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Корисна модель належить до галузі систем управління та передачі даних спеціального 
призначення і може бути використана в перспективних телекомунікаційних мережах 
спеціального призначення. 

Відомий спосіб управління топологією мобільної самоорганізуючої мережі [1], при якому 
вузли мережі поділяються на дві частини; вузли, що входять в першу частину, поділяються на 5 

групи; вузли, що входять до групи, поділяються на дві підгрупи; першу підгрупу становлять 
вузли, які формують чітку домінантну множину; в другу підгрупу входять вузли, які формують 
домінантну множину і які пов'язані з вузлами першої частини групи не більше, ніж одним 
переходом; вузли, які складають другу частину, не входять ні в одну групу; зв'язок між групами 
забезпечують вузли домінантних множин груп і вузли другій частині. 10 

Недоліками зазначеного способу є висока обчислювальна складність, низька швидкість 
передачі інформації та тривалий час на побудову оптимальної топології мережі [1]. 

Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб синтезу раціональної структури 
підсистеми розвідки системи протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму 
[2, 3], суть якого полягає в тому, що інформаційна система проводить ініціалізацію, під час якої 15 

відбувається формування початкової популяції структур-хромосом; після чого відбувається 
схрещування та формування популяції хромосом-нащадків; далі мутація, формування популяції 
хромосом-мутантів; відбувається розпізнавання варіанта дій противника, з його оцінкою; відбір 
кращих хромосом з популяції та формування наступного покоління, після чого інформаційною 
системою проводиться визначення раціональної структури підсистеми розвідки системи 20 

протиповітряної оборони з множини варіантів. 
Недоліком способу-прототипу є неефективність використання в умовах високої мобільності 

об'єктів, що входять до складу підсистеми розвідки системи протиповітряної оборони. 
Тому технічною задачею, що вирішує заявлений спосіб вибору топології мережі, є 

поєднання переваг прототипів та аналогу, з усуненням їхніх недоліків. 25 

Спосіб вибору топології мережі, який полягає у тому, інформаційна система проводить 
ініціалізацію, під час якої відбувається формування початкової популяції структур-хромосом; 
після чого відбувається схрещування та формування популяції хромосом-нащадків; далі 
мутація, формування популяції хромосом-мутантів; відбувається розпізнавання варіанта 
навантаження, з її оцінкою; відбір кращих хромосом з популяції та формування наступного 30 

покоління після чого інформаційною системою проводиться визначення раціональної топології з 
множини варіантів, який відрізняється тим, що інформаційна система на етапі розпізнавання 
варіанта навантаження, з її оцінкою проводить корегування розпізнаючих еталонів шляхом 
підбору вагових коефіцієнтів продукційних правил, що визначають характеристику 
навантаження мережі, при яких помилка між еталонним та експериментальним рішеннями буде 35 

мінімальною. 
Технічний результат від застосування зазначеного способу полягає у зменшенні 

обчислювальних затрат, підвищенні швидкості передачі інформації в умовах високої 
мобільності в перспективних телекомунікаційних мережах. 

Пояснимо більш докладно суть заявленого способу. Ідентифікація навантаження мережі на 40 

основі нечіткого логічного висновку здійснюється відповідно до визначеної бази знань: 

ЯКЩО 
     1j,nn1j,221j,11 axIIaxIax  

 з вагою 1jw
, 

АБО 
     2j,nn2j,222j,11 axIIaxIax  

 з вагою 2jw
, 

………………………………… 

АБО 
     

jjj jk,nnjk,22jk,11 axIIaxIax  
 з вагою jjkw

. 45 

ТО jdy 
, m,1j  , 

де jp,ia
 - нечіткий терм, яким оцінюється змінна ix

 в рядку з номером 
 jk,1pjp 

, тобто 

  iijpjp,i xxa
; jk

 - кількість рядків-кон'юнкцій, в яких вихід у оцінюється значенням jd
; 

 1,0w jp  - ваговий коефіцієнт правила з номером jp . Функції відповідності навантаження 

 *
n

*
2

*
1

* x,,x,xX 
 класам jd

 розраховуються так: 50 
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ijpjp
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де 
 *

ijp x
 - функція відповідності входу 

*
ix
 нечіткому терму jp,ia

:    - s-норма (t-норма), 
якій в задачах класифікації зазвичай відповідають максимум (мінімум). 

Як рішення вибрано клас з максимальною функцією відповідності розрахованого рішення 

m1 dd 
: 

 
      *

d
*

d
*

d
d,,d,d

* X,,X,Xmaxargy
m21

m21

 
 . 5 

Введемо обмеження, що існує еталонна вибірка із M  пар експериментальних даних, які 

зв'язують входи 
 n21 x,,x,xX 

 з виходом у залежності, що досліджується: 

   M,1r,y,X rr 
, 

де 
 n,r2,r1,rr x,,x,xX 

 - вхідний вектор в r-ій парі і у - відповідний вихід. 
Настроювання інформаційної системи представляє собою знаходження таких параметрів 10 

функцій відповідності термів вхідних змінних і вагових коефіцієнтів правил, які мінімізують 
відхилення між очікуваним і отриманим результатом на еталонній вибірці. Критерій близькості 
можна визначити різними способами. 

Перший спосіб полягає у виборі як критерію настройки відсоток помилок класифікації на 
еталонній вибірці, яка використовується для навчання системи. Введемо наступні позначення: 15 

P  - вектор параметрів функцій відповідності термів вхідних і вихідної змінних; 
W  - вектор вагових коефіцієнтів правил бази знань; 

 W,P,XF r  - результат виводу відповідно до бази знань з параметрами  W,P  при значенні 

входів rX
. 

Тоді настроювання нечіткої моделі зводиться до наступної задачі оптимізації: знайти такий 20 

вектор  W,P , щоб: 






M,1r

r min
M

1

, 

де r  - помилка класифікації навантаження rX
: 

 
 









W,P,XFyякщо,0

W,P,XFyякщо,1

rr

rr
r

. 
Відсоток помилок широко використовується як критерій навчання різних систем 25 

розпізнавання образів. Цільова функція задачі оптимізації приймає дискретні значення, що 
ускладнює використання градієнтних методів оптимізації. Особливо важко підібрати необхідні 
параметри градієнтних алгоритмів (наприклад приріст аргументів для розрахунку часткових 
похідних) при настройці нечіткого класифікатора на невеликій виборці даних. 

Другий спосіб передбачає використання як критерію настройки відстань між результатом 30 

виводу у вигляді нечіткої множини 

     












 

m

d

2

d

1

d

d

x
,,

d

x
,

d
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 і значенням вихідної змінної в 
еталонній виборці, яка призначена для навчання системи. Для цього вихідна змінна у еталонної 
вибірки фазифікується наступним чином: 
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. 
В даному випадку настроювання нечіткого класифікатора зводиться до наступної задачі 35 

оптимізації: знайти такий вектор  W,P , щоб 

    
 



M

1r

m

1j

2
rdrd minW,P,Xy

M

1
jj

, 
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де 
 rd y

j


 - функція відповідності значення вихідної змінної у в r-ій парі еталонної вибірки до 

рішення jd
 у відповідності з; 

 W,P,Xrdj


 - функція відповідності виходу нечіткої моделі з 

параметрами  W,P  до рішення jd
. 

Цільова функція в задачі не має протяжних плато, тому вона придатна до оптимізації 
градієнтними методами. Однак, результати оптимізації не завжди задовільні: нечітка база 5 

знань, що забезпечує мінімум критерію, не завжди задовольняє також і мінімум помилок 
класифікації. Це пояснюється тим, що точки, які близькі до максимумів розділів класів, вносять 
зазвичай однаковий внесок до критерію настройки, як при правильній, так і при помилковій 
класифікації. 

Третій спосіб успадковує переваги попередніх способів. Ідея полягає в тому, що щоб внесок 10 

помилково класифікованого навантаження до критерію настроювання збільшувати, шляхом 

множення 

    




m

1j

2
rdrd W,P,Xy

jj

 на штрафний коефіцієнт. В результаті задача оптимізації 
приймає вигляд: 

       
 



M

1r

m

1j

2
rdrdr minW,P,Xy1penalty

M

1
jj

, 

де 0penalty  - штрафний коефіцієнт. 15 

Параметри функцій відповідності і ваги правил можна настроювати одночасно або окремо. 
При настроюванні тільки ваг правил об'єм обчислень можна значно скоротити, так як функції 

належності 
 *

ijp x
, які входять не залежать від W . Для цього на початку оптимізації необхідно 

розрахувати ступені виконання правил при одиничних вагових коефіцієнтах 
  1w jp 

 для кожного 
елемента мережі із еталонної вибірки: 20 

    M,1r,k,1p,m,1j,XXg ji,rjp
n,1i

rjp 
 . 

Для нових вагових коефіцієнтів функцій відповідності навантаження rX
 класам jd

 
розраховуються так: 

    m,1j,XgwX rjpjp
k,1p

rd
j

j



. 

Враховуючи специфіку процесу оцінювання навантаження, одним із шляхів її вирішення на 25 

основі нечіткої логіки є застосування комбінованих методів оптимізації, які сполучають у собі 
переваги роботи градієнтного методу та методу випадкового пошуку. Одним з методів такого 
типу є метод "генетичного алгоритму", який дозволяє проводити оптимізацію для 
полімодальних, негладких та невипуклих функцій зі швидкістю сходимості більшою, ніж в 
методах випадкового пошуку. 30 

Таким чином, враховуючи визначені особливості процесу оцінювання навантаження, процес 
настроювання інформаційної системи доцільно здійснювати диференційовано, тобто шляхом 
настройки нечіткої бази знань кожного окремого вузла мережі. 

Будемо вважати відомими наступні вихідні дані: 
S  - вектор структури системи, який визначає параметри системи, що не змінюються під час 35 

оптимізації; 
B  - вектор-еталон, який містить набір зразкових пар стимул-реакцій (вхідні показники - 

рішення), за якими налаштовується інформаційна система; 

jpW
 - вектор ваг правил нечіткої бази знань, значення якого оптимізується; 

F  - функція невідповідності, що визначає якість рішення, яке пропонує інформаційна 40 

система у порівнянні з рішенням у векторі - еталоні; 

EMF
 - функція невідповідності, що визначає якість рішення, яке пропонує інформаційна 

система щодо окремого елемента мережі у порівнянні з рішенням у векторі - еталоні; 

функція невідповідності - F  розраховує помилку прийняття рішення інформаційною 
системою методом найменших квадратів з використанням порядкової шкали за формулою: 45 
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n

1j

k

1i

2
O

i

B

iEM
jj dde

, 

де EMe
 - помилка настроювання окремого елемента мережі; n  - розмірність вектора B ;   - 

максимальна кількість рішень, які видає інформаційна система; 
jB

i
d

 - еталонне i-те рішення на j-

ий вхідний елемент вектора B ; 
jO

i
d

 - i-те рішення інформаційної системи на j-ий вхідний 

елемент вектора B  з урахуванням ваг правил jpW
; i  - номер рішення, який видає інформаційна 5 

система, k,1i ; j  - номер набору вхідних показників в еталонному векторі B . 

Настроювання ваг правил ( jpW
) та параметрів функцій належності - вектора P  проведемо 

за допомогою методу "генетичного алгоритму". 
Сукупність показників, які оптимізуються, об'єднуються у вектор параметрів, який має назву 

хромосома. Показники в хромосомі можуть зберігатись у звичайному та закодованому 10 

(перетвореному) вигляді. Окрема ділянка хромосоми, яка відповідає за кодування одного 
показника, має назву ген; довжина гену залежить від вибраного типу кодування. 

Кожна хромосома являє собою рішення задачі, яке оптимізується з ефективністю, що 
виражається певним числом, яке обчислюється за цільовою функцією. Набір хромосом 
(сукупність рішень) називається популяція. В популяції підтримується постійна кількість 15 

хромосом. 
Формування початкової популяції залежить від підходу формування хромосом: 

настроювання вагових коефіцієнтів важливості показників навантаження; настроювання вагових 
коефіцієнтів пріоритетності логічних правил бази знань за якими приймаються рішення. 

Формування початкової популяції. Вектор-еталон В сформований за результатами 20 

оцінювання навантаження в різних умовах функціонування мережі (в умовах пікового 
навантаження, в умовах середнього навантаження та в умовах малого навантаження). 

Визначимо функції належності показників завантаженості елемента вузла та рішень 
нечітким термам за формулою: 
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Згенеруємо довільним чином ваги правил jpW
 нечіткої бази знань в інтервалі від 0 до 1. 

Визначимо ефективності хромосом. За цільовою функцією визначається: ефективність 

кожної хромосоми в популяції для кожного набору ваг jpW
, після чого проводиться сортування 

хромосом за зростанням (зменшенням) їх ефективності (формування ряду за величиною 
похибки). 30 

Відбір. На цьому етапі відкидаються хромосоми з найменшою ефективністю, якщо загальна 
кількість хромосом в популяції більша за допустиму. Тобто об'єм обчислень, що здійснюється в 
алгоритмі, зберігається постійним незалежно від номеру ітерації. 

Схрещування. З популяції з урахуванням ефективності випадково вибираються дві 
хромосоми та, починаючи з випадкової позиції, обмінюються генами, позицій схрещування може 35 

бути й декілька. Якщо у просторі пошуку дві точки, визначені цими хромосомами, знаходяться в 
околі одного екстремуму, то середнє значення між цими точками, що є результатом 
схрещування, буде знаходитись ближче до екстремуму, тобто це у певній мірі аналогія 
градієнтного методу, а якщо дві точки, визначені цими хромосомами, знаходяться в околі різних 
екстремумів, то середнє значення між цими точками буде випадковим, тобто це аналогія методу 40 

випадкового пошуку. 
Мутація. Повна аналогія до методу випадкового пошуку - в популяції випадково змінюється 

значення окремих генів, тобто положення точки пошуку в просторі пошуку. 

Закінчення пошуку. Пошук завершується за умови, що протягом L  ітерацій ефективність 

найкращої хромосоми збільшилась менше ніж на  , інакше починається нова ітерація. Окрему 45 

ітерацію називають поколінням. Наприклад, якщо найефективніша хромосома була знайдена у 
30 поколінні, то умова закінчення алгоритму пошуку була виконана на 30 ітерації, а найкращу 
хромосому у кінцевій виборці вважають оптимальним рішенням. 

Таким чином, настроювання інформаційної системи зводиться до наступного алгоритму: 
1. Формування еталонних станів навантаження на кожному елементі мережі. 50 

2. Формування вихідної популяції. 
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3. Визначення критерію близькості настроювання нечіткого ідентифікатора. 
4. Настроювання ваг продукційних правил нечіткої бази знань кожного елемента мережі. 
Технічний результат від застосування зазначеного способу полягає у зменшенні 

обчислювальних затрат, підвищенні швидкості передачі інформації в умовах високої 
мобільності в перспективних телекомунікаційних мережах. 5 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Спосіб вибору топології мережі, який полягає у тому, що інформаційною системою проводять 
ініціалізацію, під час якої відбувається формування початкової популяції структур-хромосом; 
після чого відбувається схрещування та формування популяції хромосом-нащадків; далі 20 

мутація, формування популяції хромосом-мутантів; відбувається розпізнавання варіанта 
навантаження, з її оцінкою; відбір кращих хромосом з популяції та формування наступного 
покоління після чого інформаційною системою проводиться визначення раціональної топології з 
множини варіантів, який відрізняється тим, що інформаційною системою на етапі 
розпізнавання варіанта навантаження, з її оцінкою проводять корегування розпізнаючих 25 

еталонів шляхом підбору вагових коефіцієнтів продукційних правил, визначають характеристику 
навантаження мережі, при яких помилка між еталонним та експериментальним рішеннями буде 
мінімальною. 
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