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و  پ ای دیریت، های نوین برای م ها و سیستمموبایل، استفاده از روشهای امروزه با توجه به توسعه شبکه :چکیده

 ائ ه خواه د ش دخرابی در شبکه موبایل ار پای ها کامالً ضروری است. در این تحقیق، روش نوینی برای نگهداری آن

ها، نگهداری ب ر نز آاند که یکی اا پیشنهاد کردهر ییهامدلکند. امروزه محققین که بر مبنای استنتاج فازی عمل می

کن د و  یو با تکنیک کنترل فازی عمل م شدهیطراحبر اساس منطق فازی  است که «سیستم استنتاج فازی»مبنای 

ها، نرخ هش دارها اس ت. های فرد خبره است. در روش پیشنهادی، مبنای تشخیص خرابی در لینکبر مبنای سیستم

ش وند. احی میطر FIS دریافتی و امکان وقوع خرابی، توابع تعلق و پایگاه قواعد فازی در سیستم هشدارهایبر اساس 

ق ی وارد سیس تم مق ادیر حقی عنوانبهپیشنهادی، هشدارها  FIS ستمیدر سموتور استنتاج فازی تابع ممدانی است. 

س ازی ش ود. ب دین ازیده ک ه بای د ریرفگیری شخروجی فازی نتیجه تاًینهاشده و در موتور استنتاج فازی مقایسه و 

 انی بده ی ش ده و ض من کیفیت سرویس خواهد شد. این روش موجب ارتقای پای ترتیب خرابی در لینک مربوطه 

 .استها کارآمد در تمامی رشته ،نوآوری جنبه
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 مقدمه 
یک ی از  عنوانبههای صنعتی، موضوع نگهداری و تعمیرات است که امروزه میکی از مسائل مهم در سیست

های مهندسی در صنایع مطرح بوده و تحت عن وان مهندس ی نگه داری و تعمی رات  ن تح مط رح شاخه

دهی اس ت، ل  ا پیوسته در حال سرویس کهبراتی است های مهم مخاشود. شبکه موبایل یکی از شبکهمی

ب دون خراب ی سیستم کارآمد دارد تا نگه داری سازی یک پیاده ری است که نیاز بهعملکرد صحیح آن، ام

در نگهداری که یک پارامتر مه م ب رای س نج   ح1SQo  دهینظر به اهمیت کیفیت سرویسنجام گردد. ا

 ازلح ا بایس ت م یاری، بکار گیری م دل کارآم د در نگه دهای مخابراتی است، کیفیت در شبکه میزان

 باشد. نیز صرفهبهمقروناقتصادی 

دهی در شبکه، تصمیم بر این است که ب ا و نیز اهمیت بهبود کیفیت سرویس یفنّاورنظر به گسترش 

، در بهب ود وض عیت «2نتاج ف ازیسیس تم اس ت»ارائه یک استراتژی با استفاده از مدل نگهداری بر مبنای 

های خ ود ی مخابراتی برای نگه داری از ش بکههاشبکه اکنونهم .ارائه گردد یمؤثر حلراهدهی سرویس

ع یک ی از عوام ل ک اه  کیفی ت های نگهداری ندارند و این موضوبر مبنای مدل یاشدهفیتعرسیستم 

بکه مخ ابراتی در یک ش  ییکارافاکتور سنج  میزان  نیترمهمدهی کیفیت سرویس .استدهی سرویس

 ب ابا توجه به اطالعات،  قرار خواهند گرفت و یموردبررس، مستندات مؤثرگیری پارامترهای . با اندازهاست

حل مناسب اتخ ا  ها، راهدتاندارای از شبکه، محل آن مشخص گردیده و بر اساس اسوقوع خرابی در نقطه

ب ه مفه وم ک اربردی  3پ ای  دهی حاصل شود. در این تحقیق از واژهگردد تا بهبود در کیفیت سرویسمی

 .ح1389 زاده اسماعیل است شدهاستفاده «توجه به عالئم رمزی مخابراتی»

وری زمان، بهره باگ شتو نیز و نگهداری  پای های مختلف برای استراتژی با توجه به توسعه

 ازآنجاکهو های مختلف علم شاخههای فازی در است. نظر به گسترش کاربرد سیستم یافته ءارتقانگهداری 

 4خبره هاییستمل ا سیستم استنتاج فازی که همان سستم فازی یک سیستم چند ارزشی است، سی

ابهامی در زمینه نگهداری،  هرگونهاست که بتواند برای  شدهانتخاب پای هستند در این تحقیق جهت 

، امری کردن نقاط ضعف ، پیداپای های سازی در روشبهینه اهمیتبا توجه به ئه دهد. ارزنده ارا یحلراه

 است.ضروری 

 شدهلیتشک ح6BSC و چندین مرکز ایستگاه پایه ح 5MSC  سوئیچ موبایل از یک مرکزشبکه یک 

 هایایستگاه بین ارتباط .ح1390 جاروسایی است ح7BTS موبایل ایستگاهچندین شامل  BSC.هر است

BTS مراکز و BSC این امر نیاز به طراحی و که  سازی گرددهای مختلفی پیادهتواند با توپولوژیمی

 هایها خواهد داشت. با توجه به مدلو نگهداری از این سایت پای سازی یک سیستم کارآمد برای پیاده

 
1.Quality of Service 

2.Fuzzy Inference System 

3.Monitoring 

4.Expert Systems 

5.Mobile Switch Center 

6.Base Station Controller 

7.Base Tranceiver Station 
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خرابی  هداری رفعبایست مدلی را که به ماهیت نگ، میاندشدهفیتعرها مختلفی که برای نگهداری سیستم

سازی وری را در آن شبکه افزای  دهد، انتخاب و پیادهبوده و بهره ترکینزدهای موبایل در شبکه سایت

 کرد.

با گوشی موبایل در ارتباط است به لفظ عوام آنتن  ماًیمستقشبکه موبایل اولین بخشی که یک در 

و همان فرستنده  ح1BS  های پایهایستگاه در حقیقت .است، BTS آن موبایل و به تعبیر تخصصی

 دشومی دهیشوند و به مشترکین آنتنکوچکی هستند که در نقاط مختلف شهر نصب می یهارندهیگ

 که استایستگاه مرکزی  است که BSC ،حBTS  موبایل آنتن از بعد قسمت دومین ح.1390 جاروسایی 

تنظیم یکسری از پارامترهای مهم شبکه که راجع به کیفیت مکالمه . را دارد BTSی تعدادکنترل  وظیفه

در بخ  رادیویی  نیترمهم عنوانبه BSC ل ا شودتعریف می  BSCمطلوب است در دستگاه تماسو 

 .مطرح استشبکه 

ها تحت عنوان که یکی از این مدل اندکردهنهاد را برای این موضوع پیش ییهامدلمحققین  امروزه

 و به شدهیطراح 2فازی کیاساس تکناست. این مدل بر  «سیستم استنتاج فازی»مدل نگهداری بر مبنای 

 .هستندهای بر مبنای سیستم استنتاج فازی مدله همین دلیل کند که بروش استنتاج فازی عمل می

های برای متغیر شدهفیتعرتوابع تعلق  جه بهکه با تو اندیعلم 3از قواعدای تکنیک فازی بر اساس مجموعه

یری بر اساس استنتاج را گ، عمل تصمیمبرای خروجی شدهفیتعرورودی سیستم و همچنین تابع تعلق 

سیستمی است که برای تحقق مدیریت شبکه، ( 4NMS) م مدیریت شبکهسیست دهد.انجام می

 ،های بزرگ را با تعداد کمتری از متخصصینتوان شبکهمیبه کمک مدیریت شبکه، گردد. سازی میپیاده

 حاصل وری در شبکهها و افزای  سطح بهرهمشترکین، کاه  هزینه ، رضایتدرنتیجه نگهداری نمود که

نیز افزای  دهی و کیفیت سرویس (5SLA  هاسرویس قبولقابل. فاکتورهایی از قبیل سطح شدخواهد 

 پای طور پیوسته و دائم، شبکه را به NMS. حW. C.Y.& Lee 2006  چشمگیری خواهند داشت

ها سریعاً آگاه ساخته و اطالعات فنی شبکه را از بروز خرابی کارکنانکند و بدین ترتیب مدیران و می

 ،به کمک آن نماید ودرنگ به مرکز مدیریت کنترل گزارش میها را بیدر خصوص این خرابی ازیموردن

ه، یابند. در سیستم مدیریت شبککاه  میها تر شده و هزینهزمان قطع شبکه برای رفع خرابی، کوتاه

توان، پارامترهایی از قبیل سطح گردند، یک پایگاه اطالعات میکلیه اطالعات و مستندات مربوطه وارد 

بر شبکه را  ییکارا ،توان با بررسی این اطالعاتمی کهیطوربهدهی، میزان تضعیف و کیفیت سرویس

 موبایل در شبکهتعاریفی به ها ددر ادامه بر اساس استاندارقرار داد.  یموردبررسمستندات فنی  اساس

ها در الیه همچنین انواع خرابی .های نگهداری بحث خواهد شدسپس در مورد استراتژی شده وپرداخته

نظری و پیشینه  روش تحقیق، بعدشوند و های فازی بیان میسیستمق فازی و منط ،IP فیزیکی و الیه

 
1.Bace Station 

2.FuzzyTechnique 

3.Rule 

4.Network Management System 

5.Service Level Acceptance 
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 1پیشنهادی با متلب مدل سازیشبیه گام بعدو در  شدهارائه FIS مدل مفهومی با استفاده ازتجربی و 

 خواهند شد.تشریح 

گیرد و ر میقرا دهمورداستفاهای مهندسی، علوم، اقتصاد و .... امروزه تکنیک فازی در بسیاری از شاخه

ول قواعد کند و نیز جدنمی نظرصرفو از هیچ احتمالی  دهدیمنیز دقت باالی فازی به هر احتمالی مقدار 

 شود. دان  علمی و تجربی فرد متخصص و مهندس دان  ایجاد میفازی بر اساس 

رای حل بآگاهی دارد که  ییهاروششخصی است که به دان  خاص، قضاوت، تجربه و : فرد متخصص

سیستم  آن قرار است واسطهبهاست. وظیفه فرد متخصص این است، دانشی که  ازیموردن مسئله

و مفهوم  انددمکحقایق مهم  که داندیمکند را در اختیار این سیستم بگ ارد. فرد متخصص  یریگمیتصم

 .کندیمرا درك  هاآناین حقایق و ارتباطات 

. رار دهدرا در اختیار سیستم ق ازیموردنکه بتواند دان   کندیمبه متخصص کمک : مهندس دان 

فرد  را از این دان خاص  سؤاالتمهندس دان  با استفاده از فنون مختلف مصاحبه، پرسشنامه و بیان 

بود معموالً کم .مهندس دان  معموالً طراح و سازنده سیستم خبره هم هست .کندمتخصص کسب می

 .مهندسان دان  یک تنگنای اصلی در سیستم است

 ست.ا شدهگرفتهاز سیسم فازی بهره  شدهدادهل ا در این تحقیق با توجه به موارد توضیح 

 

 ادبیات پژوهش

 شبکه موبايل
امواج  لهیوسبه ای رارادیویی، منطقه یهابرج هاآنه در هایی هستند کهای تلفن همراه شبکهشبکه

 آورنده ودبه وجعناصر مخابراتی، های ها و دکلدر سطح شهر آنتن .دهندرادیویی تحت پوش  قرار می

ز طریق اشود که ای گفته میسلولی به شبکه شبکه .ح1394 کارلسون و همکاران هستند  سلولی شبکه

گر ای است. سلول هایشبکه موبایل از نوع شبکه .کنند، امواج رادیویی منتشر میهایی به نام سلولسامانه

حت تای را قهصورت منط در حدی باشد که با یکدیگر ارتباط برقرار کنند در آن هاسلولی این فاصله

  جاروسایی شودیوسایل گیرنده و فرستنده مهیا م که قابلیت برقراری ارتباط بین آورندیدرمپوش  خود 

یت فد که کیهستن ییپارامترهاسیستم مخابراتی موبایل همان  کی ینگهدارپارامترهای مهم در  .ح1390

نترل یرهای ورودی در سیستم کن متغهما درواقعکنند. این پارامترها دهی در شبکه را حفظ میسرویس

 ITU-T جهانی دهای مخابراتی بر اساس استانداردهی در شبکهکیفیت سرویس فازی خواهند بود.

 .حW. C. & Lee 2006  شودتعیین می مخابراتح یالمللنیباتحادیه  

 

 
1.MATLAB 
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 های نگهداریاستراتژی
، 1حRM  واکنشی نگهداری روش :ح1393 چاستین مبری و  از اندعبارتگهداری شبکه نهای تژیااستر

 فعاالنه  یپ نگهداری روش ،3حPDM  بینیپی  نگهداری روش ،2حPM  پیشگیرانه نگهداری روش

 RCM4ح. 

 

 در اليه فیزيکیو انتشار آن ها انواع خرابی

 دو نوع خرابی در الیه فیزیکی وجود دارد: 

 هایی از خرابی. مثالافتندهستند که ناگهان اتفاق می یانشدهینیب یپهای سخت، وقایع خرابی.1 

 .است BSC وBTS  سخت، قطع شدن لینک ارتباطی بین
 که در اثر دهندیقرار م الشعاعتحتهستند که کیفیت ارسال سیگنال را وقایعی ، های نرمخرابی. 2

رابی ، خابیهای محل خربرای یافتن الگوریتم کند.، کیفیت مکالمه افت میدهیتغییرات کیفیت سرویس

 سایرد که آیی ارسالی پدید میهااثر افت در سیگنال هم درو ملکرد قطعات در اثر ع همدر قطعات 

 ندیرابی گوخا انتشار را به یکدیگر هدایت کنند. این پدیده ر نرمال ریر هایتوانند سیگنالقطعات نیز می

 دودستهها به این روشاست.  شدهارائههای زیادی برای حل این موضوع روش .ح1390 همراهآبادی و  علی

 شوند:می تقسیم

 :های بر مبنای مدلروش. 1   

ساس ادل بر مشود. این های بر مبنای مدل ابتدا یک مدل دقیق و کارآمد برای شبکه تعریف میدر روش

گردد. مزیت یمآشکار قعی مقایسه مشاهدات واشود و آنگاه با عملکرد خواص قطعات شبکه بنا گ اشته می

شده، نشاهده های متوانند با اطالعات ناقص و خرابیاین مدل این است که مسئولین نگهداری شبکه می

 نی بر مدلهای مبتروش. ح1388، محامد پور  ندارند یریادگیها را تشخیص دهند و نیازی به خرابی

 .c1و  a1 ،b1از : اندعبارت
 :های بر مبنای آموزشروش. 2

 ی دارد که یکیک جعبه سیاهی که وقتی خروج عنوانبههای بر مبنای یادگیری، به سیستم در روش

ها، ابیخروجی خر ها روابط بین وقایع ورودی وشود. در این روشپیوندد، نگریسته میمی به وقوعخرابی 

ارند ت کامل ندداشتن مدل شبکه با جزئیاها نیازی به این است که آن مزیت اصلی. شودآموزش داده می

های ترکیبی ته روشالب. b2و   a2ها عبارتندازدو نوع از این روشها طوالنی است. اما فرآیند یادگیری آن

 رند.آومی به وجودرا  دیبریهو یک روش  شدهبیترک باهمنیز وجود دارند که دو نوع روش 
 

 
1.Reactive Maintenance 

2.Preventative Maintenance 

3.PreDictive Maintenance 

4.Reliability Centered Maintenance  
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 IPها در اليه انواع خرابی 

تواند می اگرچهو  کنداستفاده می هامسیریابی برای حمل داده یهاسمیمکانای از مجموعهاز IP  الیه

 زمانی تضمینی ازنظرها، فق دادهتواند حتی با فرض رسیدن موبهترین سرویس را فراهم کند اما نمی

بسیاری کاربردها از قبیل صدا یا تصویر باید افت تأخیر زمانی محدودی داشته باشند تا داشته باشد. 

مرزهایی در  باوجودها توانایی شبکه در دریافت داده باIP  مدیریت خرابی در الیه. باشد قبولقابلکیفیت 

 عبور، که مالكی چون افت، تأخیر و قادیرم ازنظر و گیردو یا تأخیر، مورد مالحظه قرار مینرخ افت 

 آیندمی به دستها از روی آن بقیه آیتم زیرا ،تر است، افت از همه بحرانیهستند IP ارزیابی شبکه

 Citrix:مثلشود می استفاده هوشمند یافزارهااز نرم هاامروزه جهت نگهداری سایت .ح1388 محامد پور 

Progrom Neighborhood  و با  شدهرسانی اطالع متخصصبه افراد ، هر سایت هشداربا توجه به که

آبادی و  علی دنمایناقدام می مؤثری هاتکنیک با توجه بهو  حاضرشدهدر محل افراد ، بعد مسافتتوجه به 

 (.1390همراه 

 

 منطق فازی 
 واژه .معرفی گردید «های فازیمجموعه»ای بنام مقاله در 1965در سال  زاده یلطفتئوری فازی توسط 

فضای شناور و است و  چندارزشی منطق، منطق فازیاست.  مبهمو  به معنای ریردقیق، ناواضح فازی

قسمت چهار هر مجموعه فازی از  .حMendel et al. 2014  دبرمیبکار را  یکو  صفرنامحدود بین اعداد 

 است. شدهدادهنمای   یکشود که در شکل اصلی تشکیل می
 

 
 حRoss, 2010  یفاز کنترل ستمیس کی .1شکل

 

فازی  رتبدیل به مقادیبر اساس تابع تعلق  شوندتلقی می ورودی همانکه  مقادیر حقیقی: ساز یفاز .1

ت ورودی و با توجه به مشخصات سیستم، مشخصا حطراح تابع تعلق توسط یک فرد خبره شوند. می

وانگ لی   بیانگر میزان احتمال وقوع یک مقدار حقیقی است درواقعشود که عملکرد سیستم تعریف می

 ح.1395

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9
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ای از قواعدی است که با توجه به شرایط سیستم و وظایف مورد انتظار از مجموعه: پایگاه قواعد فازی .2

 یا "آنگاه …اگر "ای از قواعد شرطی مجموعه صورتبهشود. این قواعد ی، تعریف متوسط فرد طراحآن 

ها و توابع تعلق تعداد این قواعد با تعداد ورودیتوان بیان داشت که می هستند. IF…THEN همان

 ح.Mendel, Hagras, Tan, Melek, & Hao 2014  ستمرتبط ا
تور استنتاج فازی ، وارد موبه مقادیر فازی شدنلیتبدپس از  های حقیقیورودی: موتور استنتاج فازی .3

، شدهفیتعر مقادیر ورودی و قواعدیک سیستم فازی است که بر اساس  مغز درواقعشوند. این موتور می

 (.Masulli, Pasi, &Yager 2013) کندرا تولید میخروجی مناسب فازی 

به مقادیر حقیقی  مجدداًباید عملی باشد میی موتور استنتاج فازی برای اینکه خروج :سازفازیریر .4

 ح.1395وانگ لی   پ یردصورت می ابع تعلقوبر اساس تکه تبدیل شود 

بودن، سهولت  نهیهزکممزایای منطق فازی و دلیل گزین  آن را در سرعت عمل،  توانیمخالصه 

 ریرقطعی بیان نمود. یهادهیپدکار، گستردگی آن و نیز کاربرد آن جهت توصیف 

 

 پژوهش پیشینه
ت نگرفته ل ا جهت بیان اهمیت داخلی صورات فازی تحقیق در زمینه نگهداری بر مبنای تکنیک ازآنجاکه

که  شدهمشخص کامالًضمن بیان جنبه نوآوری این تحقیق،  که شدهانیب، مواردی در سایر علوم آن

 .استها کارآمد تکنیک فازی در تمامی رشته

 یریگمیتصم بانیپشت ستمیس یطراح» ای با عنوانح طی مقاله1396  انیبیمجو  دامنپاكخدیور، 

 ستمیساستفاده از  «: شرکت توسنحیمورد ۀاطالعات  مطالع یها و خدمات فناورمنظور انتخاب پروژهبه

با توجه به اند. بررسی نموده منظور انتخاب پروژهبه یریگمیتصم بانیپشت ستمیس یطراحفازی را در 

متناسب با  یسمت سودآور ها بهسازماناطالعات و حرکت  یخدمات فناور ۀبر حوز یجهان ۀتمرکز جامع

 نیبدتوجه کنند؛   یازپ یبحوزه  نیمربوط به ا یهاها به پروژه، الزم است سازمانوکاربازار کسب

ازجمله ها، خدمات و پروژه نیا یابیاطالعات و ارز یخدمات فناور یهاو انتخاب شاخص ییاساشن منظور

 بانیپشت ستمیس یطراح ه، بم کورپژوه  در  رونیازا. است یسودآور  یبرافزامؤثر  یهاروش

 ییهالیتحل نیاست. همچن شدهپرداخته یفاز یمراتبسلسله لیوتحلهیتجزروش  یمبنا بر یریگمیتصم

 هاآناز  کیکه هر  یریتأث زانیم ز،یو ن رییمختلف در برابر تغ یارهایمع تیحساس زانیم یمنظور بررسبه

 گرفته است. ورتص ستمیس نیدارند، توسط ا یبندرتبه یینها جیبر نتا

های های مسیریابی در شبکهالگوریتم» ای با عنوانح طی مقاله1395  تعجبیان و الیاسی مهری،

سیم بررسی های حسگر بیاستفاده از منطق فازی را در شبکه «سیم مبتنی بر منطق فازیحسگر بی

سیم، های حسگر بیدر شبکه بحثقابلمسائل  نیترمهمکه یکی از  شدهاشارهاند. در این تحقیق نموده

بر اساس  های داخل شبکه به ایستگاه پایه و انتخاب بهترین مسیر ممکنچگونگی انتقال اطالعات از گره

 . است، دقت در انتقال داده ریتأخگویی و میزان مانند انرژی مصرفی، سرعت در پاسخفاکتورهایی 
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های حسگر کههای مسیریابی در شبالگوریتم»ای با عنوانح طی مقاله1395 تقوی، تعجبیان و رضوانی 

یم سهای حسگر بیاستفاده از منطق فازی را در شبکه «بندی با کمک منطق فازیسیم بر اساس خوشهبی

 تفاده ازی با اسدر این مقاله به بررسی چندین الگوریتم مسیریاب اندبندی بررسی نمودهبر اساس خوشه

 شود.اشاره می گرهاحسو  خیره انرژی  منطق فازی جهت باال بردن طول عمر شبکه

 یهادراهبر ۀاشتغال و ارائ جادیاطالعات در ا یفناور تیاهم»ای با عنوانح طی مقاله1395ی  همت

 یفناور تیاهم ی فازی را درهاستمیساستفاده از  «یفاز انیبنقاعده  یهاستمیممکن با استفاده از س

 ز،ین یاز منطق فاز یمندبهره لیدلاند. بررسی نمودهممکن  یهاراهبرد ۀاشتغال و ارائ زمینهاطالعات در 

نکته است  نیا ۀکنندانیپژوه ، ب یهاست. مدل مفهومراهبرد یابیارز یهاشاخص یو زبان یفیک تیماه

شتغال  در ا  یبرافزامدتح و هم هم بر کاه  اشتغال  در کوتاه یادوگانه ریاطالعات تأث یکه فناور

 . گ اردیدرازمدتح م

 یفازاج استنت ستمیس یطراح» ای با عنوانح طی مقاله1394  حاکمی خانیگنجعلو  یوانانیسیرئ

استفاده از  «افزارنرم دیوکار در صنعت تولکسب یهوشمند ستمیاستقرار س یابیارز یبرا یانطباق یعصب

افزار رمن دیوکار در صنعت تولکسب یهوشمند ستمیاستقرار س یابیارز یبرافازی را  استنتاج ستمیس

 یبایارز یبرا یانطباق یعصبی، استنتاج فاز ستمیس یپژوه ، طراح ی ایناصل هدفاند. بررسی نموده

افزار نرم ۀدکنندیتول یهااستفاده در سازمان یبرا ستمیس نیاست. ا وکارکسب یهوشمند ستمیاستقرار س

 است.  شدهیطراحهوشمند  ستمیاستقرار س یابیمنظور ارزبه

راه از  شبکه کیکشف اتومات»ای با عنوانح طی مقاله1394  والدان زوجو  مختار زاده، نیامیصالح

 «یاهیاطالعات بافت زاو برهیتکبا  یفازی هاستمیباال به کمک س کیقدرت تفکبا  یاماهواره ریتصاو

هر  یفاز ستمیدر ساند. بررسی نمودهراه  یشبکه کیکشف اتوماتی فازی را در هاستمیساستفاده از 

 شودیم یمعرف 1یگوس تیتوابع عضوبا  یزبان ریمتغ کی عنوانبه پس از ورود به سیستم فازی فگریتوص

 میتنظ فگریهر توص یآمار اتیو با استفاده از خصوص کیاتومات صورتبهها آن یپارامترها کهیدرحال

 شدهیطراح یفاز ستمیدر س یدان  بشر یهیبر پا یفاز «آنگاه-اگر» نیقوان یتعدادو  شوندیم

 یشنهادیپ تمیالگور یبرتر یای، گو یسنت یهابا روش جینتا سهیمقا نی. همچنرندیگیقرار م مورداستفاده

 .است

طراحی سیستم خبره فازی مبتنی بر رفع عیب سیستم »ای با عنوان ح طی مقاله1393 اقوامی 

است. در این  سایی و رفع عیب مدنظر قرار دادهافازی را در خصوص شن سیستماستفاده از  «مخابراتی

های انتقال در های فراروی کارشناسان نگهداری سیستماست که امروزه یکی از چال  شدهانیبتحقیق 

. است های مصوبه قدیمی اما پرکاربردیستم تشخیص و رفع اشکال در سیستم، نبود سهای مخابراتیشبکه

استفاده از پایگاه دانایی و ارزیابی کلیه حاالت ممکن، قادر به و سیستم با دریافت اطالعات ورودی 

بررسی و اعتبار سیستم، خروجی بر اساس  . جهتاستوص شناسایی و رفع عیب استدالل الزم در خص

 
1.Gaussian membership functions  
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است و نتایج  قرارگرفتهها، مورد ارزیابی مخابرات ایران بخ  نگهداری سیستممقادیر واقعی از شرکت 

 قابل قبولی را جهت شناسایی و رفع اشکال داشته است.

جهت ی طراحی سیستم خبره فاز»ای با عنوانح طی مقاله1393  و فالح ینصرآباد ینصرخدیور، 

 نیترمهمیکی از  عنوانبهانتخاب استراتژی مناسب مدیریت دان  را  «انتخاب استراتژی مدیریت دان 

اید دارند که عوامل مختلفی در ارزیابی آن بسازی مدیریت دان  بیان میعوامل موفقیت در پیاده

دارای  در  ات خود، هاآن ریتأثو نحوه  شدهییشناساقرار گیرد. این در حالی است که عوامل  موردتوجه

ان  . در این روش، یک سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دهستندابهام 

 است. شدهیطراح

استفاده از  «زیهای مبتنی بر قاعده فاسیستم»ای با عنوانح طی مقاله1392  و تیرانداز یعسکر کاف

زه ترکیب است که امرو شدهاشارهحقیق تاند. در این های مختلف بررسی نمودهسیستمفازی را در  قاعده

ز اهت استفاده عصبی و الگوریتم ژنتیک، ج یهاشبکههای فازی، های هوش مصنوعی از قبیل سیستممدل

یچیده پ مسائلل سازی و حها، به موضوع رایج در مدلو از بین بردن معایب آن هااز آن هرکداممزایای 

های مبتنی مهای فازی تکاملی بخصوص سیستف این مقاله، معرفی سیستماست. هد شدهلیتبدمهندسی 

 .استبر قاعده 

اری برای کشف خطا در ارائه راهک» ای با عنوانطی مقالهح 1390 ، پدرام و علیشاهی قربان پور

ها بر ها در سازمانگیریتصمیم ازآنجاکهدارند که بیان می «استفاده از مفاهیم فازیها با مجموعه داده

 نیازمند دامنه داده خطاچون تشخیص  و داردنق  حیاتی در تحلیل  صحت داده، ل ا استها اساس داده

 است. شدهاستفادهاست ل ا از مفاهیم فازی کامل  طوربه

یابی در سیستم ب ر کاربرد شبکه عصبی فازی در آنالیز درخت خرابی برای عیب»ای با عنوان مقالهدر 

 و خط ا عی ب خط ا، تش خیص درخت تحلیل بر هوشمند مبتنی روش یک «(1IoT) اءیاش نترنتیامبنای 

دور از  دورافت ادهمناطق  در ارلب شوندمی استفاده تجهیزاتی کهو  دشومی عصبی فازی معرفی شبکه یک

ب ا ع دم دان    معموالًافتد و کارمندان ها اتفاق میدر این محیط معموالً. نواقص اندافتهیاستقراردسترس 

د ن اتف اق میافت . زمانی که خطاه اپردازندها میمحیط ات پایینی در اینای مواجه هستند و با اطالعحرفه

 .حChen, Zhen, Yu & Xu 2016  نمایندکارشناسان مربوطه بایستی در بیرون نواقص را برطرف 

 شدهدادهشان دقت ن با «داده فازی بی باآنالیزهای آماری جدید در تحقیق بازاریا»ای با عنوان در مقاله

فاده استیریت ابی مدهای فازی و ارزیبخشی مدیریت زمانی افراد از دادهکه چگونه از آمارهای فازی در اثر

، مثلثی و یا وزنقهبا داده  زمانهم طوربه تواندیمچگونه داده فازی که  دادهشود. این مطالعه نشان می

 جام شوندچگونه ان یپارامتر ریرای های فرضیهگیری شود و آزمای باشد اندازهته مقدار بازه سروکار داش

 Hsin, Chen Song, Juei & Berlin 2016ح. 

طراحی یک سیستم خبره برای ارزیابی و »ای با عنوان ح طی مقاله2015  نور ییرضاو  مطلق یمحمد

 مناسب کنندهنیتأمرا انتخاب  نیتأمیکی از فاکتورهای مهم در مدیریت زنجیره  «کنندهنیتأمانتخاب 

 
1.Internet of Things 
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و تقویت های خرید، ایجاد رابطه پایدار گیری صحیح سبب کاه  هزینهکه تصمیمدانند بطوریمی

و سپس با روش  شدهیبررسشود. در این مقاله معیارهای مهم در امر انتخاب استراتژی رقابتی در بازار می

 است.  شدهانجامها معیارها و ارزیابی گزینه یوزن دهزی، فا

ان خرابی با سیم در میزهای حسگر بیکاربرد شبکه»ای با عنوان ح طی مقاله2014  بهزادی و آزاد

 منظوربه گرهاحسسیم با تعداد زیادی از دارد که یک شبکه حسگر بیبیان می« استفاده از منطق فازی

های در شبکه گرهاحساست.  شدهگرفته در نظر دسترسرقابلیرهای نظارت بر دفع خطرات و محیط

ارتباطی  یهانکیلو یا  افزارنرمافزار، ر شرایط تخلیه انرژی یا شکست سختسیم ممکن است دحسگر بی

حسگر  هایشبکه برای ازیموردنالزامات  نیترمهممتحمل خساراتی شوند. بدین ترتیب تحمل خطا یکی از 

 است. شدهگرفتهدر نظر عملکرد صحیح  منظوربهسیم بی

یک « سیم با استفاده از منطق فازیهای حسگر بیمدیریت تحرك شبکه»ای با عنوان مقاله در

کند. تمرکز سیم را پشتیبانی میهای بیکه تحرك در شبکه شدهارائهانه و هوشمند سیستم کنترلری نوآور

در محیط صنعتی  کارکنانتحرکی در کاربردهای حساس مثل امنیت های مقاله روی گسترش راهکاراین 

را در مورد  1متحرك هایگره تا حسگر، شنهادشدهیپ. این کنترلر تحرك مبتنی بر منطق فازی است

یک موقعیت اتصال دیگر یاری کند.  اندازی و نیز اجرا یا عدم اجرای تعویض کانال بهاندازی یا عدم راهراه

 واقع شود مؤثرتواند در جهت بهبود عملکرد سیستم می سادگی و دقت انتخاب سیستم فازی به دو دلیل

 Ziinonos, Chrysostomou & Vassiliou 2014ح. 
 ویآموزش کتشخیص خرابی با استفاده از »ای با عنوان ح طی مقاله2014  انور نورشمشیربند و 

سیم در شبکه در فازی، برای حفاظت از اشکاالت بی یک سیستم تشخیص نفو  به نام آموزش کیو« 2فازی

ها نیاز به یک یادگیری خرابی مؤثرتشخیص . کندو اقدامات مناسب پیشنهاد می شناسایی الگوها

عملکرد این الگوریتم آموزش و آزمون برای ایجاد دارد. با کمترین پیچیدگی محاسباتی  شدهیبندطبقه

 سازی است. های شبیهآن در طول آزمای  مناسب

ظتی بر اساس سیستم های حفاگهداری بر مبنای حالت برای سیستمروش ن» ای با عنوانمقاله در

بندی مطلوب تعمیر طا در تعمیر و نگهداری، زمانهای اولیه خد که با شناسایی نشانهشوبیان می «فازی

تعمیر و نگهداری  کهدلیل این به عمل آورد. به  مؤثراز زمان، استفاده  کهینحوبهشود در هر بخ  تعیین 

بیشتری برای نگهداری از  و مشکالت یابداز زمان کاه  می مؤثرت، استفاده گاهی اوقات پیچیده اس

 خواهد گرفتقرار  ریتأثکیفیت تعمیر و نگهداری و امنیت شبکه تحت  ناچاربهآید و میبه جود ها سیستم

,Li   استاز اهمیت زیادی برخوردار  ،3طیبر شرا، تعمیر و نگهداری مبتنی درازمدت ل ا از دیدگاه توسعه

Dai & Jiao 2014ح. 
عوامل  «FISتعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای برق با استفاده از سیستم » ای با عنوانمقاله در

بررسی شرایط عادی یک  .است شدهانیبجامع برای نگهداری ترانسفورماتور بر پایه ارزیابی جامع فازی 

 
1.Mobile Nodes 

2.Fuzzy Q-Learning 

3.Condition-Based Maintenance 
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تحقیق این در  .است قرارگرفته یموردبررسترانسفورماتور به کمک شاخص احتمال شکست در این مطالعه 

تشخیصی، سوابق تاریخچه و اطالعات  لیوتحلهیتجزهای خطاهای قبل، نتایج حاصل از از تاریخچه

توان شاخص احتمال خطای اجزای یک ترانسفورماتور خبره می ترانسفورماتور و نیز تجربیات کارشناسان

 . ح Gu 2011&Lin   قدرت را تخمین زد

 پیشینه پژوه  .1جدول 

 تايجن
روش 

 تحقیق
 موضوع

سنده و ينو

 سال
 رديف

خدمات  یهاو انتخاب شاخص ییاساشن

 ، ازجملهآن یابیاطالعات و ارز یفناور

ی است سودآور  یمؤثر برافزا یهاروش

 سلسله لیوتحلهیروش تجز یمبنا برکه 

 شده است.پرداخته یفاز یمراتب

 مراتبسلسله

 فازی

 

طراحی سیستم پشتیبان 

 منظوربه یریگمیتصم

و خدمات  هاپروژهانتخاب 

 فناوری اطالعات

خدیور و 

 همکاران

 ح1396 

1 

های حسگر مسائل شبکه نیترمهمیکی از 

-سیم، چگونگی انتقال اطالعات از گرهبی

های داخل شبکه به ایستگاه پایه و انتخاب 

بهترین مسیر ممکن بر اساس فاکتورهایی 

گویی مانند انرژی مصرفی، سرعت در پاسخ

 استو دقت در انتقال داده  ریتأخو میزان 

 است. شدهانجامکه بر اساس منطق فازی 

 منطق فازی

 های مسیریابی درالگوریتم

سیم های حسگر بیشبکه

 مبتنی بر منطق فازی

و  مهری

همکاران 

 ح1395 

2 

در این مقاله به استفاده از منطق فازی در 

-سیم بر اساس خوشههای حسگر بیشبکه

بندی جهت باال بردن طول عمر شبکه و 

 شود.اشاره می گرهاحس خیره انرژی 

 منطق فازی

های مسیریابی در الگوریتم

سیم بر حسگر بی شبکه

بندی با اساس خوشه

 منطق فازی

تقوی و 

 همکاران

 ح1395 

3 

که بر اساس  پژوه  ی اینمدل مفهوم

نکته  نیا ۀکنندانی، بسیستم فازی است

 یادوگانه ریاطالعات تأث یاست که فناور

مدتح و هم بر کاه  اشتغال  در کوتاه

اشتغال  در درازمدتح   یافزا هم بر

 . گ اردیم

 . 

 سیستم فازی

اطالعات  یفناور تیاهم

 ۀاشتغال و ارائ جادیدر ا

ممکن با  یهاراهبرد

 یهاستمیاستفاده از س

 یفاز انیبنقاعده 

 همتی

 ح1395 
4 

 ستمیس یپژوه ، طراح ی ایناصل هدف

 یبرا یانطباق یعصبی، استنتاج فاز

 یهوشمند ستمیاستقرار س یابیارز

استقرار  یابیمنظور ارزوکار بهکسب

 است.  شدهیهوشمند طراح ستمیس
 

سیستم 

 استنتاج

 فازی

استنتاج  ستمیس یطراح

 یبرا یانطباق یعصبی فاز

 ستمیاستقرار س یابیارز

وکار در کسب یهوشمند

 افزارصنعت نرم

 یوانانیسیرئ

و همکار 

 ح1394 

5 
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 تايجن
روش 

 تحقیق
 موضوع

سنده و ينو

 سال
 رديف

کشف ی فازی را در هاستمیساستفاده از 

 یتعداد شدهیراه بررس یشبکه کیاتومات

دان   یهیبر پا یآنگاه فاز-اگر نیقوان

 شدهیطراح یفاز ستمیدر س یبشر

 . رندیگیمورداستفاده قرار م

 سیستم فازی

راه  شبکه کیکشف اتومات

 یاماهواره ریاز تصاو

ا باال ب کیتفک باقدرت

 برهیبا تک یفاز ستمیس

 یاهیاطالعات بافت زاو

 نیامیصالح

و همکاران 

 ح1394 

6 

استفاده از سیستم فازی را در خصوص 

شناسایی و رفع عیب مدنظر قرار داده 

است. سیستم با دریافت اطالعات ورودی و 

استفاده از پایگاه دانایی و ارزیابی کلیه 

حاالت، قادر به استدالل الزم در خصوص 

 . استشناسایی و رفع عیب 

سیستم خبره 

 فازی

طراحی سیستم خبره 

فازی مبتنی بر رفع عیب 

 سیستم مخابراتی

اقوامی 

 ح1393 
7 

در این روش، یک سیستم خبره فازی 

جهت انتخاب استراتژی مناسب مدیریت 

 است. شدهیطراحدان  
 

سیستم خبره 

 فازی

طراحی سیستم خبره 

فازی جهت انتخاب 

 استراتژی مدیریت دان 

و  خدیور

 همکاران

 ح1393 

8 

های فازی هدف این مقاله، معرفی سیستم

های مبتنی بر تکاملی بخصوص سیستم

 .استقاعده 
 

 قاعده فازی
های مبتنی بر سیستم

 قاعده فازی

ی عسکر کاف

و همکار 

 ح1392 

9 

ها گیریتصمیم ازآنجاکهدارند که بیان می

، صحت استها ها بر اساس دادهدر سازمان

نق  حیاتی در تحلیل دارد و چون  داده

 طوربه تشخیص خطا نیازمند دامنه داده

کامل است ل ا از مفاهیم فازی 

 است. شدهاستفاده
 

 مفاهیم فازی

ارائه راهکاری برای کشف 

ها با خطا در مجموعه داده

 استفاده از مفاهیم فازی

، قربان پور

همکاران 

 ح1390 

 

10 
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 تايجن
روش 

 تحقیق
 موضوع

سنده و ينو

 سال
 رديف

با عدم  معموالً کارمندان یک مجموعه 

ای مواجه هستند و با اطالعات دان  حرفه

پردازند. زمانی ها میپایینی در این محیط

که خطاها اتفاق میافتند کارشناسان 

مربوطه بایستی در بیرون نواقص را بر 

 ی برطرف نمایندفازاساس شبکه 

 شبکه فازی

کاربرد شبکه عصبی فازی 

در آنالیز درخت خرابی 

م یابی در سیستبرای عیب

 بر مبنای اینترنت اشیاء

چن و 

 همکاران

 ح2016 

11 

این مطالعه نشان داده چگونه داده فازی 

با داده  زمانهم طوربه تواندیمکه 

ی، مثلثی و مقدار بازه سروکار ا وزنقه

 داشته باشد.

 داده فازی

آنالیزهای آماری جدید در 

تحقیق بازاریابی با داده 

 فازی

سین و 

 همکاران

 ح2016 

12 

یکی از فاکتورهای مهم در مدیریت 

 کنندهنیتأمرا انتخاب  نیتأمزنجیره 

گیری دانند بطوریکه تصمیممناسب می

های خرید، صحیح سبب کاه  هزینه

ایجاد رابطه پایدار و تقویت استراتژی 

که با روش فازی  شودیمرقابتی در بازار 

 است.  شدهانجام
 

 سیستم خبره

 

طراحی یک سیستم خبره 

برای ارزیابی و انتخاب 

 کنندهنیتأم

 یمحمد

و  مطلق

 همکار

 ح2015 

13 

سیم دارد که یک شبکه حسگر بیبیان می

 منظوربه گرهاحسبا تعداد زیادی از 

های نظارت بر دفع خطرات و محیط

است  شدهگرفتهدر نظر  دسترسرقابلیر

 که از منطق فازی استفاده ده است.

 فازی منطق

های حسگر کاربرد شبکه

سیم در میزان خرابی با بی

 استفاده از منطق فازی

بهزادی و 

 همکار

 ح2014 

14 
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 تايجن
روش 

 تحقیق
 موضوع

سنده و ينو

 سال
 رديف

انتخاب سیستم فازی به دو دلیل سادگی 

تواند در جهت بهبود عملکرد و دقت می

 .واقع شود مؤثرسیستم 

 منطق فازی

های مدیریت تحرك شبکه

سیم با استفاده حسگر بی

 از منطق فازی

ژینانس و 

 همکاران

 ح2014 

15 

ها نیاز به یک خرابی مؤثرتشخیص 

با کمترین  شدهیبندطبقهیادگیری 

پیچیدگی محاسباتی دارد. این الگوریتم 

آموزش و آزمون برای ایجاد عملکرد 

-های شبیهمناسب آن در طول آزمای 

 سازی است

 کیو فازی
تشخیص خرابی با استفاده 

 کیو فازی از آموزش

شمشیربند و 

همکار 

 ح2014 

 

16 

های شود که با شناسایی نشانهبیان می 

 بندیاولیه خطا در تعمیر و نگهداری، زمان

شود مطلوب تعمیر در هر بخ  تعیین 

مل عبه  مؤثراز زمان، استفاده  کهینحوبه

 آورد. 

 سیستم فازی

روش » ای با عنوانمقاله در

نگهداری بر مبنای حالت 

های حفاظتی سیستمبرای 

 «بر اساس سیستم فازی

لی و همکار 

 ح2014 

 

17 

های خطاهای در این تحقیق از تاریخچه

 لیوتحلهیتجزقبل، نتایج حاصل از 

تشخیصی، سوابق تاریخچه و اطالعات 

ترانسفورماتور و نیز تجربیات کارشناسان 

توان شاخص احتمال خطای خبره می

اجزای یک ترانسفورماتور قدرت را تخمین 

 زد.

 سیستم فازی

تعمیر و نگهداری 

ترانسفورماتورهای برق با 

 استفاده از سیستم فازی

لین و همکار 

 ح2011 
18 

 

 

 شناسی پژوهشروش

روش جدیدی را برای مدل کردن منابع خرابی  ،با توجه به تئوری فازی شنهادشدهیپسیستم کنترل فازی 

سازی برای های محتمل خرابی باشد و بعد شبیهکه این مجموعه فازی باید شامل همه حالت کندمیارائه 

ها ها و نیز لینکی باید تابع تعلق هر یک از ورودیدر مرحله بعد. یک شبکه مفروض انجام خواهد شد

های با تعریف کالس .سازی مدل با متلب انجام خواهد شدبر اساس مدل پیشنهادی، شبیهتعیین شود و 

های سیستم فازی، از هر گردد. الزم به  کر است ورودیروش محاسبه تعداد قواعد ارائه میترافیکی، 

را به  هشدار، ایستگاه با توجه به تابع تعلقر توانند اطالعات خود را دریافت کنند و هعداد ایستگاه میت

کند. در انتها ی میسیستم فازی منتقل کند. سپس فرد خبره اقدام به تدوین قواعد در پایگاه قواعد فاز

های مختلف ا در کالستوان خروجی سیستم رشود که با تغییر در نوع کالس ترافیکی، مینشان داده می
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کند که با توجه به توابع تعلق ای از قواعد عمل میس مجموعهتکنیک فازی بر اسا بررسی نمود.

برای خروجی سیستم، عمل  شدهفیتعربرای متغیرهای ورودی سیستم و همچنین تابع تعلق  شدهفیتعر

، هاتشخیص خرابی در لینک دهد. در روش پیشنهادی، مبنایاستنتاج بر اساس منطق فازی را انجام می

با در نظر گرفتن امکان وقوع خرابی هر یک از ها و هشدارهای دریافتی از لینک س. بر اساهشدارها هستند

ح. 1395وانگ لی   شوندمیطراحی  FISها، توابع تعلق و پایگاه قواعد فازی در سیستم ها و ایستگاهلینک

مقادیر حقیقی وارد سیستم فازی شده و پس از  عنوانبهشبکه هشدارهای پیشنهادی، FIS در سیستم 

یافت خروجی فازی در تاًینها، با قواعد فازی، مقایسه و استنتاج فازی تبدیل به مقادیر فازی، در موتور

 خواهد شد. پای خرابی در لینک مربوطه  وسازی شده گردد. این خروجی ریرفازیمی

تدوین قواعد پایگاه قواعد فازی بر اساس تجارب مدیر شبکه، شرایط محیطی، مشخصات فیزیکی 

ها دقت باالی عملکرد آن FISهای مزیت سیستم و تجهیزات آن بر عهده شخص خبره خواهد بود.شبکه 

 در عموماًگیرد. صورت میجهیزات منصوبه ، توسط تالیه فیزیکی در شبکه در هایخرابتشخیص است. 

در . شودتعریف می سوگنو و تابع تابع ممدانیخروجی موتور استنتاج توسط  های کنترل فازی،سیستم

 شود: می به شکل زیر تعریف که شدهاستفادهولت آن ، از تابع ممدانی به دلیل سهروش پیشنهادی

 Y  ،خروجی سیستم کنترل فازیN تعداد قواعد فازی ،W و علق وزن توابع تZ  ورودی مقدار متغیر

 استح

1 فرمول  Y =
∑ WiZi

N
i=1

 ∑ Wi
N
i=1

 

 (FISبا استفاده از  مفهومیمدل های پژوهش )يافته 

پیشنهاد مدلی و  شودپرداخته میIP در اینجا به بررسی امکان یافتن خرابی و تشخیص عیب در الیه 

در این در یک شبکه تعیین کرد.  را هشدارهاها یعنی همان ینکن بتوان خرابی لکه بر اساس آ شودمی

اند مرکز وصل شدههای مقصد که به ای از ایستگاهشود مجموعهراب مییک لینک خ کهیهنگامحالت 

گردد، سه مالحظه می دوکه در شکل  طورهمانو هشدارهایی را نشان خواهند داد.  داکردهیپافت سیگنال 

افت سیگنال باالیی را نشان  dو  aهای مقصد است. در این حالت ایستگاه شدهدادهلینک رنگی نشان 

  های آمده روی لینک به وجودهای خرابی . بنابرایننداردهیچ مشکلی را  eدهند، اما ایستگاه مقصد می

P5  وP3 .اثر خواهند گ اشت 
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 ها  ساخته محققحشبکه و خرابی هایها و ایستگاهلینک .2شکل 

 

 لینک خراب معرفی نمود. عنوانبهرا آن لینک  توانمی ونددیبپ به وقوعیک خرابی  حالتی که فقطدر 

ها از لینک کیکدامکه  توان تعیین کرد، نمیونددیبپ به وقوع زمانهم تحت شرایطی که چند خرابیاما 

مانند خراب شدن د داشت ن، وجود خواههان حالت چندین ترکیب از خرابیخراب هستند، زیرا در ای

منابع ریسک در شبکه معرفی  عنوانبهتوان ها را میاین لینککه  Link3 & Link4 یهانکیاز لترکیبی 

زی، مفهوم فا در یک مجموعه .شودتم کنترل فازی پیشنهاد میکرد. اکنون برای حل این مشکل، سیس

احتمال  شود وتعریف میصفر و یک ین با عددی ب گیرد. امکانقرار می مورداستفادهاحتمال  یجابهامکان 

وعه فازی مجم دارند.های مختلفی از تعلق را درجهعناصر مجموعه فازی . است میزانی از عدم اطمینان

 :شودمیتعریف زیر  صورتبه
F = {(x ,  μF(x))|x ∈ L}  2فرمول  

μA∩B(x) = min(μA(x),  μB(x))  3فرمول  

μA∪B(x) = max(μA(x),  μB(x))  4فرمول  

μA̅(x) = 1 − μA(x)  5فرمول  

 μ(x) را تابع تعلقx  در مجموعه فازیF  ی تعلق درجه درواقعگویند. تابع تعلقx  را به مجموعه

با توابع  Fعملیات ریاضی در مجموعه فازی  ح.Shamshirband et al. 2014  دهدنشان می Fهای خرابی

مقدار . از اشتراك، اجتماع و مکمل اندعبارتشود. عملیات ریاضی پایه در مجموعه فازی تعلق انجام می

 آورد:می به وجودرا  ش فرمول  های شبکه، مجموعهتابع تعلق برای لینک
 6فرمول 

F = {(Link1 , 1), (Link2 , 0.5), (Link3 , 0.5), (Link4 , 0.5), (Link1 , 0.5)} 

 

گره  چهار. شودیمگرفته در نظر  سهشکل  صورتبهسازی برای یک شبکه مفروض اکنون شبیه

a,b,c,d اندشده یگ ارنام چهارتا  یکهای فعال با لینک یهالینک ها و نیزگره عنوانبه. 
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 حساخته سازی  محققشمای شبکه فرضی برای شبیه .3شکل 

 

. توابع تعلق که برای شوندها تعیین حال در مرحله بعدی باید تابع تعلق هر یک از این لینک

قرار  مورداستفادهپارامترهای مختلف ورودی و همچنین برای مقدار شاخص خرابی لینک در خروجی 

، هستندتوابع تعلق مثلثی که دارای سه ناحیه تحت عنوان: کم، متوسط و زیاد  صورتبهگیرند می

 دهد.و خروجی را نشان می ه تولید توابع تعلق برای ورودینحو چهارشکل  .اندشدهفیتعر
 

 
 (Montagna 2015) نحوه تولید تابع تعلق در سیستم فازی .4شکل 

 

های که نتیجه خرابی هستندالزم به توضیح است که در این روش تحقیق، متغیرها همان هشدارها 

در مدل  شوند.می پای شوند و در هر بازه زمانی، ها هستند و در اثر افت سیگنال ظاهر میشبکه و لینک

سازی برای یک شبکه فرضی ر شبیهد را در یک شبکه تعیین کرد.ها توان خرابی لینکپیشنهادی، می

 چهارتا  یکهای های فعال در شبکه با عناوین لینکشده و همچنین لینک یگ ارنامگره  چهارم کور، 

شبکه های ترافیکی در طبق کالسبر اند. در مرحله بعدی تابع تعلق هر یک تعیین شدند. شده یگ ارنام

های ترافیکی وجود دارد که ، کالس3GPRS-TS23107و  IMT2000QOS در دو پروتکل یمخابرات

ناحیه تعلق،  و سهورودی  چهار یازانمونه، به  عنوانبههستند.  هشدارهادارای مقادیر متفاوتی برای 

فازی تعداد  در سیستم یطورکلبه ترافیکی وجود خواهد داشت. اعده فازی برای هر کالسق 81مجموعاً 

اکنون با توجه به تابع تعلق  .حW. C.Y. & Lee 2006) استها نواحی تعلق به توان ورودی حاصل ،قواعد

ها در لینکبا احتمال وقوع خرابی  FISمقادیر عددی در خروجی سیستم  قیتطب نییتعخروجی، جدول 

 .شودایجاد می دوجدول  صورتبه
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 حساخته کالس ترافیکی  محقق 4ها درقاعدهاز  هایینمونه .2 جدول
(L: Low, M: Medium, H: High) 

Rule  No Ber 1 Ber 2 Ber 3 Ber 4 
LINK 

FAULT 

Conversational 

1 L L L L L 

25 L H H L L 

50 M H M M L 

81 H H H H L 

Streaming 

1 L L L L L 

25 L H H L L 

50 M H M M H 

81 H H H H M 

Interactive 

1 L L L L M 

25 L H H L L 

50 M H M M L 

81 H H H H L 

Background 

1 L L L L M 

25 L H H L M 

50 M H M M M 

81 H H H H M 

 

شود و سه کالس دیگر جایی است که فقط اطالعات مکالمه ارسال می Conversationalکالس ترافیکی 

های ترافیکی، قواعد مخصوص به خود را داشته و کالس زا هرکدام. هستند 1هادادهمربوط به ارسال 

گره و نیز  چهاربرای یک شبکه فرضی،  شدهارائهسازی در شبیه هشدارهای جداگانه خواهند داشت.

 و سهورودی  چهار یازاگ اری شدند،  به همین جهت، به نام چهارتا  یکهای لینکهای فعال، لینک

در جدول های ترافیکی وجود خواهد داشت. قاعده فازی برای هر یک از کالس 81ناحیه تعلق، مجموعاً 

 کهاست  شدهدادهها در وضعیت ترافیکی مکالمه نشان مقادیر تابع تعلق خروجی به خرابی لینک سه

ین عمل در عبارات فازی در ستون اول جهت کاربردی شدن، باید به مقادیر حقیقی تبدیل گردد که ا

سازی اعالم گردیده است. برای مثال در مدل است و در ستون آخر، نتیجه شبیه شدهمشخصستوان دوم 

واقع شود، هیچ  صفر تا نه، پس از تبدیل به مقدار حقیقی وقتی در بازه lowسازی فوق، مقدار فازی شبیه

، رافیکی مکالمه جهت رفع خرابیلینک خرابی را ندارد. به همین ترتیب تمامی مقادیر فازی در کالس ت

 هستند. لیتحلقابل

 
1.Data 
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  محقق ساختهح Conversationalکالس  ها درخروجی به خرابی لینکتابع تعلق  یر: انتصاب مقاد3.جدول

LINK FAULT 

Fuzzy Value 

LINK FAULT 

Real Value 

Report 

Low 0-9 No fault 
Low 10-19 Link 1 

Low 20-29 Link 2 or link 4 fault 

Low 30-39 Link 3 0r link 4 fault 
Low 40-50 Link 4 and link 1 fault 

Medium 10-19 Link 2  fault 
Medium 20-29 Link 3 or link 2 fault 

Medium 30-39 Link 1 and link 2 fault 

Medium 40-49 Link 2 and link 3 fault 
Medium 50-59 Link 1 and link 3 fault 

Medium 60-69 Link 2 and link 3 and link4 fault 
Medium 70-79 Link 1 and link 2 fault or link 3 fault 

Medium 80-90 All links fault 
High 50-59 Link 3 and link 4  or link 1 fault 

High 60-69 Link 1 and link 2 or link 3 fault 

High 70-79 Link 1 and link 2 fault and link 3 fault 
High 80-89 Link 1 or link 2 fault and link 3 fault 

High 90-100 All links fault 

 

 سازی مدل پیشنهادی با متلب  شبیه
 شود:توضیح داده میافزار متلب مدل پیشنهادی با نرمدر اینجا 

گ ردد، انتخ اب ب میرافیکی زیر انتخ ات هایساز، ابتدا یکی از کالسی شبیهپس از ظاهر شدن برنامه. 1

 است. شدهانتخابکالس ترافیکی بستگی به موردی دارد که جهت ارزیابی 
 

Conversational    Streaming    Interactive    Back ground 
 

هش دار از تحت عناوین  هستندها در ایستگاه هشدارهاپارامترهای ورودی که همان  یعدد ریمقاداکنون  .2

الزم به  کر است که محدوده مقادیر عددی هر ی ک از پارامتره ای وارد سیستم خواهد شد.  چهارتا  یک

 Alarm1ها و خروجی سیس تم، ب اها مشاهده کنید. توابع تعلق ورودیتوانید از توابع تعلق آنفوق را می

MF  تاMF 4Alarm  وLINK FAULT  1.شده اس تدادهنشانMF هرک دام ب ه که   ت ابع تعل ق اس ت

 :شوندیممقادیر فازی تبدیل 

 
1.Membership Function 



 1397، بهار و تابستان 1شماره  ،4 مديريت اطالعات/ دوره                                                                     60

 .دهدیمرا نمای    LINK FAULTاز، مقدار عددی خروجی سیستم فازیسخروجی شبیه .1

با تغیی ر و  هستند LINK FAULTدر خروجی  آمدهدستبههای خراب با توجه به مقدار عددی لینک. 2

ساز مختلف مشاهده کرد. شمای برنامه شبیههای توان خروجی سیستم را در کالسنوع کالس ترافیکی می

 است: پنجشکل  صورتبه
 

 
 

 

 حساخته ساز  محققشماتیک برنامه شبیه .5شکل 

 

 

 
 حساخته ساز  محققشبیهپیشنهادی، خروجی ها و خروجی سیستم توابع تعلق ورودی .6شکل 
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که  طورهماناست که  شدهگرفتهورودی در نمونه پیشنهادی در نظر  چهارقاعده به ازای  81 این مدلدر 

 .استین تنها برای یک کالس ترافیکی بیان شد ا

ها که همان است که توابع تعلق ورودی شدهدادهساز نمای  خروجی برنامه شبیه ش در شکل 

را نشان داده های خراب هستند یستم فازی پیشنهادی که همان لینکو خروجی س هستندهشدارها 

است و  شدهفیتعر یکو  صفردهد که بین را نشان می احتمال وقوعمیزان  درواقعاست. محور عمودی 

سالی است و عددی های اربیتهمان خطاهای  درواقعح هشدارهاافقی در مورد توابع تعلق ورودی  محور 

فرد خبره بوده و بین های خرابح در اختیار  لینک در مورد تابع تعلق خروجیو  است 0.1تا  صفربین 

 .است 100تا  صفر

 

 گیری نتیجه
مقادیر عددی پارامترهای ، های ترافیکیکالسانتخاب یکی از از  بعد سازی شبیهبرنامه جهت اجرای

محدوده مقادیر  .شوندمی، وارد سیستم هستند ی شبکه موبایلهادر ایستگاه هشدارهاورودی که همان 

تعلق به مقادیر فازی تبدیل  و تابعشوند محاسبه میها یک از پارامترهای فوق از توابع تعلق آن عددی هر

 LINK FAULT تحت عنوان است که ساز، مقدار عددی خروجی سیستم فازید. خروجی شبیهگردمی

در خروجی که  آمدهدستبههای خراب با توجه به مقدار عددی حال لینک در اینشود. ه مینمای  داد

توان خروجی با تغییر نوع کالس ترافیکی می گردد.معرفی میو تعیین  استهای خراب لینکهمان 

بدین ترتیب با استفاده از تکنیک فازی، با طراحی سیستم های مختلف مشاهده کرد. سیستم را در کالس

خرابی که اتفاق  هرگونهنجام داد و را با راندمان باالتر ا پای توان گیرد، میکه توسط فرد خبره صورت می

توان به افزای  پ یرد و همگام با آن میو اعالم خرابی صورت می شدهییشناساافتد در حداقل زمان می

 وری و افزای  رضایتمندی مشترکین دست پیدا کرد.کیفیت بهره

که قواعد آن بر  شدهیطراحیابی بر اساس کنترل فازی ساز عیببر همین اساس یک سیستم شبیه

کار هاساس پایگاه قواعد فازی که بر مبنای تجارب مدیریتی فرد خبره و ساختار شبکه و تجهیزات ب

 .گ اری گردیدشوند، پایهدر آن تهیه می شدهگرفته

های موبایل و نیاز کاربران های مخابراتی، به دلیل رشد سریع شبکهتوجه به افزای  بازدهی در شبکه

ها در شبکه مخابرات در بخ  دسترسی بین پیشرفت نیباوجوداباند بیشتر است.  یپهناداشتن به 

و  کنندهمصرفظرفیت باالی شبکه و ساختار شبکه، هنوز هم مشکلی در خصوص رابطه بین پهنای باند 

سازد. در طی شبکه وجود دارد که نیاز به گسترش پهنای باند را محرز می یابیدستقابلپهنای باند 

نیز  گرفته است که افزای  ظرفیت شبکهها صورت های گ شته تحقیقات وسیعی در زمینه شبکهلسا

های مخابراتی است. ها است، بنابراین توسعه شبکه از ضروریات سیستمموضوع حائز اهمیت در این شبکه

گردد. ز میها کامالً محرداری این شبکههای موبایل، ضرورت مدیریت و نگهبا توسعه شبکه رونیازا

محقق شود. بر  IPباید هم در الیه فیزیکی تحقق پ یرد، و هم در الیه نگهداری یک شبکه موبایل می
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ها این استراتژی .است شدهفیتعرهای نوری های مختلفی برای نگهداری از شبکههمین اساس استراتژی

 از: اندعبارت
 نگهداری واکنشی -1

 نگهداری پیشگیرانه  -2

 بینی   پی نگهداری -3

 فعاالنه  یپنگهداری -4

ها یا خراب شدن آن، های شبکه، قطعی لینکدالیلی از قبیل خرابی در سیستم تغ یه، خرابی عنصر

د، به این دلیل استفاده از گردنبخشی از شبکه می ازکارافتادنهمه مشکالتی هستند که موجب 

 بوده است.  موردتوجههای مدیریت نگهداری شبکه، سالیان متمادی سیستم

های مخابراتی در ارتباط با شبکه باالسرعتاینترنت به سمت مدلی با مسیریابی  یهارساختیزامروزه 

ها شده در این شبکه IPهای موبایل موجب تمرکز بر روی مسئله اند. افزای  اهمیت شبکهحرکت کرده

اینترنت موجب گردید تا این پروتکل، یک های آن بر اساس پروتکل گسترش اینترنت و کاربرد است.

های موبایل امری عادی است، بنابراین هر شبکه پروتکل پرکاربرد مخابراتی باشد. وقوع خرابی در شبکه

 یخراب ها را سریعاً آشکار کند.نیاز دارد که یک سیستم مدیریت خرابی داشته باشد بطوریکه بتواند خرابی

های مخصوص به های باالتر نیز خرابیگ ارد و البته الیههای باالتر اثر میالیه پایین روی عملکرد الیه در

تر ندارد و به این دلیل، هر الیه از های باالتر، ارتباطی به الیه پایینها در الیهخود را نیز دارند. خرابی

ها، برای آن پای  ها و اطالعاتشبکه، سیستم مدیریت خرابی مخصوص به خود را دارد. ماهیت خرابی

یابی مخصوص به بنابراین هر الیه در شبکه روش عیب .که کامالً متفاوت استو الیه فیزیکی شب IPالیه 

 خود را دارد.

 دودستهها به این روش درهرحال است. شدهارائهنگهداری شبکه نوری و  پای های زیادی برای روش

 شوند:بندی میاصلی تقسیم

 های بر مبنای مدل روش -1

 های بر مبنای آموزشروش -2

شود. این مدل بر های بر مبنای مدل ابتدا یک مدل دقیق و کارآمد برای شبکه تعریف میدر روش

شود و آنگاه با مقایسه مشاهدات واقعی، با مقادیر در اساس عملکرد خواص قطعات شبکه بنا گ اشته می

دیگر که بر مبنای یادگیری های در روش گردند.ها آشکار میبرای مدل، عیوب و خرابی شدهگرفتهنظر 

شود که وقتی خروجی دارد که یک خرابی در یک جعبه سیاهی نگریسته می عنوانبههستند، به سیستم 

شوند. ها، آموزش داده میو خروجی خرابیها روابط بین وقایع ورودی پیوندد. در این روشمی به وقوعآن 

آن، با  یسازادهیپدان  و تجربه انسانی و  یریکارگبهتواند انجام شود: با های مختلفی میاین کار به روش

های عصبی مصنوعی یا با هر پیوسته است، با شبکه به وقوعدر سیستم  درگ شتههای قبلی که ثبت حالت

هایی که به آن پرداختیم، روش های یادگیری آماری باشد. یکی از روشالگوریتم دیگری که دارای قابلیت

2a در  -آنگاه -اگر»ای از قواعد بود. این روش نیاز به تجارب مدیریتی دارد و این تجارب را به مجموعه

 کنند.ترجمه می «صورت نیا ریر
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های شود، سابقه همه خرابیگفته می 2bقرار گرفت که به آن روش  یموردبررسدر روش دیگری که 

شود. در ها مشخص میگیرند و بر اساس آن خرابی لینکورودی در نظر می عنوانبهشده قبلی را  برطرف

است،  آمدهدستبهکه با دان  تجربی مدیر شبکه یا فرد خبره،  یاشدهارائهابتدا همه قواعد  2aروش 

بر اساس  آمدهدستبههای شوند، خروجیبه ورودی داده می هشدارها 2bشوند و در روشتعریف می

ها دارند، مشکل را حل حالت را به پایگاه داده سوابق این خرابی نیترکینزد باآنکهسناریوهای منطبق 

 کند. می

  های ارائه گردید. این روش بر مبنای روش IPخرابی در الیه  پای در این تحقیق روش نوینی را برای 

a1 وb2 هایی لها بسیار کارآمدتر است. محققین مداما به دلیل استفاده از منطق فازی، از آن روش است

سیستم »ها تحت عنوان مدل نگهداری بر مبنای اند که یکی از این مدلرا برای این موضوع پیشنهاد کرده

کند. تکنیک و با تکنیک کنترل فازی عمل می شدهیطراحاست که بر اساس منطق فازی   «استنتاج فازی

برای متغیرهای  شدهفیتعرکند که با توجه به توابع تعلق ای از قواعد عمل میفازی بر اساس مجموعه

برای خروجی سیستم، عمل استنتاج بر اساس منطق  شدهفیتعرورودی سیستم و همچنین تابع تعلق 

های های بر مبنای فرد خبره است که مانند الگوریتمها از نوع سیستمدهد. این سیستمفازی را انجام می

های یک شبکه کنند. در روش پیشنهادی، مبنای تشخیص خرابی در لینکعمل می a1بنای روشبر م

 نوری، نرخ آالرم ها در شبکه است.

های شبکه و با در نظر گرفتن امکان وقوع خرابی هر BTSها و دریافتی از لینک هشدارهایبر اساس 

شوند. بدین ترتیب طراحی میتنتاج فازی سیستم اسها، توابع تعلق و پایگاه قواعد فازی در یک از لینک

مدیر شبکه و  اساس تجاربخواهد شد. تدوین قواعد پایگاه قواعد فازی بر  پای خرابی در لینک مربوطه 

شرایط محیطی و مشخصات فیزیکی شبکه و تجهیزات آن، بر عهده شخص خبره خواهد بود. مزیت 

ساز سیستم شبیه کیکه هاست که بیان شد دقت باالی عملکرد آن طورهمان های استنتاج فازیسیستم

 یابی بر اساس کنترل فازی طراحی شد.عیب

قرار گیرد. این  مورداستفاده  IPدر الیه هایخراب صیتشختواند در هر شبکه موبایل برای این مدل می

امر مستلزم آن است که اطالعات جامع و کاملی در خصوص شبکه وجود داشته باشد. بر اساس این 

تواند مجموعه پایگاه قواعد فازی را تهیه نموده و در سیستم کنترل فازی اطالعات فرد خبره می

ها و های جدید و یا گرهکتواند با اضافه شدن لینقرار دهد. این پایگاه قواعد فازی می مورداستفاده

 گردد. یروزرسانبهتجهیزات دیگری به شبکه، توسط فرد خبره 

یابی بر مبنای سیستم کنترل توان از مدل عیبمی IPنگهداری و مدیریت شبکه بر مبنای  منظوربه

در فازی استفاده نمود. برای این منظور ابتدا الزم است که اطالعات جامع و کاملی از مشخصات شبکه 

برای مدل فازی، اولین گام این است که مدیر شبکه که  ازیموردنپس از تهیه جدول اطالعات  اختیار باشد.

این  شود، اقدام به تهیه پایگاه قواعد فازی برای سیستم کنترل فازی نماید.فرد خبره شناخته می عنوانبه

تواند پایگاه قواعد فازی را های قبلی در شبکه میفرد بر اساس اطالعات جدول زیر و خصوصاً سوابق خرابی

بخ  از طراحی سیستم کنترل فازی است. پایگاه قواعد فازی  نیترمهمطراحی کند که این قسمت 

مرحله بعدی، تولید توابع شود.  یروزرسانبههای جدید به شبکه، ها و گرهتواند با اضافه شدن لینکمی
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ها است که با توجه به تجهیزات منصوبه و استانداردهای مجاز در سایت هشدارهایتعلق بر اساس میزان 

 شوند. مخابراتی شبکه تعیین می

در  موردنظرپایلوت در نظر گرفته و مراکز سوئیچ شهرهای  عنوانبهتوان یک استان را برای نمونه می

ارتباط  1OMC یک مرکز نگهداری یا صورتبههای موبایل در هر یک از آن مراکز شبکهاستان را همراه با 

داد. در هر مرکز با توجه به شبکه دسترسی آن مراکز، توپولوژی شبکه م کور همراه با تجهیزات نوری 

برای سیستم کنترل  ازیموردنفعال منصوبه در آن شبکه آماربرداری شده و فرد خبره بر اساس اطالعات 

تهیه کند و این کار برای کلیه مراکز سوئیچ استان قابل انجام OMC تواند پایگاه قواعد را برای فازی می

 . فرض بر این است که هر مرکز یک شبکه موبایل برای خود دارد.است

یک مرکز  که در هر استان صورتنیبدکشور نیز تعمیم داد.  کلبهتوان این موضوع را در ادامه می

OMC در نظر گرفته خواهد شد. بر اساس آنچه  کر شد پایگاه قواعد فازی برای OMC هر استان تهیه

 استان تهرانح  مرکزی که در مرکز کشور OMCها به یک های مراکز استانOMCگردد. نهایتاً تمام می

های استانی را OMCتواند تمامی مرکزی میOMC گردند، بطوریکه فرماندهی مستقر درمیمتصل  است

 رصد کند. 

موبایل و نیاز کاربران به  براتی، به دلیل رشد سریع شبکهمخا توجه به افزای  بازدهی در شبکه

مدیریت و مخابراتی است و  ضروریات سیستم توسعه شبکه از ل ا .است ، ضروریداشتن پهنای باند بیشتر

ید هم در الیه فیزیکی تحقق بایک شبکه موبایل می نگهداریگردد. ها کامالً محرز مینگهداری این شبکه

این که  گردیدارائه IP خرابی در الیه  پای روش نوینی برای  تحقیق،در این  .IPو هم در الیه  پ یرد

است که بر اساس منطق  «سیستم استنتاج فازی»مبنایبر  شدهارائهروش . است b2و  a1روش بر مبنای 

و  هاستعملکرد آن باالی استنتاج فازیهای کند. مزیت سیستممی عمل یفازکنترل  با تکنیکو فازی 

تواند در هر شبکه موبایلی این مدل مییابی بر اساس کنترل فازی طراحی شد. ساز عیبیک سیستم شبیه

قرار گیرد. این امر مستلزم آن است که اطالعات جامع و  مورداستفاده IPها در الیهتشخیص خرابی در

تواند مجموعه پایگاه فرد خبره می ،کاملی در خصوص شبکه وجود داشته باشد. بر اساس این اطالعات

پس از تهیه جدول اطالعات برای  روز شود.، بجدید با افزودن گره یا لینک و نیزقواعد فازی را تهیه نموده 

 های قبلی در شبکهاطالعات و سوابق خرابیبانک  بر اساسمدل فازی، اولین گام تهیه قواعد پایگاه فازی 

 باشد: سهباید شامل اطالعات جدول بانک اطالعات می. است

 
  ساخته محققح ایجاد مدل نگهداری بر مبنای سیستم فازی یبرا ازیموردنبانک اطالعات  .3 جدول

 محتوی اطالعاتی بانک اطالعات شبکه

 توپولوژی و ساختار شبکه

 فعال در شبکه یهاستگاهیاتعداد 

 های فعال در شبکهتعداد لینک

 در شبکه رفعالیرهای تعداد لینک

 
1.Opetating Maintenance Center 
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 محتوی اطالعاتی بانک اطالعات شبکه

 نوع و تعداد تجهیزات منصوبه در شبکه

 مشخصات فنی تجهیزات فعال منصوبه در شبکه

 مخابراتی مهم تجهیزات منصوبه در شبکهپارامترهای 

 آمده در شبکه به وجودهای قبلی سوابق کامل خرابی
 

ه فند با اضاتوابخ  از طراحی سیستم کنترل فازی است. پایگاه قواعد فازی می نیترمهماین قسمت 

 هایهشداران مرحله بعدی تولید توابع تعلق بر اساس میزهای جدید، بروز شود و ها و گرهشدن لینک

 .شوندمی نداردهای مخابراتی تعیینها است که با توجه به تجهیزات منصوبه و استامجاز در سایت

 

 پیشنهادهای پژوهش
گردد تا برای ایجاد هایی با موضوعات زیر طرح می، پروژهسازی و استفاده عملی این پروژههبرای پیاد

 نیاید:  به وجودافزاری مختلف در شبکه مشکلی توسط تجهیزات سخت IPهای بسته

افزاری برندهای مختلف از جهت توانایی تولید افزاری و نرمسنجی سختبررسی و امکان .1

 .و طراحی و ساخت تجهیزات مربوط در صورت نیاز IPهای پروتکل خروجی بر پایه بسته

های جهت اتصال تجهیزات مختلف به کارت ازیموردن 1های کاربریرابطبررسی و طراحی  .2

 .IPهای پروتکل کنترلی تولیدکننده بسته

  

 
1.Interfaces 
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Abstract: Presently, due to cellular or mobile networks development, using modern 

methods and systems for management, monitoring and maintenance of such networks 

are essential. The study will propose a new method for fault monitoring of the mobile 

network which works based on fuzzy inference. Nowadays, the researchers have 

suggested several different models for this field one of which is known as the model 

of maintenance based on “fuzzy inference system” developed based on fuzzy logic 

using fuzzy control technique and belongs to the expert-based systems category. In 

the proposed method, the alarm rate is considered as the basis for fault detection in 

the network links. According to the received alarms and considering the possibility of 

fault occurrence, the membership functions and fuzzy rules base are designed in the 

FIS system. The fuzzy inference engine is of Mamdani-type function. In the 

suggested FIS system, the alarms are put into the system as truth values and are 

compared in the fuzzy inference engine and the resulting fuzzy output received at the 

last step shall be defuzzified. In this way, the faults in the respective link will be 

monitored. This method has led to service quality improvement and besides its 

innovation aspect it is efficient for all different fields.  
Keywords: Fuzzy inference system, Mobile network, Telecommunication network, 

Telecommunication network maintenance. 
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