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СЕНСОРНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Проаналізовано методи агрегації даних в сенсорних радіомережах та висунуті вимоги до методу 

агрегації даних сенсорних радіомереж спеціального призначення і запропоновані шляхи їх реалізації. 

Коваленко И.Г., Романюк А.В. Требования к методу агрегации данных в сенсорных радиосетях 
специального назначения. Проанализированы методы агрегации данных в сенсорных радиосетях и выдвинуты 
требования к методу агрегации данных сенсорных радиосетей специального назначения. 

I. Kovalenko., A.Romanjuk Aggregation data requirements in special wireless sensor networks with an excess 
of heterogeneous nodes. Aggregation data methods in special wireless sensor network were analyzed and the demands 
to the method of aggregation data in special wireless sensor networks with an excess of heterogeneous nodes  
were made. 
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Актуальність. Перспективна автоматизована система управління військами для збору 
розвідувальної та іншої інформації буде використовувати сенсорні радіомережі (СР), що 
складаються з сенсорних вузлів з інтегрованими функціями моніторингу навколишнього 
середовища, обробки і передачі даних [1]. Основними елементами сенсорних вузлів є: 
датчики контролю зовнішнього середовища, мікропроцесор, батарея та прийомопередавач.  

Особливостями СР спеціального призначення є: велика розмірність (сотні, тисячі); 
значна інтенсивність виходу з ладу вузлів (зміна топології); надлишкова кількість вузлів; 
неоднорідність вузлів (радіусів радіозв’язності та зон моніторингу); різнорідність датчиків 
(вібраційні, акустичні,магнітні, інфрачервоні, хімічні, радіаційні, температури та вологості, 
напрямку та швидкості вітру тощо); концентрація трафіка мережі навколо шлюзу; 
неможливість заміни вузлів (батарей). Вузли СР мають обмежене автономне джерело 
живлення, що вимагає застосовувати енергозберігаючі методи управління для зменшення 
використання енергоресурсу окремими вузлами для подовження функціонування всієї 
мережі [2]. Одним з ефективних шляхів енергозбереження є зменшення обсягу даних, що 
циркулює в мережі шляхом їх агрегації [2].  

Агрегація даних в мережі дозволяє [3]: 
виключити втрату повідомлень при перевантаженні трафіку на окремих ділянках 

мережі за рахунок зменшення обсягу даних, що передаються; 
зменшити використання енергетичних ресурсів окремих вузлів мережі і, відповідно, 

збільшити „час життя” мережі; 
зменшити вплив помилково визначених даних сенсорів. 
В свою чергу агрегація даних має недолік – при втраті або компрометуванні одного 

повідомлення агрегованих даних втрачаються дані від відповідної гілки (групи) вузлів. 
Виходячі з особливостей СР спеціального призначення можна визначити основні 

вимоги до методів агрегації даних в мережах даного класу: 
– забезпечення зберігання енергоресурсу вузлів для збільшення тривалості 

функціонування мережі; 
– незалежність від реалізації методів управління на різних рівнях моделі OSI; 
– забезпечення зменшення обсягу даних за рахунок надлишковості, часової та 

просторової кореляції інформації з допустимою втратою точності; 
– забезпечення безпеки і неможливості компрометування даних; 
– забезпечення функціонування в умовах виходу з ладу окремих вузлів; 
– врахування ущільнення (концентрації) трафіку на наближених до шлюзу вузли; 
– забезпечення обробки даних різного пріоритету. 
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На даний час розроблено множина методів агрегації даних (МАД) для СР різного 
призначення, структури, розміру тощо [2]. Існуючі методи агрегації даних не відповідають 
вимогам до СР спеціального призначення,  що були вказані вище, тому не можуть 
використовуватись для побудови CР спеціального призначення. Тому постає задача: 
проаналізувати існуючий досвід при розробці методів агрегації даних в сенсорних 
радіомережах, виявити переваги та недоліки окремих методів і з їх врахуванням висунути 
вимоги до методу агрегації даних сенсорної радіомережі спеціального призначення. 

Аналіз публікацій. Класифікація методів агрегації даних представлена на рис. 1. 
Порівняльна характеристика МАД наведена в таблиці 1. Відповідно прийнятої моделі збору 
даних [2] (всі вузли передають дані моніторингу шлюзу) для зменшення обсягу даних, що 
збираються СР, доцільно використовувати деревоорієнтовані методи збору даних, такі як 
TAG, Directed Diffusion, DB-MAC, Tributaries and Deltas, MyDAP [4-5].  

 
Рис. 1. Класифікація МАД 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика методів агрегації даних 

Характе-  
 ристи-

                   ка   
 
Метод 

Тип (архітектура 
збору даних, тип 
управління тощо) 

Відмово-
стійкість при 
виході з ладу 

окремих вузлів 

Обсяги 
службо-

вого 
трафіку 

Можли-
вості 

масшта-
бування 

Допусти-
ма мобіль-

ність 
вузлів 

Додаткові 
методи енерго-

збереження 

Синхро-нізація 
вузлів мережі 

Рівень моделі 
ОSI 

TAG [6] дерево, збір даних 
шлюзом Низька Високі Низькі Низька Періоди сну Періодична за 

вимогою Прикладний  

Directed Diffusion 
[7] 

дерево, збір даних 
шлюзом Середня Високі Середні Середня – Асинхрон-ний Прикладний, 

мережевий 

PEGASIS [8] 
ланцюги, 

централізований або 
децентралізований 

Низька Високі Дуже 
низькі 

Дуже 
низька 

Зміна 
активного 

вузла 
Періодична 

Прикладний, 
мережевий, 
канальний 

DB-MAC [9] дерево, 
децентралізований Середня Низькі Високі Висока – Асинхрон-ний Прикладний, 

канальний 

LEACH [10] Кластери, 
розподілений Низька Середня Низькі Низька 

Зміна 
головних 

вузлів 
кластерів, 

періоди сну 

Періодична Прикладний, 
мережевий 

COUGAR [11] 
Кластери, 

розподілений 
синхронний 

Середній Середня Низькі Низька – Періодична 
Прикладний, 
мережевий, 
канальний 

Synopsis Diffusion 
[12] 

Багатошляховий, 
розподілене Висока Середня Високі Висока – Асинхрон-ний Прикладний, 

мережевий 
Tributaries and 

Deltas [13]  
дерево/багато 

шляхів, Висока Середня Середні Середня – Асинхрон-ний Канальний, 
прикладний 

MyDAP [14] 
Дерево, 

централізоване або 
децентралізоване 

Високий Низькі Високі Середня 
не залежить 

від інших 
методів 

Асинхрон-
ний Мережевий 

Методи агрегації даних в СР 

Деревоорієнтовні Кластерні 
МАД 

Багатошляхові 

Децентралізовані МАД 

безпека 
передачі між 

окремими 
вузлами 

безпека 
передачі від 

окремого вузла 
до шлюзу 

гібридні 
механізми 

безпеки  

Централізовані МАД 

Ланцюгові 

з а  т и п о м   а р х і т е к т у р и   з б о р у  д а н и х  

з а  р і в н е м  м о д е л і  O S I  

Прикладний Мережевий Канальний 

Багаторівневі 

з а   м е х а н і з м а м и   з а б е з п е ч е н н я   б е з п е к и  
п е р е д а ч і  д а н и х  
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Так в методі TAG збір даних організується таким чином, що повідомлення до шлюзу 
поступають згідно фіксованого дерева збору даних і батьківські вузли передають дані в 
напрямку шлюзу тільки після отримання всіх даних від дочірніх вузлів і обробки за 
допомогою заданих на прикладному рівні функцій (COUNT, MIN, MAX, SUM та 
AVERAGE). Недоліки: даний метод передбачає періодичну реконфігурацію дерева збору 
даних (з управлінням на прикладному рівні) та має низьку стійкість до відмов окремих вузлів 
(втрачаються всі дані відповідної гілки вузлів), зменшення обсягів даних залежить від 
методів збору даних, затримки повідомлень. 

Метод Directed Diffusion передбачає передачу даних від окремих вузлів за командою 
шлюзу. Метод включає три етапи: запит даних, визначення відхилень даних вузлами мережі, 
передачу даних по запиту. При передачі даних по визначеним маршрутам вузли зберігають 
відхилення значень даних і використовують їх при наступних запитах. Метод передбачає 
організацію структури (зв’язності) мережі та маршрутизацію відповідно структурі мережі 
збору даних прикладного рівня. Недоліки: витрати ресурсів вузлів на передачу запитів на 
отримання даних, залежність від методів канального та мережевого рівнів моделі OSI та 
методів збору даних прикладного рівня. 

Метод DB-MAC передбачає взаємодію вузлів на канальному рівні моделі OSI. Вузли 
прослуховують радіоканал і для передачі в напрямку шлюзу обирається сусідній вузол, який 
останнім отримав повідомлення від інших вузлів. Це дозволяє організувати накопичення 
даних на окремих вузлах, після чого здійснюється їх обробка відповідно методів збору даних 
прикладного рівня (COUNT, MIN, MAX, SUM та AVERAGE). Недоліки: залежність від 
методів збору даних прикладного рівня та методів множинного доступу канального  
рівнів моделі OSI. 

Метод Tributaries and Deltas передбачає побудову зв’язності мережі за двома типами 
організації збору даних: для віддалених вузлів – деревовидний, а для наближених до шлюзу 
– багатошляховий. Це дозволяє більш рівномірно розподілити навантаження на наближені до 
шлюзу вузли. Розмір зони багатошляхового збору даних навколо шлюзу розраховується 
адоптивно. Зменшення обсягу даних здійснюється на прикладному рівні. Недоліки: 
залежність від методів збору даних, методів множинного доступу до каналу та  
методів маршрутизації. Основна частина запропонованих методів агрегації даних забезпечує 
зменшення обсягів передачі даних на прикладному рівні. Застосування методів прикладного 
рівня передбачає володіння інформацією про мережу всіма її вузлами (детерміноване 
розгортання з визначеними параметрами, передача великого обсягу службової інформації 
для взаємодії вузлів і централізоване управління ними), що не відповідає вимогам до СР 
військового призначення. Тому для мереж даного класу доцільно використовувати методи 
агрегації даних на мережевому рівні, які передбачають децентралізоване функціонування. 

Основним недоліків існуючих методів агрегації даних є неможливість їх застосування 
мережі для заданого зменшення витрат енергоресурсу визначеного вузла. Розроблені методи 
дозволяють зменшити обсяги передачі даних в мережі, але не передбачають зменшення 
витрат енергоресурсу окремих перенавантажених ретрансляцією вузлів мережі, вихід з ладу 
яких може порушити зв’язність мережі. 

Крім того, в деревоорієнтованих методах агрегації даних при виході з ладу окремого 
вузла (або його компрометування) можлива втрата (компрометація) даних цілої відповідної 
гілки вузлів. Тому крім механізмів зменшення обсягу даних, методи агрегації даних повинні 
реалізовувати механізми перевірки цілісності даних, що збираються. Також, методи агрегації 
даних повинні бути сумісними з методами управління топологією, доступу до каналу та 
методам маршрутизації в мережі. На погляд автора цієї статті найбільш універсальним 
розробленим методом, що відповідає даним умовам, є метод МyDAP (A Dynamic Data 
Aggregation Scheme for Privacy Aware Wireless Sensor Networks) [14]. Цей метод забезпечує 
агрегацію даних на вузлах при перевантаженнях передачі даних. В методі зменшення обсягу 
даних здійснюється при загрозі переповнення черги передачі повідомлень (буферу), що 
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дозволяє уникнути втрату повідомлень. Але вказаний метод, як і інші розглянуті, не 
відповідає вимогам до СР спеціального призначення з тривалості функціонування мережі 
(управління витратою енергоресурсу визначених вузлів, безпеки, особливостей випадкового 
розгортання надлишкової кількості неоднорідних вузлів [15]. Крім того метод агрегації 
даних для СР спеціального призначення повинен враховувати можливість застосування 
різних, в тому числі гібридних, методів множинного доступу [16]. 

Таким чином, вищевказані розроблені методи агрегації даних не відповідають вимогам 
до сенсорних радіомереж спеціального призначення. Тому необхідно постає актуальною 
розробка нового методу агрегації даних в СР спеціального призначення. 

Визначення вимог до методу агрегації даних СР спеціального призначення та 
шляхів їх реалізації. Метод агрегації даних в сенсорних радіомережах спеціального 
призначення повинен забезпечувати зменшення витрат енергоресурсу вузлів шляхом 
зменшенням обсягу даних, що передаються в напрямку шлюзу в залежності від 
навантаження даних, пріоритетів та необхідної точності.  

Особливістю розгортання СР спеціального призначення є використання надлишкової 
кількості вузлів для забезпечення заданого покриття району моніторингу, внаслідок чого 
виникає надлишковість інформації за рахунок часової та просторової кореляції повідомлень. 
Так деякі дані моніторингу можуть не змінюватись на протязі деякого часу. Вузли мережі 
повинні відслідковувати дані, що не зміняються і передавати в напрямку шлюзу одне 
повідомлення за гілку дочірніх вузлів після передачі даних, що змінилися. Це дозволить 
виключити повторну передачу даних в мережі.  

Окремі дані можуть однаково фіксуватися багатьма сенсорними вузлами на окремій 
ділянці (наприклад, вібраційні та акустичні сигнали від функціонування двигунів окремих 
видів озброєння (техніки)). Приклад групи вузлів, що однаково фіксують параметри 
навколишнього середовища приведений на рис. 2. Надлишковість цієї інформації зворотно 
пропорційна точності вимірювання окремих параметрів навколишнього середовища 
(кількості дискретних рівнів вимірювання). Крім того, окремі сенсори можуть помилково 
визначити деякі параметри і використання надлишковості може "згладити" ці помилки. 

 

 
Рис.2. Приклад групи вузлів, дані яких просторово корелюються 

Використання методу агрегації даних може знизити точність збору даних в мережі і 
вносити додаткову затримку в передачі повідомлень в напрямку шлюзу, тому його доцільно 
використовувати в окремих наступних випадках: 

1. При застосуванні гібридних методів доступу з організацією зони детермінованого 
множинного доступу (ЗДМД) до радіоканалу для вузлів, наближених до шлюзу на граничних 
вузлах цих зон. (рис. 3). При цьому різні методи доступу (випадковий, детермінований) 
застосовуються в окремі періоди  функціонування мережі. Граничні вузли ЗДМД 
функціонують в обидва періоди (під час випадкового множинного доступу (МД) до каналу 
накопичують дані, під час детермінованого передають в напрямку шлюзу). В цьому випадку 
створення черг повідомлень на цих вузлах для агрегації даних не призведе до додаткових 
затримок передачі повідомлень. Крім того агрегація даних на граничних вузлах дозволить 
узгодити трафік граничних вузлів ЗДМД, отриманий під час під час випадкового доступу до 
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каналу з поточним виділенням для цих вузлів ресурсу радіоканалу під час  
детермінованого доступу. 

2. У випадку перенавантаження окремих вузлів мережі ретрансляцією даних. 
Відповідно наведеному прикладу на рис. 4 всі вузли „відокремленої” підмережі можуть 
передавати дані в напрямку шлюзу лише через два вузли 1 та 2 , що призведе до підвищеного 
використання їх енергетичного ресурсу, передчасного виходу з ладу та подальшої 
відсутності зв’язності вказаної підмережі з шлюзом. Подовжити час функціонування вузлів 1 
та 2 можливо лише обмеженням кількості передач в напрямку шлюзу для цих вузлів, що, в 
даному випадку, можливо лише шляхом зменшення обсягів даних з використанням їх 
часової та просторової кореляції зі зменшенням точності даних, що збираються  
відповідною підмережею.  

 

 
Рис. 3. Приклад створення зони детермінованого МД         Рис.4. Приклад відокремленої підмережі 
                                       в радіоканалі 

Для зменшення обсягу даних, що передаються в мережі, та, відповідно, збереження 
енергетичних ресурсів вузлів, доцільно розробляти механізми об’єднання окремих 
повідомлень, що корелюються. Крім того, агрегація повідомлень дозволить зменшити вплив 
можливих помилкових даних окремих вузлів на загальний збір даних шлюзом. На рис. 5 
представлений приклад формування агрегованого повідомлення 1,2,3,4m  з повідомлень 

1 2 3 4, , ,m m m m  на окремому проміжному вузлі-агрегаторі, через який дані передаються в 
напрямку шлюзу. Агрегацію даних на окремих вузлах СР доцільно здійснювати за рахунок 
створення черг передачі повідомлень в напрямку шлюзу з забезпеченням агрегації окремих 
повідомлень в ній при перевантаженні черги. При цьому для зменшення витрат 
енергоресурсу вузла необхідно обмежити кількості передачі повідомлень в напрямку шлюзу 
за період збору даних СР, що примусово призведе до перенавантаження черги і агрегації 
даних. На рис. 6. приведено приклад зміни черги окремого вузла при агрегації даних. При 
збільшенні черг передачі повідомлень за рахунок різкого зростання трафіку або при 
обмеженні кількості передач для більшого енергозбереження на окремих напрямках передачі 
даних, відповідно збільшуються можливості зменшення обсягу даних за рахунок  
їх об’єднання.  

СР спеціального призначення повинна забезпечувати конфіденційність, автентичність, 
цілість на неможливість компрометування переданих даних між вузлами мережі. Тому в 
методі повинні бути задіяні механізми безпеки передачі даних між окремими парами вузлів. 
Для підвищення безпеки передачі даних сенсорів і відповідних координат необхідно 
забезпечити безпеку передачі даних від окремого вузла до шлюзу. 
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Рис.5. Приклад формування агрегованого                              Рис.6. Приклад черги повідомлень 
                          повідомлення                                                                      окремого вузла 

Для даних, які вимагають підвищеної оперативності передачі та точності визначення 
координат (наприклад, збір даних охорони визначеного периметру) доцільно організовувати 
окремі черги підвищеного пріоритету передачі. Для можливості агрегації відповідні поля 
даних повідомлень передачі даних повинні бути узгоджені і представлятись в єдиному 
форматі. Параметри черг та пріоритети повідомлень повинні визначатись на  
прикладному рівні. 

Висновки 
Агрегація даних в сенсорних радіомереж спеціального призначення дозволяє: 
– зменшити обсяги даних, що передаються в мережі з одночасним підвищенням 

надійності та точності збору інформації з використанням надлишковості вузлів мережі; 
– виключити можливі втрати повідомлень за рахунок перевантаження окремих 

напрямків передачі даних в мережі; 
– зменшити використання енергоресурсу вузлів на окремих напрямках мережі за 

рахунок зменшення об’єму переданої інформації і подовжити час життя мережі; 
– забезпечити безпеку передачі інформації між окремими вузлами мережі, а передачі 

даних сенсорів та координат – від окремого вузла (групи вузлів) до шлюзу 
Метод агрегації даних в сенсорних радіомережах спеціального призначення повинен : 
– забезпечувати задане зменшення об’єму передачі даних (зберігання енергоресурсу) на 

визначеному вузлі мережі; 
– бути реалізованим на мережевому рівні моделі OSI; 
– бути незалежним від реалізації методів управління на різних рівнях моделі OSI; 
– забезпечувати зменшення обсягу даних за рахунок надлишковості, часової та 

просторової кореляції інформації з допустимою втратою точності; 
– забезпечувати безпеку і неможливість компрометування даних; 
– враховувати можливість виходу з ладу окремих вузлів; 
– враховувати ущільнення (концентрацію) трафіку при наближенні до шлюзу; 
– забезпечувати обробку даних різного пріоритету. 
Для реалізації агрегації даних доцільно використовувати створення черг передачі 

повідомлень на окремих вузлах з обмеженням кількості передачі повідомлень в напрямку 
шлюзу за період збору даних мережею та зменшенням кількість (об’єднанням) повідомлень 
за рахунок часової та просторової кореляції зібраних даних. 

Метод повинен забезпечувати конфіденційність, автентичність, цілість на 
неможливість компрометування переданих даних між окремими вузлами мережі, а для даних 
сенсорів – від окремого вузла до шлюзу. Крім того метод агрегації даних для СР 
спеціального призначення повинен враховувати можливість застосування методів 
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використання надлишковості вузлів [15] та застосування зон детермінованого множинного 
доступу [16]. 

В подальшому на основі викладених вимог буде розроблений метод агрегації даних в 
сенсорних радіомережах спеціального призначення з надлишковою кількістю вузлів. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Міночкін А.І, Романюк В.А., Жук О.В. Перспективи розвитку тактичних сенсорних 
мереж // Збірник наукових праць № 4. – К.: ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2007. – С. 112 – 119.  

2. Коваленко І.Г., Романюк В.А., Діянчук І.М. Аналіз методів енергозбереження в 
сенсорних радіомережах // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2011. – № 1. – С. 76  
– 84. 

3. K. Maraiya, K Kant, N. Gupta. Architectural Based Data Aggregation Techniques in 
Wireless Sensor Network: A Comparative Study // International Journal on Computer Science and 
Engineering (IJCSE), 2001. – Vol. 3, – No. 3, – pp. 1131–1138. 

4. K.Maraiya, K.Kant, N.Gupta, Wireless Sensor Network: A Review on Data Aggregation// 
International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 2, Issue 4, 2011. 

5. E.Fasolo, M.Rossi, J.Widmer, M.Zorzi. In-network Aggregation Techniques for Wireless 
Sensor Networks: A Survey // Wireless Communications, IEEE, 2007, vol. 14, issue 2, pp. 70 – 87. 

6. Madden, M. J. Franklin, J. M. Hellerstein, and W. Hong, „TAG: a Tiny AGgregation 
Service for Ad-Hoc Sensor Networks,” 2002, Boston, MA, US. 

7. C. Intanagonwiwat, R. Govindan, D. Estrin, J. Heidemann, F. Silva, „Directed diffusion for 
wireless sensor networking,” IEEE/ACM Trans. Networking, 2002. – vol. 11, – no. 1, pp. 2 – 16. 

8. S. Lindsey, C. Raghavendra, and K. M. Sivalingam, „Data Gathering Algorithms in Sensor 
Networks using Energy Metrics,” IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., 2002. – vol. 13, no. 9, pp. 924 
– 935. 

9. G. Di Bacco, T. Melodia, and F. Cuomo, „A MAC Protocol for Delay-Bounded 
Applications in Wireless Sensor Networks,” in Med-Hoc-Net, 2004, Bodrum, Turkey. 

10. W. B. Heinzelman, A. P. Chandrakasan, and H. Balakrishnan, „An application-specific 
protocol architecture for wireless microsensor networks,” IEEE Trans. Wireless Commun., 2002.  
–  vol. 1, no. 4, pp. 660 – 670. 

11. Y. Yao and J. Gehrke, „Query processing for sensor networks,” in ACM CIDR 2003, 
Asilomar, CA, US. 

12. S. Nath, P. B. Gibbons, Z. R. Anderson, and S. Seshan, „Synopsis Diffusion for Robust 
Aggregation in Sensor Networks,” in ACM SenSys, 2004, Baltimore, MD, US. 

13. A. Manjhi, S. Nath, and P. B. Gibbons, „Tributaries and Deltas: Efficient and Robust 
Aggregation in Sensor Network Stream,” in ACM SIGMOD 2005, Baltimore, MD, US. 

14.  S. Sicari, A. Grieco, G. Boggia, A. Coen Porisini DyDAP: A Dynamic Data 
Aggregation Scheme for Privacy Aware Wireless Sensor Networks in The Journal of Systems & 
Software (JSS), 2012, № 85(1), pp.152 – 166. 

15. Коваленко І.Г., Романюк В.А., Діянчук І.М. Метод енергозбереження сенсорної 
радіомережі спеціального призначення з надлишковою кількістю неоднорідних вузлів при 
забезпеченні заданих показників перекриття зон моніторингу та зв'язності вузлів // Збірник 
наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2011. – № 3. – С. 52 – 64. 

16. Коваленко І.Г. Енергозберігаючий метод множинного доступу в сенсорних 
радіомережах спеціального призначення з надлишковою кількістю неоднорідних вузлів// 
Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2012. – № 1. – С. 37 – 49 . 
 


