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ÖZET 

Asenkron Transfer Modu (ATM) çeşitli trafik karakteristiğine sahip uygulamalara yüksek bandgenişliği 
ve garantili hizmet kalitesi sağladığı için son zamanlarda çok geniş uygulama alanı bulmaktadır. Genişband 
ISDN terminallerden gelen bir bağlantı kurma talebinden sorumlu bir ATM bağlaşma sisteminde kabul edilen 
bağlantı talebi için tahsis edilmesi gereken bandgenişliği değeri kullanıcılar tarafından bildirilen trafik 
parametrelerine dayalı olarak bulanık mantık kararlarına göre tahmin edilir. Bu sayede, karmaşık tahmin 
hesaplamaları olmadan bandgenişliğini tahmin etmek, bağlantı kabulünün hızını artırmak ve şebeke transmisyon 
hattının etkinliğini iyileştirmek mümkündür. Bu amaçla, kullanıcının bildirdiği trafik parametrelerine (ortalama 
bit hızı, maksimum bit hızı vb) dayalı olarak bulanık mantık esasına göre tahmini bandgenişliği hesaplama 
algoritması tasarlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: ATM, B-ISDN, bağlantı kabul kontrolü, bulanık çıkarım sonucu. 
 

 
1. GİRİŞ 
ATM, çok-ortamlı hizmetleri destekleyen 

Genişband ISDN (B-ISDN) yeteneği için bir bağlaşma 
tekniğidir. B-ISDN tüm haberleşme hizmetlerini (ses, 
veri, hareketli görüntü, vb) birleştirebilen haberleşme 
şebekesi olarak araştırılmakta ve geliştirilmektedir. 
Uyarlanabilirlik, esneklik ve öbeklik için yapılan 
talepler trafik kontrolünde sürekli çalışmaların devam 
etmesine neden olmuştur. Ayrıca, ATM şebekelerde 
yeni hizmetleri karşılamak açısından, bilinmeyene ve 
değişken trafik isteğine uyarlanabilirlik ve esneklik 
çok daha önemlidir. ATM yüksek bilgi transferini 
sağlamak için (hareketli resim gibi sürekli bilgiye ve 
veri gibi öbekli bilginin meydana gelmesine 
bakmaksızın) tüm bilgiyi hücrelere dönüştüren bir 
tekniktir. Her türlü trafik karakteristiğine sahip verinin 
iletildiği ATM şebekeler doğal olarak yönetimi ve 
kontrol edilmesi zor şebekeler arasında yer almaktadır 
[1]. Bununla beraber, şebeke yığılmasından sakınırken 
farklı trafik tiplerine hizmet kalitesini garanti etmede 
bazı problemler hala devam etmektedir. ATM, şebeke 
kullanımını maksimum yapmakla birlikte şebeke 
kararlılığını sağlamak için bir çok yığılma kontrol 
mekanizmaları gerektirir [3].  
 ATM bağlaşma sistemlerinde bir çağırmaya 
uygulanan kontrol prosedürü şu şekildedir: kullanıcı 
ilk olarak maksimum hız ve ortalama hız gibi o an 
talep edilen haberleşme hizmetinin trafik 
parametrelerini bildirir; merkezi kontrol ünitesi, 
bildirilen parametrelere ve karışık hesaplamalara göre 
kullanıcının haberleşme hizmet kalitesini sağlayan 
tahmini bandgenişliğini hesaplar. Transmisyon 
hattının boş bandında tahmini bandgenişliğine yer 
verilebilirse sistem çağırmayı kabul eder; yer 
verilmezse çağırma ret edilir. Bununla beraber, trafik 
parametreleri bildiriminin ve bandgenişliği tahmininin 
kesin  olarak  yerine getirilmesi  durumunda  bir başka  

 
problem vardır: kocaman bir hesaplama zamanı 
kaçınılmazdır. 
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 Şekil 1 Çağırmanın trafik karakteristikleri. 
 
 Şekil 1 sistemin trafik karakteristiklerini 
grafiksel olarak göstermektedir. Vp  bildirilen tepe 
bandgenişliği  ve Va  bildirilen ortalama bandgenişliği 
değeridir. Pratikte bandgenişliği karakteristikleri Şekil 
1’de f eğrisi ile gösterildiği gibi olur. Başka bir 
deyişle, çağırma sayısının küçük ve büyük olduğu alan 
arasında bir non-lineer bölge vardır [7]. Bu yüzden, bu 
non-lineer bölgeyi tahmini bandgenişliği olarak elde 
etmek gerektiğinde karmaşık hesaplamalara 
gereksinim duyulur ve bandgenişliği bu metotlara göre 
tahmin edildiği zaman büyük hesaplama zamanı 
meydana gelir. 
 Bu problemin üstesinden gelmek için, trafik 
parametreleri kullanılarak daha basit bir bandgenişliği 
tahmin değeri hesaplama metodu meydana getirmek 
mümkündür. Ancak bu basit metotta, bandgenişliği 



 
 

kesin olarak tahmin edilmediği için ve bu yüzden 
hizmet kalitesini güvence altına almak amacıyla 
bandgenişliği daha güvenli nümerik değere 
ayarlandığı için tahmin edilen bandgenişliği 
gerektiğinden daha fazla band işgal eder; bu durumda 
transmisyon hattının etkinliği azalır [15]. 

Bu problemi yok etmek için B-ISDN 
terminallerin her birinden gelen çağırma kurma 
talebinden sorumlu bir ATM bağlaşma sisteminde, 
kullanıcı tarafından bildirilen trafik parametrelerine 
dayalı bulanık kararlara göre bir bandgenişliği tahmin 
edilebilir. Bu sayede bandgenişliği tahminini 
kompleks hesaplamalar olmadan yapmak, çağırma 
kabulü hızını artırmak, yığılma olmadan hizmet 
kalitesini sağlamak ve şebeke transmisyon hattı 
etkinliğini iyileştirmek mümkün olabilir.  

 
2. BULANIK BAĞLANTI KABUL 

KONTROLÜ 
Şekil 2 bulanık bağlantı kabul kontrol 

sistemini gösteren blok diyagramdır. Bu sistem 
çağırma işleme ünitesinden, B-ISDN terminalden 
gönderilen trafik parametrelerinin bildirimini kabul 
eden çağırma kabul kontrol ünitesinden ve kabul 
edilen çağırmanın uygun bandgenişliğiını bulanık 
teoriye göre saptayan bulanık kontrol ünitesinden 
meydana gelir. Bulanık kontrol ünitesi kullanıcılardan 
kabul kontrol ünitesi aracılığı ile trafik parametrelerini 
alır ve bağlantı kabul kontrolünü başarmak için 
bulanık hesaplama esasına göre sıralı çağırmalar için 
uygun bandgenişliğini elde eder, bağlantı talebi 
çağırmalarına hizmet kalitesini sağlar ve yığılmayı 
önler. Böylece, sistem bulanık bağlantı kabul kontrolü 
sayesinde transmisyon yolu etkinliğini iyileştirebilir.  
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Şekil 2 Bulanık kontrole dayalı ATM bağlaşma 

                   sistemi. 
 

Bu sistemde bulanık kontrol bağlantı kabul 
kontrolüne uygulanmaktadır. Başka bir deyişle, 
bulanık kontrol bağlantı kabul kontrolünde bir uzman 
sistem gibi de düşünülebilir; yani if-then bulanık 
kontrol kuralları esasına göre trafik karakteristikleri 
lojik olarak analiz edilir ve gerekli bandgenişliği 
hesaplanır. Sonuç olarak, yüksek çağırma kabulü 
işlevi mümkün kılınır ve bu sayede şebekenin 
transmisyon hattının mevcut etkinliğini iyileştirmek 
olasıdır. 
 Kontrol sisteminde kullanılmak için uyarlanan 
if-then bulanık kontrol kuralları aşağıdaki gibi 
gösterilecektir:  
 
 Kural 1: if X1 is A  then Y is B 
 Kural 2: if X2 is B  then Y is A 
 
x1 ve x2 sistemin gerçek giriş değişkeni değerleridir. 
x1 değerinin A’ya ait olduğundaki hız (derece değeri) 
kural 1’in uyarlanabilirliğidir ve x2 değerinin B’ye ait 
olduğundaki hız kural 2’nin uyarlanabilirliğidir. Buna 
göre çıkarım sonuç değeri (y) kural 1 ve kural 2’nin 
uyarlanabilirlikleri ile çıkış üyelik fonksiyonlarının 
grafiklerinin ağırlıklı ortalaması alınarak grafiğin 
ağırlık merkezi olarak elde edilebilir [2]. 
 Bu sistem B-ISDN terminallerden (B-TE), B-
ISDN terminallere bağlanan ATM bağlaşma 
biriminden ve ATM bağlaşma birimi ile işbirliğinde 
çağırmaları işleyen çağırma işleme biriminden 
meydana gelir. 
 Çağırma işleme birimi, B-ISDN terminalden 
gönderilen trafik parametreleri bildirimini kabul eden 
çağırma kabul kontrol ünitesinden ve bulanık teori 
esasına göre çağırmanın bandgenişliğini saptayan 
bulanık kontrol ünitesinden ibarettir.  
 Bulanık kontrol ünitesi, bağlantı talebine 
hizmet kalitesini sağlamak ve haberleşme yığılmasını 
önlemek için; kullanıcılardan (B-ISDN terminal) 
bağlantı kabul kontrol ünitesi aracılığı ile trafik 
parametrelerini alır ve bağlantı kabul kontrolünü 
yerine getirmek amacıyla bulanık hesaplama esasına 
göre sıralı çağırmalar için uygun bandgenişliğini 
hesaplar.  

İlk olarak, kontrol ünitesi B-ISDN 
terminalden trafik parametrelerini alır (adım 1) ve 
bulanık kontrol kurallarının uyarlanabilirliklerini ( iω ) 
sırayla hesaplar (adım 2). Uyarlanabilirliklere ( iω ) ve 
sonuç üyelik fonksiyonlarına göre bulanık kontrol 
kurallarının çıkarım sonuçlarını ( iy ) hesaplar (adım 
3). Sonra, toplam çıkarım sonucu ( oy ), iy  ve iω ’nin 
ağırlıklı ortalaması olarak elde edilir (adım 4). 
Çıkarım sonucuna ( oy ) transmisyon hattında yer 
verilip verilemeyeceğini kontrol eder (adım 5). Eğer 
yer verilirse kontrol çağırmayı kabul eder (adım 6); 
yer verilmezse kontrol çağırmayı ret eder (adım 7). 
 
Adım1. Kullanıcıdan trafik parametrelerini al. 
Adım2. bulanık kuralların uyarlanabilirliklerini ( wi ) 

hesapla. 



 
 

Adım3. wi  ve sonuç üyelik fonksiyonlarına göre 
bulanık kuralların çıkarım sonuçlarını ( iy ) 
hesapla. 

Adım4. Toplam çıkarım sonucunu ( oy ), iy  ve 

iw ’nin ağırlıklı ortalaması olarak elde et. 
Adım5. Transmisyon hattı üzerinde oy değerine 

(tahmini bandgenişliği) yer veriliyor mu? 
Adım6.   Evet ise çağırmayı kabul et. 
Adım7.   Hayır ise çağırmayı ret et. 
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Şekil 3 Kullanılan üyelik fonksiyonu. 
 

 Yeni haberleşme hizmetinin trafik 
parametreleri olarak maksimum ve ortalama hızları 
kullanıcılar tarafından bildirilir. Aşağıdaki bulanık 
kontrol kuralları uyarlanır; 1x , aynı hizmet sınıfındaki  
çoğullama çağırmaların sayısının ( m ) derecesel 
nümerik değerini ( mx /11 = ) ve 2x , maksimum hız / 
transmisyon hattı hızı oranını gösterir. Buna göre; 
 
 P is  then 2N is 2 and 1is 1 if  :1 yxN xR  

    NyPxP xR  is  then 2 is 2 and 1is 1 if  :2   
 
N1, P1, N2, P2, N ve P Şekil 3’te gösterilen lineer 
üyelik fonksiyonlarıdır. Örneğin, 
 

Maksimum hız : Vp=1 Mbit/sn 
Ortalama hız    :Va=0.5 Mbit/sn 
Çağırmaların sayısı: m=20 
Transmisyon hattı hızı: Vt=156 Mbit/sn 

05.020/1/11 === mX  
              00641.0156/1/2 === VtVpX  
 
İlk olarak,  R1 ve R2 kurallarının uyarlanabilirlikleri 
(w1 ve w2) sırayla elde edilir: 
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N1, N2, P1 ve P2 değerlerini Şekil 3’te gösterilen 
karakteristiklerden okumak mümkündür. R1 ve R2 
kurallarının çıkarım sonuçları (y1 ve y2); 
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Ayrıca, toplam çıkarım sonucu (yo), y1 ve y2’nin 
uyarlanabilirliklerinin (w1 ve w2) ağırlıklı ortalaması 
olarak elde edilir ve bu değer bir bağlantıya tahsis 
edilmesi gereken bandgenişliğidir: 
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Şekil 4 Bulanık karara göre tahmin edilen 

                       bandgenişliği değeri. 
  

Şekil 4’te gösterildiği gibi yukarıda nümerik 
olarak hesaplanan bandgenişliği değeri grafiksel 
olarak da kolayca bulunabilmektedir. 
 Aynı kalite sınıfı çağırmalarının band tahsis 
değerlerinin ( 1=Vp Mbit/sn, 5.0=Va Mbit/sn) 
toplamı 13.38 Mbit/sn’dir ( 20Mbit/sn 669.0 × ) ve bu 
değere transmisyon hattında yer verildiği sürece, 
çağırma kabul edilir. Çağırma kabul edildikten sonra, 
kabul edilen çağırmanın ait olduğu kalite sınıfının 
toplam bandgenişliği tahsis değeri 13.38 Mbit/sn’ye 
güncellenir. 
 Bu uygulama çalışmasında Şekil 3’te gösterilen 
lineer tip üyelik fonksiyonları uyarlanmıştır. Buna 
sınırlamaksızın, elbette ki bu üyelik fonksiyonlarının 
tipini isteklere göre değiştirmek olasıdır. 
 



 
 

 3. SONUÇ 
 Yukarıda açıklanan simülasyon çalışmalarına 
göre bir bağlantıya tahsis edilecek bandgenişliğini 
tahmin etmede bulanık sonuç çıkarma metodunun 
oldukça etkili olacağı gösterilmiştir. Bulanık mantık 
esasına göre elde edilen bandgenişliğinin kullanımı 
transmisyon hattının etkinliğinin yüksek olmasını 
sağlar. Sonuç olarak, halihazırdaki bağlantı kabul 
kontrolünde meydana gelen hizmet kalitesi 
problemlerini çözmek için bildirilen trafik 
parametrelerine dayalı bulanık bağlantı kabul kontrol 
sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır ve bu sistemde 
kullanılabilecek bulanık kontrol algoritma akış 
diyagramı gösterilmiştir.  
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