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У статті представлено метод прогнозування часу перевантаження маршрутів передачі даних в МР 

якій побудовано з використанням нейронної мережі Елмана на основі підрахунку потенціалу нейронів мережі. 

Суть методу полягає у прийнятті рішення щодо пошуку нових маршрутів на основі прогнозованого часу 

перевантаження маршрутів передачі даних в МР. Даний метод дозволяє прогнозувати час перевантаження 

маршрутів  передачі даних у МР за рахунок зменшення обчислювальної складності нейронної мережі та 
застосування алгоритму навчання нейронної мережі.  
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данних в МГ. Данный метод позволяет прогнозировать время перегрузки маршрутов передачи данных в МР за 

счет уменьшения вычислительной сложности нейронной сети и применения алгоритма обучения  
нейронной сети.  
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Актуальність досліджень. Організація управління системою управління військами та 

озброєнням під час ведення сучасних бойових дій, які характеризуються гібридним способом 

її проходження та наявністю великої кількості різнорідної за своїм фізичним змістом 

інформації, вимагає повної та своєчасної поінформованості відповідних посадових осіб 

відносно ситуації, яка складається на полі бою. Саме тому в тактичній ланці управління 

військами збір, зберігання, обробка, поширення та надання своєчасного управлінського 

рішення на подібну інформацію можливі лише шляхом використання сучасних мобільних 

радіомереж, які відносяться до класу MANET (Mobile Ad-Hoc Network) [1]. 

До особливостей функціонування мереж даного класу відноситься: здатність до 

самоорганізації, динамічна топологія, значний потік даних, застосування в умовах 

невизначеності, мобільність вузлів. Також до особливостей функціонування МР належить те, 

що майже кожен вузол МР працює від батареї, обмежена ємність якої впливає на час 

функціонування як мобільного вузла так і мережі в цілому [1]. В МР класу MANET передача 

інформації між прийомо-передаючими складовими мережі може здійснюватися як 

безпосередньо, так і шляхом ретрансляції через проміжні вузли. У разі проходження великої 

кількості інформації по мережам зв’язку, однією з головних умов ефективного 

функціонування МР є наявність безперервної передачі інформації за відсутності 

перевантажень вузлів та каналів зв’язку МР. В свою чергу напрямками попередження 

перевантажень є: узгодження швидкостей передачі та прийому інформації, формуванням і 

впорядкуванням трафіка, управління з’єднанням між відправником та адресатом, 

управлінням маршрутами передачі даних. Загалом виконання вказаних напрямків 

попередження перевантажень може являти собою завдання прогнозування перевантаження 

потоків даних. Відповідно, мета статті полягає в розробці методу прогнозування часу 

перевантаження маршрутів передачі даних в мобільних радіомережах класу MANET. 

Об’єктом дослідження є процес передачі даних в МР класу MANET. Предметом 

http://www.viti.edu.ua/files/rom/2008/2_2008.pdf
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дослідження є метод прогнозування часу перевантаження маршрутів передачі даних в МР. 

Аналіз предметної області. В МР класу MANET які характеризуються високою 

динамікою зміни  топології, наявністю невизначеності в мережі, обробкою значної кількості 

різнорідних даних, передача інформації між прийомо-передаючими складовими мережі може 

здійснюватися як безпосередньо, так і шляхом ретрансляції через проміжні вузли. Однак, у 

будь-якому випадку ефективна передача інформації між абонентами МР може відбуватися 

лише за відсутності перевантаження маршрутів передачі даних в МР. Наявність 

перевантаження мережі, втрата каналів зв’язку або розрив маршрутів передачі інформації в 

процесі передачі інформації, призведе до неможливості підтримання взаємодії між вузлами 

зв’язку та підрозділами. Саме наявність даного фактору може безпосередньо вплинути на: 

якість передачі інформації, необхідність пошуку нових маршрутів передачі інформації, 

якість управління бойовими підрозділами. Аналіз існуючих методів запобігання 

перевантаженням [2] вказує на те, що в даних методах основними функціональними 

особливостями є: орієнтація на використання в стаціонарних мережах, побудова маршрутів, 

підтримання маршрутів, керування маршрутами, керування чергами повідомлень, 

нездатність приймати управляючі рішення в умовах невизначеності, необхідність працювати 

з значними об’ємами службового трафіка. До основних недоліків вказаних методів належать: 

дострокове розірвання маршруту між адресатами, затримки пакетів, втрата пакетів, 

необхідність втручання адміністратора, відсутність внутрішнього моніторингу 

функціонування, тощо [2]. У [2, 3] зазначено, що ефективним засобом боротьби з 

перевантаженням може бути проведення моніторингу трафіка, який здійснюється з метою 

виявлення перевантажень та факторів, які впливають на перевантаження мережі. Основними 

задачами здійснення даного засобу є: контроль завантаженості каналів зв’язку, виявлення 

перевантажень, виявлення виходу з ладу програмної та апаратної складової, виявлення 

активності користувачів та подій, виявлення вразливостей мережі та порушень в 

налаштуваннях, прогнозування стану мережі. Наявність функціональних особливостей 

методів запобігання перевантаженням та недоліків їх застосування обумовлюють перелік 

вимог до методів запобігання перевантаженням, у разі їх застосування в МР, а саме: 

децентралізація управління; прогнозування часу перевантаження мережі; прийняття рішень в 

умовах невизначеності; скорочення часу прийняття управлінського рішення. Виходячи із 

вказаного, актуальним напрямком досліджень направлених на розробку нових та 

удосконалення існуючих інтелектуальних методів прогнозування перевантаження, може 

бути прийняття рішень щодо прогнозування часу перевантаження в МР. 

Постановка задачі наукового дослідження. У зв’язку з неможливістю збору в  режимі 

реального часу інформації про стан МР будемо розглядати процес маршрутизації потоків 

даних на інформаційному напрямку а – b, який складається з кінцевих вузлів а та b 

(відповідно відправник та адресат), а також множини вузлів, які формують канали передачі 

між а та b. Припустимо, що між вузлами a та b існує маршрут m, в якому загальна кількість 

вузлів рівна k. Вузли можуть змінювати потужність передавача max)( ii ptp  . Параметри 

вузлів: )(tei , Ni ,1 ; )(tTi  – час життя і-го вузла. Параметри радіоканалу: )()( max tsts ii  .  

Тип інформації – ξ = 1–3 (мова, відео, передача даних); кількість адресатів при кожній сесії 

|b| = 1 (однокористувальницька передача). Радіозв’язність між вузлами мережі підтримується 

протоколом канального рівня; потужність сигналу на прийомі та співвідношення сигнал/шум 

вважаємо незмінними. Час існування діючого маршруту Tm (t) визначається мінімальним 

часом „життя” і- го вузла Ti(t) на маршруті m: .,1)),(),...,(),(min()( 21 kitTtTtTtT im   Параметри 

стану мережі: x1 – тип трафіка, x2 – об’єм інформації, x3 – кількість адресатів, x4 – розмір 

черги, x5 – час існування маршруту, x6 – швидкість зміни розміру черги, x7 – коефіцієнт 

втрати пакетів, x8 – затримка передачі пакетів в мережі, x9 – пропускна здатність каналів. 

Необхідно: спрогнозувати час перевантаження маршрутів передачі даних в МР.  
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Суть методу полягає у прийнятті рішення щодо пошуку нових маршрутів на основі 

прогнозованого часу перевантаження маршрутів передачі, з метою задоволення вимог 

користувальницької оптимізації:  

                                           ),)(,(minarg)(
)(

tUXVtU
tU 

                                                   (1) 

Архітектура побудови нейронної мережі. При виборі архітектури розробляємого 

методу прогнозування часу перевантаження в МР слід врахувати те, що прогнозування є 

окремим випадком завдання регресії, тобто залежність залежної змінної від незалежних за 

заданих умов, то варіантом вирішення цього питання може бути застосування нейронних 

мереж (НМ), а саме: багатошарового персептрону, радіально-базисної мережі, узагальнено-

регресійної мережі, мережі Вольтеррі та мережі Ельмана [4, 5]. Проведений аналіз 

застосування НМ при вирішенні завдань прогнозування подій вказує на доцільність 

застосовування обчислення часових рядів в основі яких буде покладена нейронна мережа 

Елмана, яка представляє собою один з видів рекурентної мережі. Мережа Елмана 

складається з багатошарового персептрону з зворотнім зв'язком. Дана функція дозволяє 

враховувати попередні дії та накопичувати інформацію для підтримки прийняття 

управлінських рішень на основі прогнозування часового ряду. Прогнозування часового ряду 

зводиться до задачі інтерполяції (визначення проміжних значень величини) функції багатьох 

змінних та вирішення задачі апроксимації (приведення до спрощеного вигляду) 

багатовимірної функції, що невід’ємно впливає на якість прогнозування [4, 5].  

У свою чергу мережа Елмана складається з трьох шарів: вхідного, прихованого та 

вихідного. При цьому прихований шар має зворотний зв’язок сам на себе, в наслідок чого 

відбувається навчання нейронної мережі, аналіз подій що сталися та як наслідок 

прогнозування майбутніх. На рис.1 представлена схема нейронної мережі Елмана [6, 7]. 

 
Рис.1 Схема нейронної мережі Елмана 

 

На відміну від звичайної мережі прямого поширення, вхідний образ рекурентної мережі 

це не один вектор, а послідовність векторів  )(),...,2(),1( nxxx  вхідного образу подаються на 

вхід в заданому порядку, при цьому новий стан прихованого шару залежить від його 

попередніх станів. Мережу Елмана можливо описати наступними співвідношеннями: 

))1()(()( hbtuztxwftu  ,     (2) 

))(()( ybtuvgty  .        (3) 

де: )(tx – вхідний вектор номер t ; )(tu – стан прихованого шару для входу )0)0((),( utx ; 

)(ty – вихід мережі для входу )(tx ; z  – вагова матриця розподільного шару; v  – вагова 

(квадратна) матриця зворотного зв'язку прихованого шару; hb – вектор зрушень прихованого 

шару; V  – вагова матриця вихідного шару; yb – вектор зрушень вихідного шару; f – функція 

активації прихованого шару; g  – функція активації вихідного шару. 

Для навчання мережі Елмана застосовуються градієнтні методи [6, 7] в наслідок чого 

нейронна мережа обчислюється за допомогою методу зворотного поширення з розгортанням 

мережі в часі [8]. Архітектура модифікованої рекурентної нейронної мережі Елмана для 

прогнозування часу перевантаження маршрутів наведена на рис. 2. Використання мережі 

передбачає, що процес прогнозування імітується вихідним сигналом деякою нелінійної 

динамічної системи, яка залежить від множини факторів, у тому числі включаючи і минулі 
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стани системи. В мережі введено шар зворотного зв’язку. Цей шар отримує сигнали з виходу 

прихованого шару і через елементи затримки z  подає їх на вхідний шар, зберігаючи таким 

чином оброблювану інформацію з попередніх тактів мережі [7, 9].  

Розглядаючи прогнозування перевантаження маршрутів в мережі зазвичай 

застосовують стандартні нейрони з активаційними функціями, елементи затримки z  та 

блоки фазифікації, призначені для перетворення вхідних порядкових і номінальних змінних, 

що характеризують вплив мережі, в кількісну форму. На рис. 2 наведена мережа Елмана для 

прогнозування часу перевантаження маршрутів з декількома входами, де число нейронів у 

шарі введення т  і прихований шар n  і один вихідний блок. Нехай itx m),...,2,1( i

позначають набір вхідних векторів нейронів в момент часу t , 1ty  позначає вихід мережі в 

момент часу 1t , jtu n),...,2,1( j  позначають висновок нейронів прихованого шару в часі t  

та jtz  n),...,2,1( j  позначають нейрони рекурентного шару, де ijw  – ваги, який з’єднує вузол 

i  у вхідному шарі нейронів до вузла j  прихованому шарі; 
jj vc , – ваги які з’єднують вузол 

j  в нейронах прихованого шару з вузлом в рекурентному шарі [7, 9]. 

 
Рис. 2 Мережа Елмана для прогнозування часу перевантаження маршрутів 

 

Входи нейронів прихованого шару:  
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де сигмоїдальна функція в прихованому шарі обрана як функція активації: )1/(1)( x

H exf 

[7, 9]. Алгоритм мережі Елмана зі стохастичною ефективністю часу. Алгоритм зворотного 

поширення є контрольованим алгоритм навчання, який мінімізує глобальну помилку E  з 

використанням методу градієнтного спуску [10,11]. Для моделі стохастичної ефективністю 

часу мережі Елмана, ми припускаємо, що отримана помилка виходу 
nnт ttе yd  та помилка 

вибірки n визначається як:  

 2)(5,0)(
nn ttnn ydttE   ,                         (6) 

де nt  – час відгуку n  
ntdNn ),,...,2,1(  – фактичне значення, 

nty – вихід в момент часу nt ,  

)( nt – ефективна функція стохастичного часу. Ефективна функція часу даних розглядається 

як функція змінної часу: 

  
n nt

t

t

t
n tdBtdttt

0 0

)()()(exp
1

)( 


 ,    (7) 

Помилка даних мережі визначається як: 

 2
11

)(
2

1
)(

1
nn tt

N

n

n

N

n

n ydt
N

tE
N

E  


 ,     (7) 

Основним завданням алгоритму навчання є мінімізація значення функції стану мережі 

E  до тих пір, поки воно не досягне заданого мінімальне значення   шляхом повторного 

навчання. При кожному повторенні, висновок розраховується і виходить глобальна помилка. 

Градієнт функції стану мережі визначається WEE  / . Для вузлів ваги у вхідному шарі 

градієнт з’єднувальний ваги ijw  задається формулою: 

nnn itjtHnjt

ij

n
ij xNETftv

tE
w )()(

)(





 


  ,     (9) 

для вузлів ваги в рекурентному шарі задається формулою: 

nnn itjtHnjt

ij

n
j zNETftv

c

tE
c )()(

)(





   ,   (10) 

для вузлів ваги в прихованому шарі задається формулою: 

),()(
)(

nn jtHnjt

j

n
j NETftv

v

tE
v 




        (11) 

де   – швидкість навчання ),(
njtH NETf   є похідною функції активації.  

Правила оновлення для ваг ijw , jc  та jv  задаються як: 

k

ij

k

ij

k

ij www 1      (12) 

k

j

k

j

k

j ссс 1       (13) 

k

j

k

j

k

j vvv 1       (14) 

Нейронна мережа Елмана повинна змінювати ваги, щоб мінімізувати помилку між 

передбаченням мережі та мети передбачення [7,9]. 

Алгоритм навчання НМ має наступні кроки: 

Крок 1. Нормалізація вхідних даних. У нейронній мережі Елмана, обираємо 9 

параметрів в якості вхідних значень та визначаємо швидкість навчання η, яка знаходиться 

між 0 і 1.  

Крок 2. Ваги ijw , jc  та jv  слідують розподілу (–1, 1).  

Крок 3. Вводимо стохастичну ефективну по часу функцію )(t  в функцію помилки E  

та обираємо функцію дрейфу )(t  і функцію що характеризує тенденцію зміни стану  

мережі )(t .  
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Крок 4. При прогнозуванні перевантаження часу перевантаження мережі, може 

виникати проблема так званих „мертвих нейронів”. Одне з обмежень будь-якого 

конкуруючого шару полягає в тому, що деякі нейрони можуть бути не задіяні. Тобто, 

нейрони, що мають початкові вагові вектори, значно віддалені від векторів входу і ніколи не 

виграють конкуренції, незалежно від строку навчання. Як наслідок, такі вектори не 

використовуються при навчанні та відповідні нейрони ніколи не перемагають (мертві). Тому 

з метою надання можливості перемогти інших нейронів, в алгоритмі навчання передбачена 

можливість втрати „нейроном-переможцем” своєї активності. З цією метою проводиться 

облік активності нейронів на основі підрахунку потенціалу кожного нейрона у процесі 

прогнозування перевантаження маршрутів передачі даних і навчання нейрона. Насамперед 

нейронам шару надається потенціал  
c

pi

1
0  ,   

де c  – кількість нейронів (кластерів).  

– якщо значення потенціалу ip  опускається нище рівня 
minp то нейрон виключається з 

розгляду.  

– якщо 0min p  то нейрони не виключаються з розгляду.  

– якщо 1min p  то нейрони перемагають по черзі, так як в кожен цикл пошуку тільки 

один з них готов до розгляду. 

В k -му циклі навчання потенціал обчислюється за правилом:  

    













jipkp

ji
c
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i
i

,)1(
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1

)1(
)(

min

,          (15) 

де j  – номер „нейрона-переможця”. 

Після надання рівних можливостей для перемоги нейронів, та підрахунку похибки 

нейронний елемент переможець з номером k визначатиметься: 

                   j
j

k dd min .                                 (16) 

Крок 5. Встановлення мінімальної похибки ξ. Якщо значення E  менше заданої 

мінімальної похибки переходимо на 6-й крок, якщо більше переходимо на 7-й крок: 

 



N

n

ntENE
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Крок 6. Змінюємо сполучні ваги: обчислюємо градієнт з’єднувальних ваг 
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Крок 7. Підраховуємо значення прогнозування: 
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1 1 11 .   (18) 

Наступним етапом розробки методу є проведення оцінки ефективності його 

функціонування. Проведений аналіз показав, що для визначення оцінки ефективності 

методів прогнозування часових рядів доцільно використовувати метод найменших квадратів 

[11, 12]. Суть якого полягає в знаходженні таких коефіцієнтів лінійної та прямої залежності, 

при яких сума квадратів відхилень експериментальних даних від знайдених буде 

найменшою. Метод дозволяє обчислювати лінійне значення часового ряду описаного 

рівнянням прямої baxy tt  , де ba,  – невідомі параметри моделі часового ряду, tt xy , – 

значення тимчасового ряду. Параметри обчислюються за формулою: 
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де n  – кількість даних. 
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Для оцінки ефективності запропонованого методу прогнозування слід використовувати 

методи оцінки якості прогнозу. Середнє значення помилки прогнозу для реальних даних: 

%100
~





k

kk

k
y

yy
APE ,     (20) 

для періоду прогнозу: 








n

k k

kk

y

yy

n
MAPE

1

%100
~1

 ,         (21) 

де n  – довжина періоду, 
ky – реальні дані, ky~ – дані прогнозу. 

Висновки. У статті представлено метод прогнозування часу перевантаження маршрутів 

передачі даних в МР якій побудовано з використанням нейронної мережі Елмана на основі 

підрахунку потенціалу нейронів мережі. На відміну від існуючих методів прогнозування які 

не враховують необхідності децентралізації управління; прийняття рішень в умовах 

невизначеності; скорочення часу прийняття управлінського рішення, в розробленому методі 

були враховані вказані особливостей функціонування методу в МР. Даний метод дозволяє 

прогнозувати час перевантаження маршрутів  передачі даних у МР за рахунок зменшення 

обчислювальної складності нейронної мережі та застосування алгоритму навчання нейронної 

мережі. В ході подальших досліджень буде розроблений методика застосування методів 

прогнозування часу перевантаження маршрутів передачі даних та підтримки маршрутів 

передачі даних на основі бази знань. 
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