

В реальних умовах експлуатації граничні значення технічних параметрів, 
у разі досягнення яких об'єкт управління втрачає свою працездатність і 
оптимальні значення, перебувають у допустимих інтервалах (або допустимих 
межах значень). У зв'язку з цим такі параметри будемо представляти в нечітких 
формах і використовувати представлення їх значень у вигляді нечітких чисел. 

Нормований (безрозмірний) параметр  знаходиться з виразу 
 

ξ ( ) =< S >      (9) 
 

де – <…> – оператор осереднення;  – нечітка множина значень нормованого 
параметра − ξ ( );  

Множина  визначається на основі операцій нечіткого віднімання і 
ділення нечітких множин 
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де    – нечітка множина граничного значення параметра − ξ  ( ); 
 – нечітка множина поточного значення параметра − ξ ( );  – нечітка 

множина номінального значення параметра − ξ . На підставі (9) 
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З урахуванням (9-11) ступінь працездатності об'єкта управління в 
аналізуємий момент часу  за множиною контролюємих параметрів, які 
нормовані за нечіткими правилами, оцінюється за допомогою нечіткого 
узагальненого параметра як 
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де g(ν ) – нечітка міра важливості параметра s у системі параметрів S = {s} 
об'єкта управління. 

На підставі розробленого методу нечіткого прогнозування про стан 
пристрою мережі розроблено методику нечіткого прогнозування стану ПМ. 

Складається таблиця з параметрами ОУ представленими у вигляді 
нечітких множин: апріорних і значень параметрів, знятих на моменти часу 

, , … , . 
У результаті виконання операцій (10), (11) отримаємо значення параметрів  

( ). 
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Ступінь працездатності об'єкта за множиною контрольованих параметрів 
оцінюється за допомогою узагальненого параметра (12). 

Для прогнозування стану ПМ використовуємо поліном Ньютона у вигляді 
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де  – число кроків прогнозування;  – кількість етапів контролю;  – порядок 

поліному; − ξ ( ) ≡ ( );    nnS tQt 
~~ ;      1

1
1

~~
  nnn tQtQ ; 
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~1
1 . 

Для знаходження числа кроків прогнозування  скористаємось способом 
зворотного прогнозування, тобто врахуємо, що система буде непрацездатна 

через  кроків ∗ ( ) = 0. 
Тоді прогнозуюче рівняння на основі полінома Ньютона набуде вигляду 
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У багатьох підсистемах управління ТКС присутня людина-оператор. Для 
врахування цього факту був розроблений метод визначення узагальненого 
показника функціонального стану оператора ТКМ за допомогою нейронечіткої 
мережі. На підставі аналізу операторської діяльності зроблено висновок про 
необхідність врахування в моделі управління мережі зв’язку узагальненого 
показника функціонального стану (ФС) людини-оператора фсК . Це дасть змогу 

більш обґрунтовано підійти до вирішення проблем надійності та якості 
управління в телекомунікаційних системах різного призначення. 

Враховуючи біологічну природу походження психофізіологічних 
показників ФС людини, такий показник може бути отримано тільки методами 
теорії нейронних мереж. Для реалізації концепції нечітких вимірювань 
запропоновано спосіб отримання нечітких мір відповідності виміряних значень 
заданим вимогам без попереднього зведення шкал до однієї з вибраних. 

Поставлена задача щодо знаходження фсК моделюється багатошаровою 

аналоговою без зворотних зв’язків гетерогенною синхронною мережею, що 
звужується. Аналітична формула кількісної оцінки ФС оператора ТКС має 
вигляд 
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Навчання розробленої нейронечіткої мережі розрахунку фсК  здійснюється 

за алгоритмом зворотного розповсюдження похибки. Функція похибки цієї 
мережі 

 



14 

 

          2321321 ,,,,,,~,,
2

1
,,,,,,~,, k

iii
k
Diiikk yDCCCPzyxbazDCCCPzyxbaEE   , (16) 

 

що дає змогу використати градієнтний метод підстроювання параметрів мережі.  

Розмір навчальної вибірки можна оцінити за формулою 
E

n


 , де   – 

кількість вагових зв’язків прихованого шару, E  – похибка мережі. 
Розроблені в розділі моделі та методи прийняття рішення про стан ПМ, 

прогнозування стану об'єкта управління, визначення узагальненого показника 
ФС людини-оператора дають змогу оперувати різнорідними нечіткими і 
інтервальними інформативними параметрами в різних режимах функціонування 
ТКС. Все це дає можливість підвищити якість управління та моніторингу станів 
мереж зв’язку.  

Третiй роздiл присвячений розробці методики побудови нейромережевих 
регуляторів (НМР) та їх застосування в задачах автоматичного керування 
елементами телекомунікаційних мереж. 

Подібно традиційним регуляторам, нейромережеві регулятори можуть 
підключатися як за збуренням, так і за відхиленням. Комбіновані схеми 
включення нейромережевого регулятора зазвичай мають архітектуру входів 
виду ( , ), де  – вихід об'єкта управління  

Керуючий вплив на об'єкт обчислюється відповідно до рівняння 
 

= ( ) + ( , , ),    (17) 
 

де  – уставка;  – вихід об'єкта управління;  – керуючий вплив, 
сформований за попередній момент часу. Одна з нейронних мереж    є 
регулятором за збуренням, а інша   використовує інформацію зі зворотного 
зв'язку контура управління і сама має зворотний зв'язок. 

Включення НМР як регулятора за збуренням наведено на рис. 2б. Мережа 
може налаштовуватися поза контуром управління за накопиченими даними. Для 
реалізації динамічних властивостей на вхід НМР подаються затримані в часі 
спостережені на виході об'єкта значення (рис. 2а).  

Нейронна мережа ОУ 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. Затриманий 
сигнал зворотного зв'язку  має сенс пам'яті стану. 

Нейронна мережа регулятору має архітектура ,…,l  з  шарами. Тоді 
рух системи в просторі станів з моменту часу   в наступний момент  буде 
описуватися рівняннями 

 
= −
= ( )

= ( )
,     (18) 
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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 
 

= ( )     (19) 

 
Рис. 2. Схеми навчання (а) і робочого функціонування (б) у разі прямого 

інверсного регулювання 
 

Система управління в цьому випадку набирає вигляду як на рис. 3. 
Сумарна середньоквадратична помилка управління на траєкторії уставки  

 

̂ ≝ ∑ ̂ = ∑ ( − ) .   (20) 

 
 

Узагальнена помилка поширюється від виходу до входу зворотно прямому 
поширенню інформації в нейромережі та обчислюється таким чином 
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=
∑   1 ≤ <

( − )           =       
   (21) 

 

Функціональна залежність, що реалізує метод зворотного поширення 
помилки в нейромережевій моделі об’єкта управління без корекції вагових 
коефіцієнтів, 

 
∗ = , , .     (22) 

 

Для випадку гладкої нестаціонарності, коли зміни параметрів об’єкта 
відбуваються поступово та повільно, застосовуємо підхід з постійною 
адаптацією нейромережевого регулятора. Одночасно увімкнені два алгоритми 
налаштування нейронних мереж: пряме навчання нейромережевого регулятора 
на основі помилки ідентифікації = −  та непряме навчання 
нейромережевого регулятора шляхом зворотного поширення помилки 
управління  через НМО до НМР.  
 Для усунення недоліків методу постійної адаптації розроблено новий 
підхід, який в стаціонарних умовах не передбачає змін нейронних мереж, однак 
у цьому разі функціонує блок виявлення змін властивостей об’єкту управління – 
розладнання (рис. 4).   
 

 
Рис. 4. Контур управління в стаціонарному режимі 

  

Після виявлення розладнання відбувається збір необхідних даних та 
проводиться навчання нейронної мережі ідентифікатора НМО поза контуром 
управління. 
 По завершенню навчання ідентифікатора він вмикається в активовану 
схему адаптації НМР (рис. 5) аналогічно до схеми синтезу оптимального 
нейромережевого регулятора в стаціонарному випадку. 
 Задача визначення розладнання вирішується за допомогою алгоритму 
кумулятивних сум (АКС), причому для надійності виявлення розладнання 
береться парне спрацювання в межах розрахункового середнього часу 
запізнення. 
 Для визначення розладнання за дисперсією випадкового процесу з 
нормальним розподілом доданки у рівнянні, що зображують точки АКС, 
розраховуються за формулою 
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= − − −     (23) 
 

 
Рис. 5. Контур управління в режимі адаптації до розладнання 

  

Саме рівняння, що зображує точки в класичному АКС у разі виконання 
елементарної перевірочної процедури, має вигляд 

 

=
0,                                 = 0

(0; + ), > 0    (24) 
 

Критерієм розладнання є >  тобто, досягнення зображуваною точкою 
 вирішальної межі .  

Налаштування АКС відбувається шляхом вибору , виходячи з деякого 
компромісу між значеннями середнього часу запізнення  та  середнього часу 
між помилковими тривогами . З метою більш точної діагностики розладнання 
запропоновано перевіряти її наявність шляхом повторного запуску АКС, у цьому 
разі розладнання вважається підтвердженим, якщо сигнал про нього з’являється 
в інтервалі до 3 . 

Розроблена в розділі методика побудови нейромережевого регулятора і 
управління нестаціонарним об'єктом з адаптацією за виявленням розладнання 
підвищує керованість та прогнозування станів об’єктів управління ТКМ. 

У четвертому розділі вирішуються задачі, пов’язані з  процесами пакетної 
передачі даних в умовах динамічної мережевої топології.  

Адекватних моделей, які здатні точно описати стан бездротової 
самоорганізуючої мережі (БСМ) в будь-який момент часу, на разі не існує, а 
застосування наближених моделей у процесі вибору значень параметрів пакетної 
передачі не дає 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. Тому запропоновано використовувати апарат нейронечітких 
систем 

Для підвищення оперативності та обсягів доставки даних в БСМ потрібно, 

щоб → min; → min; = → max, де  – середній час передачі потоку 

даних у процесі доставки повідомлення;  – середній час доставки 
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повідомлення в БСМ;  – продуктивність БСМ в процесі доставки даних;  – 
середній бітовий обсяг повідомлення. 

У процесі нейронечіткого вибору значень параметрів пакетної передачі 
даних в БСМ виконуються 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, = 1,2, … , ;  – номер вхідної змінної, = 1,2, … , );  – 
отримання величин = , тобто вихідних змінних систем нейронечіткого 
вибору значень параметрів пакетної передачі даних (нейронечіткий висновок); 

 – обчислення величин =  процесу вибору значень параметрів пакетної 
передачі даних в БСМ. 

Найбільш складною є функція нейронечіткого висновку . Її 
запропоновано знаходити за допомогою алгоритмів нечіткого висновку Сугено 
нульового та першого порядку. Відповідно до цих алгоритмів виконання нейро-
нечіткого висновку в процесі вибору значень параметрів пакетної передачі даних 
в БСМ базується на використанні бази нечітких правил 

 

Якщо = , та = , та … та = , та … та =
, , то( = ); 

Якщо = , та = , та … та = , та … та =
, , то( = ); 

… 
Якщо = , та = , та … та = , та … та =

, , то( = ); 
… 

Якщо = , та = , та … та = , та … та =
, , то = ,  

 

де ,  – терм номер  –ї вхідної змінної , = 1,2, … , ; – індивідуальний 
висновок нечіткого правила номер  нейронечіткої системи номер . При цьому 

= 1,2, … , , де кількість нечітких правил = ∙ ∙ … ∙ . 
Функція  включає виконання процедур: фазифікації, коли для значень 

вхідних змінних  обчислюються , , … , ,
– значення функцій 

приналежності вхідних змінних, що відповідають термам, ,  – значення 
функцій приналежності вхідної змінної  терму номер ; агрегування, тобто 
обчислення ступеня істинності умов кожного нечіткого правила за конкретними 

значеннями вхідних змінних = , ˄ , ˄ … ˄ , ˄ ,
, де ˄  – 

позначення операції логічного мінімуму; активізації – визначення значень 
індивідуальних висновків нечітких правил. Наприклад для алгоритму Сугено 
першого порядку: 
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= , + , + ⋯ + , + ⋯ + , + ( ), ; 
дефазифікації – визначення чіткого значення вихідної змінної. Відповідно з 
методом центра тяжіння для одноточкових множин результат дефазифікації 
визначається за формулою 
 

=
∑

∑
      (25) 

 

Для виконання наведених вище процедур застосовуються нейронечіткі 
системи, структура яких визначається функціональністю шарів штучних 
нейронів. Розроблено узагальнену модель нейронечітких систем вибору значень 
параметрів пакетної передачі в БСМ, яка заснована на застосуванні алгоритму 
нечіткого висновку Сугено. Для нечіткого висновку Сугено нульового порядку 
модель представлена на рис. 6.  
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У загальному випадку вузлом-відправником здійснюється передача потоку 
даних, який будемо називати контрольованим потоком (КП), адресованого 
вузлу-одержувачу. Від вузла-відправника до вузла-одержувача в маршрут 
входять канали з номерами від 1 до ( –1). 

Маршрут для передачі підтверджень КП-підтверджень від вузла-
одержувача до вузла-відправника включає канали з номерами від  до ( + ). 
Сукупність зазначених (у загальному випадку різних) маршрутів, що 
використовуються для передачі КП-пакетів і КП  підтверджень, є КП-контуром 
(рис. 7). 

 

 
 

У разі заданих характеристик і параметрів основних і додаткових КП-
потоків і каналів КП-контура розроблені математичні моделі передачі потоків 
інформації по каналах КП-контура. На основі цієї моделі визначаються значення 
наступних величин: ( ) – поточна тривалість очікування КП-квитанції вузлом-
відправником;  – кількість повторних передач КП-пакетів, зроблених у процесі 
передачі КП-потоку; ( )  – кількість КП-пакетів даних, що надійшли для 
передачі по каналу  протягом останніх  тактів; ( ) – кількість КП-пакетів, 
які претендували на передачу по каналу  і відкинутих протягом останніх  
тактів; ( ) – поточна затримка КП-пакетів у черзі каналу ; ( ) – поточна 
кількість КП-пакетів та пакетів даних в черзі каналу ; ( ) – поточна пропускна 
здатність КП-контура, доступна для передачі КП-потоку;   – тривалість 
передачі КП-потоку. 

У п’ятому розділі розв’язується задача побудови моделей і алгоритмів 
управління та прогнозування на основі теорії нечітких множин з врахуванням 
«інтелектуальності» ПМ. 

Відповідно до рекомендацій МСЕ управління телекомунікаційних мереж 
будується за чотирирівневою схемою: рівень управління елементами мережі; 
рівень управління мережею; рівень управління послугами; рівень управління 
бізнесом. 

Критеріями рівня управління послугами, наприклад, є обсяг використання 
послуг sV  і якість послуг, що надаються SQ , за час T . 

Критеріями рівня управління мережею, наприклад, є ступінь 
продуктивності мережі в цілому   і по трактах T , рівень завантаження 
(трафіка) Y  мережі, ступеня готовності ГK , ремонтопридатності PK  і 
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контролепридатості KK  мережі, ступінь (обсяг) оновлення таблиць 
маршрутизації MV , час зміни конфігурації мережі RT  з моменту зміни 
мережевих ситуаційних обставин NS , ступінь безпеки від несанкціонованого 
доступу eS , достовірність передачі даних у 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 ПO  (залежно від їх стану EW ), які 
формуються на основі вимірюваних характеристик 

qe  (атрибутів, параметрів), 

що властиві конкретним елементам, ступеня контролепридатності kK , які 
залежать від вектора параметрів, що контролюються e


, елементів мережі ( iNE ). 

У цьому разі ці стани можна розбити на класи: ПW – працездатні, ПВW –  
передвідмовні, ВW  – відмовні. 

Таким чином, ефективність й якість управління мережею істотно залежать 
від ефективності функціонування рівня управління елементами. У зв'язку з цим 
формальні залежності критеріїв рівнів управління мають вигляд 

 

 на першому рівні   mjWfO
jj Ep ,1,  ;    1,0, 

jj KK KefK


, 
 

де m – кількість елементів мережі, 
jKK – коефіцієнт контролепридатості 

елемента мережі, який залежить від кількості параметрів (контрольних точок), 
що контролюються, та їх інформативності. 

На другому рівні 
 

       ;,,;,;,;,..., 21 ГPKPГKPPPmPPN KYOfKKfKKOfKOOOfS


 
       eГNKPeГRNМГNR SKSfDKOfSKTSfVKSfT ,,;,;,,;,  . 

  

На третьому рівні    ГeSГМS KDYSfQKVfV ,,,,;,,   . 
На четвертому рівні    SSS QПfIQVfП ,;,  . 
Процес управління об'єктом КТС можна представити схемою (Рис.8). 
Узагальнена математична модель управління представляється у вигляді 

наступної впорядкованої множини 
 

 BACPFLZQUYXTМУП ,,,,,,,,,,,,  ,   (26) 
 

де tT   – множина моментів управління (керування); xX   – множина 
вхідних впливів на КТС; yY   – множина вихідних відгуків КТС; uU   – 
множина керуючих впливів на КТС; qQ   – множина внутрішніх станів; 

zZ   – множина цілей; FL,  – оператори переходу станів і виходів відповідно 
YQXTFQQXTL  :,: ;   – оператор алгоритму керування; 

  qpP   – множина ймовірнісних мір;   ucC   – множина вартості 
управління;     uBuaA  ,  – множина помилок управління першого і 
другого роду відповідно. 
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Рис. 8. Узагальнена модель управління телекомунікаційною системою 
 

Враховуючи, що телекомунікаційна мережа зв'язку є складною 
розподіленою структурою, запропоновано узагальнену математичну модель 
ієрархічного управління у вигляді 
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 (27) 

 

де  j
iF0  – оператор мережевого елемента iNE  підмережі j ; ijF 1  – оператор 

агрегування по i  першого рівня управлення мережі; jjF 2  – оператор агрегування 

по k  другого рівня управлення мережі; kF 3  – оператор агрегування по q  
третього рівня управлення мережі; 4F  – оператор четвертого рівня управлення 
мережі; n  – кількість мережевих елементів NE  в підмережі j ; m  – кількість 
підмереж NE  в мережі k ; q  – кількість мереж обслуговування реальною TMN. 

Агреговану модель системи контролю і діагностики (КД) як складову 
частину будь-якої системи управління можна представити впорядкованою 
системою множин  

 

 ВАСРФПETМ КД ,,,,,,,,* ,    (28) 
 

де  m

iieE
1


 – множина технічних станів об’єкта управління, QE  ; 

 inii eeee ,...,, 21


, 
ije  – узагальнена ознака i -го агрегованого стану, nj ,...,1 ; 
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 mieij ,...,1,   – множина ознак всіх технічних станів;  n

jiП
1   – 

множина перевірок для відповідної ознаки j , UП  ; tT *  – множина 

моментів контролю t , TT * ; Ф  – оператор виходу,  ПETФ *: ; 
  m

iiepP
1  – множина ймовірнісних мір;   n

jjcC
1

   – множина цін перевірок; 

  n

jj

n

jj BA
11

,


   – множина помилок першого 
j  і другого 

j  роду 

перевірок 
j . 

У реальних умовах здійснення завдань управління в повному обсязі не 
досягається через їх складність, неповноту інформації про навколишнє 
середовище та стан об'єкта, неточно сформульовану мету управління, 
обмеженість ресурсів, дефіцит часу прийняття рішення та інших чинників. У 
зв'язку з цим у моделі управління її складові можуть формулюватися в 
концепціях теорії нечітких множин. Тоді залежно від конкретної ситуації модель 
управління може бути представлена системою множин 

 

 BACGFLZQUYXTМУП ,,,,,,,
~

,
~

,
~

,,,  ,   (29) 

де    qqQ /
~   – нечітка множина станів;  q  – нечітка функція 

приналежності,    1,0q ;   qgG
~

 – множина нечітких мір,    1,0qg ;   

  uuU /
~   – нечітка множина управлінь (каналів);    zzZ /

~   – нечітка 
множина цілей. 

Узагальнена математична модель системи контролю та діагностики в 
складі системи управління у разі нечітких умов представляється упорядкованою 
множиною 

 

 BACGФПETМ КД ,,
~

,,,,,
~

,* .    (30) 
 

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

~  – множина 
нечітких цін перевірок або обмежень; G

~  – множина нечітких мір. 
Мережеві елементи NE  за своєю структурою і призначенням у 

телекомунікаційній мережі неоднорідні. З точки зору як об'єктів управління їх 
можна класифікувати як пасивні та активні. 

Відповідно до ідеології TMN моделі управління пасивних і активних NE  
відрізняюся. Модель керування активним мережним елементом що наведена на 
рис. 9, буде відрізнятися від моделі управління пасивним елементом 
відсутністю оператора алгоритмів управління  ,A  і множини найбільш 
прийнятних цілей  ∗ ⊂ ℜ = , властивих активному NE  в системі 
управління. Це власне і визначає відносний «суверенітет» активних NE , тобто 
здатність визначати свій фазовий стан самостійно залежно від дестабілізуючих 
факторів у межах «дозволеного». 
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Рис. 9. Модель управління активним мережним елементом 

 

Запропоновано функціональну схему системи управління «Агент – 
мережевий елемент», яка наведена на рис. 10.  
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Процесори агента АПР  та мережевого елемента NEПР , база даних БД і 
об'єкти управління (ОУ) є активними елементами схеми, які генерують потоки 
даних. Команди DKU ,,  відповідно є командами управління, контролю та 
діагностування. У цьому випадку процесори АПР  та NEПР  виконують функції 
розподільників інформації, отже, схему управління можна розглядати як мережу 
масового обслуговування (МеМО), що наведена на рис. 11. 

 

 
 

Побудова оперативного управління канальними ресурсами в умовах дії 
величезних потоків різнорідних даних, на основі класичної теорії СМО іноді 
стає проблематичною. У цьому зв'язку запропоновано використовувати 
концепцію ТМN для управління канальним ресурсом. 

Реалізована модель управління канальним ресурсом між процесорами 

АПР  та NEПР , враховуючи три класи потоків DKU ,, , та математична модель 
СМО представляється як 

 

  1
~~
GG ,      (31) 

 

де G
~

 – нечітка множина довільного розподілу потоку або часу 
обслуговування. 

Задача управління канальним ресурсом –  залежно від поточного стану 
канального ресурсу  , інтенсивності потоків, що надходять UKD , стану черг r  
й інтенсивності обслуговування k  контролера К визначити мінімальний 
канальний ресурс k на кроці k , що необхідний для мінімальної затримки 

складових вхідних потоків 3,2,1, ii : 
 

 111 ,,,  kkikkk rf       (32) 
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Модель управління ресурсом каналу будується на основі прямих нечітких 
продукційних правил виведення modus ponens. Найпростіший варіант нечіткого 
висновку рішення канального ресурсу *p  СМО під дією потоку заявок   на 
обслуговування, схема якого представляється у вигляді 

 

ПРАВИЛО (знання, апріорне спостереження) « ВєуТОАєхЯКЩО
~

,
~

»  

ФАКТ (спостереження, вимірювання) « Аєх ~
»      

ВИСНОВОК (рішення) « Вєу ~
»,          (33) 

 

де ВВАА  ~
,

~
,

~
,

~
 – нечіткі множини, що описуються функціями приналежності 

       yyxx BBAA   ,,,  відповідно.  
Для створення нечітких продукційних моделей МIМО-структури 

конкретних об'єктів, наприклад, моделей переваг у разі прийняття рішення 
 

niBєyТАТАBєyТАТАBєyТО

АєхТАТААєхТАТААєхЯКЩОП

ippikkі

immijjііі

,...,1......

......:

11

1


,  (34) 

   

де,  mjx j ,...,1  –  вхідні змінні, які можуть бути як чіткими, так  нечіткими, 

jj Xx  , jX – область визначення відповідної передумови;  pkyk ,...,1  – 

нечіткі вихідні змінні, kk Yy  ; kY  – область визначення відповідного висновку; 

ijA , ikB  – лінгвістичні терми, що є нечіткими множинами, визначеними на jX  і 

kY  з функціями приналежності  1,0
ijA  та  1,0

ikB  відповідно.  

 В сучасних мультисервісних телекомунікаційних мережах множина 
мережевих елементів NE  неоднорідна. Система «Менеджер – Агент» проводить 
моніторинг циклічно з вичерпним обслуговуванням черг. Середній час, що 
витрачається на обробку одного агента,  

 

 BKSALMssMfpАi ttttttT  ,     (35) 
 

де fpt  – середній час формування та видачі пакетів команд DKU ,,  (управління, 

контролю, діагностування) з бази даних в процесор менеджера M ; sMt   – 
середній час обслуговування на передачу та прийом пакетів відгуків M : 
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 ,      (36) 

де RUKDS , PUKDS – середня довжина складеного пакета у разі передавання і 

прийому відповідно DKUUKD SSSS  ; 21, MM   – інтенсивності 
обслуговування, або пропускна здатність процесора менеджера M  на передачі 
та прийомі відповідно; Mst  – середній час вибору маршруту передачі пакетів до 
агента; Lt  – середній час розповсюдження пакетів за маршрутом у лініях зв’язку 
у разі передачі та прийомуі без урахування затримок у комутаційних вузлах:  

 



27 

 

c

l

c

l
t

k

i
iP

n

i
iR

L





       (37) 

 

де il  – довжина лінії зв'язку; c  – швидкість світла; n і k  – кількість вузлів 
комутації на маршруті передачі та прийому відповідно; SAt  – середній час 
обслуговування пакетів MUKDS  від менеджера, пакетів відгуків RS   процесором 

агента та середній час формування відгуків від NE  
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,     (38) 

 

де RS – середня довжина пакетів DKU ,,  відгуку R ; 21, AA   – інтенсивність 
обслуговування, або продуктивність процесора агента на прийомі та передачі 
відповідно;  BKt – середня затримка у вузлах комутації. 

Як видно з (35), складовими середнього часу АiT  є, по суті, процедура 
маршрутизації. З урахуванням адреси агента, метрик маршрутів Оn   і 
можливих ситуацій Пk Cc   в управляючий системі менеджера визначається 

підмножина прийнятних маршрутів  jlLL * . З множини *L  будується 

нечітка матриця вподобань. Потім будується матриця переваг для параметрів 
маршрутів Оn   на основі апріорно визначеної бази даних AkВ  за умови 
ситуації Пk Cc  . 

Далі ці матриці співвідносяться для прийняття рішення щодо передачі 
інформації до одержувача за найбільш прийнятним маршрутом, тобто 
отримується матриця 

 

      …    

=
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… 1

,    (39) 

 

кожен рядок якої є нечіткою множиною 
 nkn параметраумовоюзамаршрутівобластьможливаL   з функцією 

приналежності      1,0,1,0  njjl  , де jn,  – поточні індекси, k  – індекс 

ситуації kc . Кожний рядок матриці є стисненням попередніх матриць типу за 
таким алгоритмом: 

1. Будуються матриці суворої переваги за виразом 
 

  1
 PPS RRR ,      (40) 
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де SR  – нечітке відношення суворої переваги; PR  – нечітке відношення переваги 
l
i

P MR  ;   1PR  – зворотне відношення; з функцією приналежності  
 

      xyyxyx RR
Lyx

R ,,,0max,
,

 


    (41) 
 

2. Береться доповнення від (40)  SRR 1  з функцією приналежності  
 

   yxyx SRR ,1,       (42) 
 

3. Визначається нечітка підмножина недомінуючих альтернатив у вигляді 
рядка 

 

     Lyyxy R
Lx

Ri



,,1min       (43) 

 

У результаті проведення операцій (41) – (43) утворюється матриця 
нечітких відношень (39). Далі формується вихідна матриця нечітких відношень. 

4. Береться max-min композиція матриць найбільш прийнятного маршруту 
і матриці переваг для параметрів маршрутів 
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l
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з функцією приналежності 
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    (45) 
 

5. З матриці (39) визначається нечітка підмножина недомінуючих 
альтернатив аналогічно (43). Таким чином знаходиться підмножина LLk   
можливих маршрутів системи при k -й мережевій ситуації з функцією 
приналежності 

 

 njL l
k

 ,...,,/ 21      (46) 
 

за умовою параметрів (метрик) nii ,...,1,   
6. Відповідно до (39) визначається найбільш вірогідний маршрут в мережі 

управління. Далі визначається найбільш прийнятний маршрут при k -й ситуації 
в мережі за правилом 

 

 iiL
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k ll
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 ,...,,/maxarg 21
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 ,    (47) 

де  iiL l  ,...,,/ 21  – функція приналежності 
 іпараметрівумовоюзаLмаршрутівобластьможливанайбільш  ,...,, 21 . 

Якщо апріорно визначені нечіткі ваги маршрутів    1,0jlq , сума яких 

задовольняє умові   0
i

jlq , то можна застосувати подвійне нечітке 

інтегрування за функцією  /,jL l  для визначення найбільш можливого 

маршруту Ll j  , при k -й ситуації в телекомунікаційній мережі 
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де 
~

– знак нечіткого інтегрування (максимінна композиція);   – операція 

згортки (композиційне правило нечіткого логічного висновку);  g  – нечітка   

 -міра, щільність якої    jlqjq  , а      **
1 ,...,, jjj llLLgjg  ; jL  – 

впорядкована нечітка множина за убуваючими ступенями функції 
приналежності маршрутів *

jl ;    – нечітка міра, щільність якої визначається за 

нечіткою матрицею можливостей. 
Запропонований метод вибору маршруту для передачі пакета даних дасть 

змогу адекватно реагувати на заповнення матриці маршрутів у постійно 
мінливих мережевих обставинах без визначення повної статистики про стан 
вузлів комутації і трактів мережі. Особливо це може проявитися у разі 
виникнення інтенсивних мережевих навантажень і заважаючих чинників різної 
природи походження. 

 

ВИСНОВКИ 
У дисертації на основі теоретичних досліджень розв’язано важливу 

науково-прикладну проблему, а саме розроблено методологію підвищення 
показників якості управління та моніторингу станів телекомунікаційних мереж з 
використанням теорії нечітких множин. Отриманi в дисертацiйнiй роботi 
результати носять самостійне значення й можуть бути використані для 
планування, проектування, будівництва та експлуатації телекомунікаційних 
мереж.  

Основні результати роботи полягають в наступному:  
1. Удосконалено метод нечіткого прогнозування станів пристрою мережі 

на основі нечіткого узагальненого параметра 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, дає змогу 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 телекомунікаційної мережі на основі узагальненого показника 
стану оператора ТКМ, відмінною особливістю якого є використання інтервалів 
норм параметрів залежно від режиму функціонування мережі та 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 
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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 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 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 у постійно мінливих мережевих обставинах. Порівняльний 
аналіз обчислення канальних ресурсів на основі теорії телетрафіка та нечітких 
продукційних правил висновку дає перевагу у швидкості на користь нечіткого 
алгоритму в 3,26 рази.  

5. Розроблено модель ієрархічного управління телекомунікаційною 
мережею з використанням теорії нечітких множин, яка дає змогу концептуально 
будувати і аналізувати підсистеми управління мережею зв'язку в умовах 
неповної інформації про стан рівнів управління мережею та у разі дії заважаючих 
чинників різної природи походження. Отримана модель на відміну від існуючих 
підходів є відкритою для  можливих агрегуючих операторів рівнів управління.  

Розроблені методи, методики, моделі та алгоритми формують методологію 
підвищення показників якості управління та моніторингу станів 
телекомунікаційних мереж з використанням теорії нечітких множин, що 
визначено метою дисертаційного дослідження. Таким чином, поставлені наукові 
задачі вирішено в повному обсязі, мету дослідження досягнуто. 

Представлені дослідження, розроблені методи, методики охоплюють 
новітні технологічні рішення, дають можливість здійснювати визначення і 
прогнозування станів елементів ТКМ з прийнятною якістю і доцільні для їх 
ефективної реалізації в телекомунікаційних мережах України. 
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АНОТАЦІЯ 

Мельник Ю.В.  Методологія підвищення показників якості управління та 
моніторингу станів телекомунікаційних мереж з використанням теорії нечітких 
множин. – На правах рукопису. 

 Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора технiчних наук за 
спецiальнiстю 05.12.02 – телекомунiкацiйнi системи та мережi. – Державний 
унiверситет телекомунiкацiй, Київ, 2018 р. 

У дисертаційній роботі вирішена наукова проблема розробки методології 
підвищення якості управління та 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 параметра 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 дає змогу здійснювати оцінку станів багатовимірних 
об’єктів з лінгвістичними змінними. 

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 
управління, швидше знижує середньоквадратичну помилку управління у 
порівнянні з традиційними методами. 

Розроблено модель управління канальним ресурсом на основі прямих 
нечітких продукційних правил виведення і алгоритм маршрутизації для моделі 
«Менеджер – Агент», який у разі виникнення інтенсивних мережевих 
навантажень і заважаючих чинників адекватно формує матрицю маршрутів.  
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Розроблено модель ієрархічного управління телекомунікаційною мережею 
з використанням теорії нечітких множин, яка дає змогу 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. 

 

АННОТАЦИЯ 
Мельник Ю.В.  Методология повышения показателей качества управления 

и мониторинга состояний телекоммуникационных сетей с использованием 
теории нечетких множеств. – На правах рукописи. 

Диссертация на получение ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети. - 
Государственный университет телекоммуникаций, Киев,  2018 г. 

В диссертационной работе решена научная проблема разработки 
методолологии повышения качества управления и мониторинга состояний 
телекоммуникационных сетей с использованием теории нечетких множеств, 
которая является актуальной и имеет важное научное и практическое значение. 

Усовершенствован метод нечеткого прогнозирования состояний устройств 
сети на основе нечеткого обобщенного параметра с использованием нечетких 
полиномиальных коэффициентов, который является расширением 
функциональных возможностей подсистем прогнозирования распределенных 
систем управления и мониторинга состояний объектов управления ТКС. 

Разработан метод управления сетью связи в части учета состояния 
оператора телекоммуникационной сети на основе обобщенного показателя 
состояния оператора ТКС, что позволяет осуществлять оценку состояний 
многомерных объектов с лингвистическими переменными. 

Разработана методика построения нейросетевого регулятора и управления 
нестационарным объектом, в котором предложено комбинированное 
использование нейросетевых и статистических подходов, когда статистическая 
компонента обеспечивает обнаружение значимого изменения характеристики 
объекта и запуск механизма обучения. Предложенный подход уменьшает время 
реагирования на изменения объекта управления, быстрее снижает 
среднеквадратичную ошибку управления по сравнению с традиционными 
методами. 

Разработана модель управления канальным ресурсом на основе прямых 
нечетких продукционных правил вывода и алгоритм маршрутизации для модели 
«Менеджер-Агент», который при возникновении интенсивных сетевых нагрузок 
и мешающих факторов адекватно формирует матрицу маршрутов. 

Разработана модель иерархического управления телекоммуникационной 
сетью с использованием теории нечетких множеств, которая позволяет строить 
и анализировать подсистемы управления сетью связи в условиях неполной 
информации о состоянии уровней управления сети и при воздействии 
мешающих факторов различной природы происхождения. 
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Ключевые слова: телекоммуникационные системы и сети, нейронная сеть, 
сетевой элемент, система управления, прогнозирование состояния, нечеткая 
модель. 

 
ANNOTATION 

Melnyk Yu.V. Methodology for increasing control quality indexes and 
telecom networks conditions monitoring with the use of fuzzy set theory. –  
Manuscript copyright.  

Doctoral dissertation in Engineering Science on a specialty 05.12.02 – 
Telecommunication systems and networks. – State University of Telecommunications, 
Kyiv, 2018. 

The dissertation has scientific problem solution of the development 
methodology of increasing control quality indexes and telecoms networks condition 
monitoring with the use of fuzzy set theory. This is a topical problem and it has 
important scientific and practical value.  

Improved a fuzzy forecasting method of network device condition on the ground 
of a fuzzy generic parameter with the use of fuzzy multinominal coefficients, which 
serves for forecasting subsystems enhancement and distributed control systems and an 
object management condition monitoring TKM.  

 The method of control telecommunication network on the base of taking into 
account the summarized condition index of the operator TKM has been developed. 
This method allows to make condition evaluation of multidimensional objects with 
linguistic variables and to use for researching. 

The method of neural network controller structure and non-stationary object 
control has been developed. This method proposes the combined use of neural 
networks and statistical approaches, when the statistical component provides revealing 
of a significant change in the object’s characteristics and the launch of the learning 
mechanism. The proposed approach reduces response time to changes of the control 
object and diminishes mean-root-square error faster than traditional methods. 

The control model of channel provision has been developed as well on the 
ground of direct fuzzy production output rule and routing algorithm for the "Manager-
Agent" model, which makes properly routes matrix when appears intensive network 
loads and interfering factors of different nature’s origin. 

The model of the hierarchical management of the telecommunication network 
with the use of the fuzzy set theory has been developed. It allows to make and analyze 
subsystems of the communication network when information about condition of the 
levels of network management is incomplete and when interfering factors of different 
nature’s origin have some influence. 

Key words: telecommunication systems and networks, neural network, network 
element, control system, condition forecasting, fuzzy model. 

 


