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УДК 621.395                                                                               Барба І.Б. (ОНАЗ ім. О.С. Попова) 
Орєшков В.І (ОНАЗ ім. О.С. Попова) 

 

МЕТОДИКА СУМІСНОГО ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖ ТЕЛЕФОННИХ ТА 
ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ 

 
У статті пропонується методика проектування телефонної мережі загального користування сумісно з 

мережею широкосмугового доступу (ШД). Методика базується на використанні програмного забезпечення, 

яке дозволяє розрахувати характеристики цифрових абонентських ліній, побудованих за технологіями xDSL в 

багатопарних телефонних кабелях. Розглянуто приклад проектування нової мережі ШД сумісно з телефонною 

мережею. 

Барба И.Б., Орешков В.И. Методика совмесного проектирования сетей телефонных и 

широкополосного доступа. В статье предлагается методика проектирования телефонной сети общего 

пользования совместимо с сетью широкополосного доступа (ШД). Методика базируется на использовании 

программного обеспечения, которое позволяет рассчитать характеристики цифровых абонентских линий, 

построенных за технологиями xDSL в многопарных телефонных кабелях. Рассмотрен пример проектирования 

новой сети ШД совместимо с телефонной сетью. 

I. Barba, V. Oreshkov Telephone networks and broadband access networks matching designing technique. In 

the article presents the design method of the public telephone network with the broadband access (BA )network. The 

method is based on the use of software, which allows to calculate of the characteristics of digital subscriber lines, built 

on xDSL technologies in the multipair telephone cables. The example of planning of new BA network is considered 

consonant with a public telephone network. 

Ключові слова: телефонні мережі, мережі широкосмугового доступу. 

На сьогодні найпоширенішим в світі видом широкосмугового доступу (ШД) є доступ, 
що використовує добре розвинену мережу абонентських ліній (АЛ) місцевої телефонної 
мережі. При цьому оператори зв'язку для надання абоненту широкого спектру послуг по 
телефонних кабелях впроваджують обладнання на основі xDSL-технологій (рекомендації 
МСЕ-Т G.992, G.993). Для успішного впровадження даних технологій на телефонній мережі 
необхідно забезпечити науково обґрунтовані методики проектування та правила експлуатації 
мережі ШД. Питання побудови мультисервісної мережі доступу на основі телефонної мережі 
являється актуальним на сьогодні, ці питання розглядались в [1], але  комплексної методики 
проектування цифрових систем за технологіями xDSL на вітчизняних телефонних кабелях в 
наукових виданнях не розглядалось.  

Метою даної статті є викладення методики сумісного проектування телефонної мережі 
та мережі ШД за xDSL-технологіями, що є важливим прикладним завданням. 

У [2] запропонована методика проектування мережі xDSL-доступу з використанням АЛ 
існуючої телефонної мережі з визначеними параметрами і характеристиками (задачі 
проектування які при цьому вирішувалися умовно були віднесені до задач першого класу). 
Але якщо розглядати побудову нового телефонного району, то виникає завдання одночасно з 
телефонною мережею проектувати мережу xDSL-доступу (відповідно, задачі другого класу). 
У даному випадку проектування телефонної мережі здійснюється з позицій забезпечення в 
першу чергу вимог мережі xDSL- доступу, які набагато жорсткіші, ніж вимоги до 
телефонних АЛ. 

Серед задач проектування нової мережі можливі наступні варіанти: по-перше, це 
розвиток існуючої телефонної мережі шляхом прокладання нових кабелів від діючої 
комутаційної станції (КС) до нових абонентів, по-друге, це будівництво нової телефонної 
мережі, включаючи телефонні станції, підстанції, виносні модулі та кабелі. 

Проектування мережі починається з узгодження та затвердження завдання, що містить 
вихідні дані для проектування: 

1. Загальна кількість об’єктів, що телефонізуються (квартир, офісів, підприємств, 
організацій) із зазначенням категорій абонентів (бізнес, котедж, багатоквартирні будинки, 
малоповерхове не елітне житло). 
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2. Плановане число абонентів (ЦАЛ – цифрових АЛ), що будуть підключатися до 
мережі ШД за етапами, з можливими швидкостями доступу (дані надаються планово-
економічними службами Замовника). 

3. Основна швидкість доступу. 
4. Прив’язка об’єктів до району, що телефонізується. 
5. Дані про існуючу телефонну мережу, план кабельної каналізації. 
Усі об’єкти телефонізації зручно поділити на наступні категорії. 
Категорія 1. Бізнес-центри, великі підприємства. Характеризуються великими 

необхідними швидкостями передавання, високою платоспроможністю та високою 
концентрацією користувачів. 

Категорія 2. Елітна котеджна забудова. Характеризується тим самим, що і категорія 1 
за винятком високої концентрації користувачів. 

Категорія 3. Багатоповерхова квартирна забудова. Висока концентрація користувачів, 
але платоспроможність середня. 

Категорія 4. Малоповерхова, не елітна житлова і дачна забудова. Мала концентрація 
користувачів, невеликий попит на високі швидкості доступу. 

Критерієм проектування є мінімізація капітальних витрат на побудову мережі за 
умовою виконання технічного завдання. 

Проектування нової мережі (вирішення задач другого класу) здійснюється за 
допомогою спеціалізованого програмного забезпечення проектування (ПЗПр). Застосування 
ПЗПр мережі xDSL- доступу, пов'язане з необхідністю враховувати численні фактори, що 
діють в багатопарних кабелях: частотні характеристики кабелів, число паралельно 
працюючих ЦАЛ, шуми від інших різноманітних систем передавання, працюючих по 
кабелю, шуми від зовнішніх джерел випромінювання та ін[3].  

Проектування  складається з двох етапів. На першому етапі розробляється попередній 
проект, який на другому етапі уточнюється за допомогою ПЗПр. 

На першому етапі визначається загальна структура мережі, що проектується. При 
визначенні структури мережі необхідно керуватися наступними критеріями та обмеженнями. 

1) Необхідно мінімізувати капітальні витрати на побудову мережі: 
К = КСТ + КЛС → min. 

де КСТ – капітальні витрати на станційне обладнання; КЛС – капітальні витрати на лінійні 
споруди (магістральний та розподільний кабель, розподільні шафи та коробки, муфти та ін.). 

2) У зв’язку з обмеженнями на довжину АЛ: lАЛ ≤ lmax, що накладаються системами 
передачі xDSL, мережа ШД на базі електричних телефонних кабелів повинна, як правило, 
будуватися з використанням ВМК – виносних модулів комутації (рис. 1). 

3) Зв’язок (з’єднувальна лінія) між АТС і ВМК здійснюється, наприклад за допомогою 
волоконно-оптичної системи передачі (ВОСП) і металевого кабелю. 

4) Абонентські лінії, що з’єднують ВМК з абонентами, будуються з використанням 
кабелів типу ТП діаметром 0,64; 0,5; 0,4 мм або кабелів типу «Вита пара» за традиційними 
шафовою або безшафовою схемами:  

dТП → min. 
5) Абонентська проводка виконується кабелем типу «Вита пара». 
6) ВМК комплектується мультиплексорами DSLAM та системою гарантованого 

живлення. 
7) Питання про економічну доцільність використання ВМК повинно вирішуватися з 

урахуванням капітальних витрат на їх встановлення, вартості альтернативних рішень: 
прокладання кабелю ТП з малим завантаженням системами передачі ADSL2+ або кабелю з 
покращеними частотними характеристиками і перспектив розвитку: 

Е → max. 
Питання побудови з’єднувальної лінії АТС – ВМК не розглядається в даній статті. 

Проектування починається з виділення груп компактно розташованих абонентів (ГКРА) та 
визначення їх категорій. Для кожної з груп залежно від категорії задається основна 
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(максимальна) швидкість доступу (профіль доступу) і визначається максимальна довжина 
АЛ від ВМК до абонента мережі ШД. При цьому вважається, що абонентська проводка 
здійснюється витою парою, довжина якої не перевищує 30 м. 

 

Металевий кабель 
Оптичний кабель 

ВМК-2 

ВМК-3 

ВМК-1 

ВМК-4 

АТС 

РШ 

РШ 

РШ 

РШ 

РШ 

РК1 

РК2 

РК3 

РШ 

до
 B

R
A

S
 

РШ – розподільча шафа; РК – розподільча коробка; ВМК – виносний модуль комутації. 
 

BRAS – віддалений сервер широкосмугового 
              доступу; 

 
Рис. 1. Структура фрагменту мережі ШД, з використанням ВМК 

 
Для попереднього визначення довжини ЦАЛ в залежності від параметрів мережі ШД 

були проведені відповідні розрахунки окремі результати для СП ADSL 2+ [4] надані  у  
табл. 1. 

Для категорій користувачів 1, 2, якщо не задані інші умови, рекомендується спиратися 
на такі вихідні дані: максимальна швидкість передавання – 19,6 Мбіт/с, 100 % підключення 
абонентів телефонної мережі до мережі ШД. 

Таблиця 1 

Довжина ЦАЛ ADSL 2+ при спектральній щільності потужності шуму мінус 120 
дБм/Гц і 100% завантаженні кабелю пучкової скрутки 

Тип кабелю ТП 100х2 ТП 50х2 ТП 10х2 

Діаметр жил,мм 0,64 0,5 0,4 0,64 0,5 0,4 0,64 0,5 0,4 

Швидкість до/від абонента, кбіт/с Довжина ЦАЛ, км 

19648/928 0,14  0,14  0,14  0,19  0,19  0,19  0,27 0,27 0,27 

9824/928 2,62  2,06  1,68  2,73  2,12  1,73 2,82 2,18 1,78 

2464/608 5,35  4,05  3,17  5,38  4,06  3,18 5,43 4,09 3,19 

1248/608 6,41  4,79  3,68  6,42  4,82  3,69 6,49 4,85 3,71 

Для користувачів категорій 3, 4 потрібно, якщо не задано інше, виходити з швидкості 
доступу 9,8 Мбіт/с, що дозволяє надавати послугу Triple Play. Швидкості передавання по 
ЦАЛ вибрані в відповідності до профілів доступу, що використовуються в ПАТ 
„Укртелеком”.  

На другому етапі проектування здійснюється перевірка характеристик кожної з ЦАЛ 
та оптимізація мережі доступу за допомогою розробленого програмного забезпечення. 

Програма проектування спирається на співвідношення сигнал/завада на вході 
приймача k – ї ЦАЛ в багатопарному телефонному кабелі(1), яке враховує перехідні завади 
від інших ЦАЛ, що працюють в тому же кабелі. 

Відношення сигнал/шум на вході приймача k-ї DSL визначається виразом: 
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i бл  д  ін з
i,i i,i

10 lg
іk k

k пр

k

k k

P
SNR

P P n
≠ ≠

=
+ +∑ ∑

,                                       (1) 

де ( ) ( )2
прk kP PSD f H f df= ⋅∫  – потужність власного корисного сигналу k – ї ЦАЛ; PSDk(f) − 

залежність спектральної щільності потужності сигналу на виході передавача k-ої  DSL від 
частоти; H(f) – амплітудно-частотна характеристика каналу зв'язку,

 і бл k
P  − потужність 

перехідних завад від і – ї ЦАЛ на ближній кінець k – ї ЦАЛ, 
i д k

P  − перехідні  завади 

відповідно від ближнього кінця на дальній кінець; nін.з − потужність інтерференційних завад, 
адитивного шуму, та всіх інших завад. 

Величини ,
 і бл k

P  і 
i д k

P  визначаються аналогічно Pk пр за формулами, у яких H2(f) замінено 

на частотні функції перехідних характеристик між i-ою і k-ою парами на ближньому й 
віддаленому кінцях 

i бл ( )
k

H f  і
i відд ( )

k
H f  відповідно: 

( ) ( )
i 

2
бл  бл  ik kiP PSD f H f df= ⋅∫ . 

Очевидно, що вирішення поставленої задачі неможливе без застосування  
програмних засобів. 

Для розрахунку швидкості передавання по ЦАЛ використовується методика 
застосована в[5]. 

Пропонується наступний алгоритм проектування мережі доступу, схема алгоритму 
якого наведена на рис. 2. В загальному випадку вважаємо, що число ЦАЛ в кабелі та 
швидкості передачі можуть варіюватись.  

1) Задаємо вихідні дані: кількість абонентів Nаб, число абонентів ШАД Nаб ШАД, базову 
швидкість доступу ВШАД, спектральну густину потужності завад Gn(f) (блок 1). 

2). Визначаємо місце розташування РШ (блок 2) за умови мінімізації сумарної довжини 
всіх розподільних ділянок, що відповідає критерію мінімізації капітальних витрат: 

,
1

min
M

РШ РК сум РШ РК m

m

l l− −
=

= →∑ ,                                        (2) 

де lРШ-РК  – довжина розподільної ділянки, М – число ділянок РШ – РК.  
Визначене місце розташування РШ дає можливість визначити довжини кожної 

розподільної ділянки lРШ-РК і магістральної ділянки lВМК-РШ. 
3) За вихідними даними вибираємо фрагмент мережі доступу з ділянкою ВМК – РК 

найбільшої довжини (блок 3). Задаємо характеристики цього фрагменту мережі у ПЗПр. При 
виборі характеристик кабелю задаємо діаметр жил кабелю 0,64 мм, число пар кабелю на 
ділянках не менше подвоєного числа проектованих xDSL-ліній. 

4) Потім за допомогою моделі реалізованої в спеціалізованому ПЗПр отримуємо 
відповідь на питання: чи можливо організувати xDSL-лінії даного фрагменту мережі із 
заданими параметрами (блок 4) ? 

5) У випадку негативного результату (блок 5) необхідно провести варіацію 
характеристик РК (блок 6): задати кабель з більшою ємністю на ділянці РШ – РК фрагменту 
мережі з великими перехідними завадами між парами, замінити даний кабель на кабель з 
підвищеними перехідними згасаннями між парами. Якщо після повторення розрахунку 
позитивний результат не буде досягнутий, то перейти до пункту 11. 

6) У випадку позитивного результату необхідно провести аналогічні розрахунки для 
фрагментів мережі від ВМК до РК, на яких плануються xDSL-лінії з максимальними 
швидкостями (блоки 9, 10, 5), та для фрагментів, на яких плануються максимальне число 
паралельно працюючих в одному розподільному кабелі xDSL-ліній (якщо вони не співпали з 
фрагментом/фрагментами з ділянкою ВМК – РК найбільшої довжини) (блоки 11, 12, 5). 
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Рис. 2. Схема алгоритму проектування нової мережі ШД 
 

7) Для кожного з цих експериментів у випадку негативних результатів розрахунку 
необхідно задати кабель з більшою ємністю на ділянці ВМК – РШ (блоки 7, 8) фрагменту 
мережі з великими перехідними завадами між парами, замінити даний кабель на кабель з 
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підвищеними перехідними згасаннями між парами; якщо після повторення розрахунку 
позитивний результат не буде досягнутий, то перейти до пункту 11. 

8) У випадку позитивних результатів усіх цих експериментів здійснюється розрахунок 
характеристик всієї проектованої мережі xDSL-доступу (блок 13). 

9) Якщо результат розрахунку всієї мережі негативний (блок 14) (тобто із заданими 
характеристиками мережу доступу реалізувати неможливо), необхідно провести варіацію 
характеристик МК(блоки 15, 16): задати кабель з більшою ємністю на магістральній ділянці 
мережі, замінити даний кабель на кабель з підвищеними перехідними згасаннями між 
парами, запланувати декілька кабелів на цій ділянці. Якщо після повторення розрахунку 
позитивний результат не буде досягнутий, то перейти до пункту 11. 

10) Якщо результат розрахунку проектованої мережі xDSL-доступу на цьому кроці 
позитивний, то здійснюється подальша оптимізація мережі доступу (блок 18) шляхом 
послідовної від ділянки до ділянки заміни кабелю з діаметром жил 0,64 мм на кабель із 
жилами меншого діаметру; при чому після кожної заміни необхідно здійснювати новий 
розрахунок, при негативному результаті чергового розрахунку процедура оптимізації мережі 
припиняється і останній крок із заміни кабелю на кабель із жилами меншого діаметру 
скасовується. Перейти до пункту 12. 

11) Якщо черговий розрахунок не дав позитивного результату, то необхідно 
передбачити спеціально організований виніс, де має бути розташований DSLAM, та 
визначити максимальну довжину кабелю на магістральній ділянці від цього виносу до РШ 
(блок 17). 

12) На основі результатів розрахунків сформувати проект(блок 19). 
Розглянемо приклад рішення задач проектування нової мережі xDSL-доступу 

одночасно з телефонною мережею. 
Завдання: здійснити телефонізацію нового мікрорайону та забезпечити надання послуг 

ШД. Розрахунок параметрів провести для однієї багатоповерхової квартирної забудови 
(категорія 3 класу). В результаті проектування, визначити: місця розташування ВМК, 
розподільних шаф (РШ) і коробок (РК), відповідно відстані до них, та кількість абонентів 
ГКРА. Обчислити досяжні швидкості доступу. Якщо вимоги до всіх ЦАЛ задовольняються, 
то необхідно провести оптимізацію параметрів проектованої ділянки мережі доступу . 

Вихідні дані: 
– Nаб, що телефонізуються – 180 абонентів; 
– Nаб ШАД 50 % від Nаб телефонної мережі; 
– ВШАД до абонентів 3 категорії – 9,8 Мбіт/с; 
– Gn(f) – мінус 120 дБм/Гц. 
Послідовність проектування нової мережі ЦАЛ: 
Крок 1. На першому етапі визначаємо розташування ВМК по карті району. ВМК 

розташовується у центрі мікрорайону, що підлягає телефонізації. 
Крок 2. Визначаємо розташування РШ та РК. РШ розташовується біля стіни будинку з 

фасадної сторони згідно формули (2), РК розміщуються через два поверхи на міжквартирних 
площадках (на другому, п’ятому та восьмому поверхах). 

Крок 3. Визначаємо відстані від ВМК до РШ, і від РШ до КР1-КР18, та кількість 
абонентів в кожній РК, отримані дані приводяться у форматі поданому в табл. 2. 

Таблиця 2 
Тип кабелю для кожної ділянки кабельної мережі 

Ділянка кабельної мережі 
(лінія) 

Довжина 
ділянки, км 

Тип використовуваного кабелю Кількість 
абонентів 

ВМК – РШ1 (Лінія 1) 1,4 ТПП 200х2 (пучкова скрутка осердя) 90 
РШ1 –РК-1 (Лінія 2) 0,5 ТПП 20х2 (повивна скрутка осердя) 7 

Примітка. Ємність кабелю вибирається виходячи з кількості телефонів (не менше 
кількості телефонів та в два рази більше кількості абонентів ШД). 
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Крок 4. На другому етапі задаємо вихідні дані в ПЗПр (рис. 3), діаметр жил кабелю 
виберемо максимальний 0,64 мм для магістрального та розподільного кабелю. 

Крок 5. Розраховуємо характеристики всіх напрямків мережі в ПЗ, які включають 
магістральну ділянку ВМК – РШ1 та розподільні ділянки РШ - РК. 

Крок 6. Програма моделює та обчислює досяжні швидкості для кожної ЦАЛ. У табл. 3 
подано приклад розрахунку досяжної швидкості передавання для першої групи компактно 
розташованих абонентів (ГКРА 1). 

Крок 7. Вимоги для всіх ЦАЛ задовольняються, тому перейдемо до наступного етапу – 
оптимізації параметрів проектованої ділянки мережі доступу. Оптимізація полягає у виборі 
параметрів магістрального та розподільного кабелів – числа і діаметра жил, при яких 
виконуються вимоги щодо швидкості доступу. 

Крок 8. Процес оптимізації завершується на тому що, будемо використовувати на 
магістральній ділянці кабель ємністю 200×2 з діаметром жил 0,5 мм, а на всіх розподільних 
ділянках кабель ємністю 10×2 з діаметром жил 0,4 мм. При цьому ПЗПр виконує оптимальне 
розміщення ЦАЛ на кожній ділянці мережі (див. рис. 4), що дозволяє отримати максимальну 
досяжну швидкість яка знаходиться в межах 10…13 Мбіт/с для кожної xDSL – системи в 
умовах роботи по багатопарних кабелях. 

 

Лінія 1 

ТПП 200×2 
1,4 к м 

DSLAM 
ВМК 

РШ1 

Лінія 2 

ТПП 20×2 
0,5 км 

Лінія 3 Лінія 4 

Лінія 5 

Лінія 6 

Лінія 7 

Лінія 8 

Лінія 9 

Лінія 10 

Лінія 11 

Лінія 12 

Лінія 13 
Лінія 14 

Лінія 15 

Лінія 16 

Лінія 17 

Лінія 18 

Лінія 19 

РК1 РК2 РК3 
РК4 

РК5 

РК6 

РК7 

РК8 

РК9 

РК10 

РК11 

РК12 

РК13 РК14 РК15 РК16 

РК17 

РК18 

 
Рис. 3. Структурна схема проектованої мережі ШД в робочому вікні ПЗПр 

Таблиця 3 
Швидкості передавання для кожної проектованої xDSL-лінії, при діаметрі жил кабелю 

0,64 мм 

Задана швидкість 
по ЦАЛ, кбіт/с 

Розрахована 
(максимально досяжна) 

швидкість по ЦАЛ, кбіт/с 

Назва 
проектованої 

ГКРА 

Номер 
абоненту 

upstream downstream upstream downstream 
1 1000 9800 1000 13888 
2 1000 9800 1000 11584 
3 1000 9800 1000 11296 
4 1000 9800 1000 11264 
5 1000 9800 1000 11584 
6 1000 9800 1000 11744 

ГКРА 1 

7 1000 9800 1000 11296 

Крок 9. Перевіряємо спроможність забезпечення пропускної здатності ЦАЛ, при 
100 % завантаженні кабелю. По аналогії вище наведеним, за допомогою ПЗПр, 
промоделюємо проектовану мережу задавши 180 абонентів ШД. Отримана досяжна 
швидкість складає близько 10 Мбіт/с, тому можна зробити висновок, що проектована мережа 
ШД буде працювати і при 100 % завантаженні телефонних кабелів ЦАЛ.  
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Рис. 4. Оптимальне завантаження розподільного (а) та магістрального кабелю (б) 
Таким чином, при 100% завантаженні кабелю цифрових абонентських ліній і швидкості 

передачі по ним 20 Мбіт/с, довжина абонентської лінії складає 140 – 270 м (див.табл.1). Це 
означає, що виносний модуль комутації (DSLAM) необхідно розміщувати безпосередньо на 
місці РШ. При швидкості передачі передавання порядку 10 Мбіт/с, радіус зони 
обслуговування виносного модуля комутації збільшується до 1,5 – 2 км залежно від діаметру 
жил кабелю. 

Висновок. Запропонована нова методика сумісного проектування телефонної мережі та 
мережі широкосмугового доступу. Спільну телефонну мережу і мережу широкосмугового 
доступу пропонується будувати на основі виносних модулів комутації, які комплектуються 
мультиплексорами доступу – DSLAM. Методика базується на програмному забезпеченні 
проектування, яке реалізує нові аналітичні моделі, що враховують перехідні впливи від 
інших систем передачі, які паралельно працюють по багатопарному телефонному кабелю, і 
дозволяє розраховувати довжини абонентської лінії на ділянках ВМК – РК та РК – РШ в 
залежності від заданої швидкості передачі та відсотку використовуваних для цифрових 
абонентських ліній пар багатопарного телефонного кабелю. Ці параметри визначають радіус 
зони обслуговування виносних модулів комутації.  

Розроблене програмне забезпечення проектування дозволяє оптимізувати 
характеристики мережі шляхом вибору типу кабелів, розміщення ЦАЛ в осерді кабелю  
та інше. 

Надалі планується розширення методики за рахунок включення нових видів DSL 
систем, наприклад VDSL2, Giga DSL[6]. 
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ОГЛЯД ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОТОКОЛІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ В  
MESH-МЕРЕЖАХ СТАНДАРТУ IEEE 802.11 

 
У статті здійснено огляд існуючих протоколів маршрутизації в mesh-мережах стандарту IEEE 802.11. 

Проведено класифікацію протоколів маршрутизації за особливостями їх функціонального призначення. 

Сформовано перелік основних вимог, що висуваються до протоколів маршрутизації в mesh-мережах стандарту 

IEEE 802.11. 

Гаркуша С.В. Классификация протоколов маршрутизации в mesh-сетях стандарта IEEE 802.11. В 

статье сделан обзор существующих протоколов маршрутизации в mesh-сетях стандарта IEEE 802.11. 

Проведена классификация протоколов маршрутизации по особенностям их функционального назначения. 

Сформирован перечень основных требований, предъявляемых к протоколам маршрутизации в mesh-сетях 

стандарта IEEE 802.11.  

S.Garkusha Classification of routing protocols in mesh-networking standard IEEE 802.11. This article provides 

an overview of the existing routing protocols in mesh-networking standard, IEEE 802.11. The classification of routing 

protocols on the specifics of their functional purpose. Generated a list of basic requirements for routing protocols in 

mesh-networking standard IEEE 802.11. 

Ключові слова: mesh-мережа, протокол маршрутизації, класифікація. 

В даний час в Збройних Силах України особливу увагу направлено на створення 
єдиного інформаційного простору. Це має сприяти ефективному застосуванню військ (сил) 
шляхом організації своєчасного планування та узгодження їх дій, забезпечення своєчасного 
зворотнього зв’язку з підлеглими з’єднаннями, частинами і підрозділами для отримання 
відомостей про їх стан, розташування і засоби, що сприяють виконанню  
поставлених завдань. 

При цьому фундаментом повинна виступати глобальна (просторово-рознесена) 
інформаційна мережа, що створюється на базі наявних та перспективних мереж зв’язку 
передачі даних на основі застосування сучасних телекомунікаційних технологій і обладнання 
з високими оперативно-технічними характеристиками. Така мережа повинна забезпечувати 
безперервний і одноманітний обмін інформацією для всіх систем і засобів, що 
використовуються в мирний час і при проведенні бойових дій. 

Так одним з основних напрямів розвитку єдиного інформаційного простору є 
забезпечення автоматизації управління військами в усіх ланках і створення засобів, що 
дозволяють формувати єдину картину «поля бою» на основі отримуваної від різних джерел 
інформації. Крім того, отримана інформація повинна доводитись до керівництва в зручному 
для ухвалення рішення вигляді, а також забезпечувати планування бойового застосування 
військ (сил) і зброї в близькому до реального масштабі часу. Так для вирішення зазначених 
завдань в тактичній ланці управління Збройних Сил України повинен бути забезпечений 
перехід від мереж зв’язку, організованих відповідно до існуючих контурів управління, до 
високошвидкісних закритих локальних mesh-мереж на базі засобів  
широкосмугового доступу. 

В даний час досить складно сформувати точні критерії, що визначають mesh-мережу в 
застосуванні до систем широкосмугового безпроводового доступу. При цьому в загальному 
вигляді воно може звучати так: mesh-мережа – це один з видів мереж, в якій кожна станція 
виконує не тільки збір і розповсюдження своїх власних даних, а також виступає в якості 
ретранслятора для інших вузлів, тобто станції повинні взаємодіяти між собою з метою 
передачі даних по мережі [1]. 

Одним з найбільш важливих етапів розвитку та вдосконалення mesh-мереж є 
вирішення завдання забезпечення необхідної якості обслуговування. Вирішення даного 
завдання актуальне з огляду на рухливість станцій та їх відмов, які відбуваються частіше, 
ніж в про-водових мережах. Крім того, в mesh-мережах відбувається постійне збільшення 
обсягу трафіку реального часу, який особливо чутливий до змін затримок, пропускної 
здатності каналів зв’язку, а також втрат пакетів [2 – 6].  
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Одним з найбільш ефективних засобів забезпечення якості обслуговування в mesh-
мережах є протоколи маршрутизації. У цьому зв’язку актуальною представляється задача, 
пов’язана з оглядом і класифікацією протоколів маршрутизації в mesh-мережах стандарту 
IEEE 802.11, які можуть бути використані для забезпечення зв’язку в тактичній ланці 
управління Збройних Сил України. 

1. Класифікація протоколів маршрутизації в mesh-мережах стандарту IEEE 802.11 
На сьогоднішній день існує декілька підходів до класифікації протоколів 

маршрутизації в mesh-мережах [7 – 14]. Проте, всі вони носять поверхневий характер не 
дозволяючи зробити вибір того чи іншого протоколу маршрутизації для вирішення 
конкретних завдань.  

Класифікація традиційно основана на систематизації і об’єднанні в групи об’єктів, що 
аналізуються, відповідно до їх загальних ознак. Метою проведення класифікації існуючих 
протоколів маршрутизації є виявлення їх переваг та недоліків, а також визначення умов і 
області їх застосування в mesh-мережах стандарту IEEE 802.11. 

В загальному вигляді класифікація протоколів маршрутизації в mesh-мережах 
стандарту IEEE 802.11 представлена на рис. 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Класифікація протоколів маршрутизації 

 

З метою відображення прикладів класифікаційних груп будемо використовувати 
умовні позначення представлені в табл. 1. 
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Таблиця 1 

 Умовні позначення элементів mesh-мереж 
Типи mesh-станцій Умовне 

позначення Назва англійською мовою Назва українською мовою 

 

Wireless Mesh Router – 
Cluster Head 

Безпроводовий mesh-маршрутизатор –  
старший кластера 

 

Wireless Mesh Router - 
Gateway 

Безпроводовий mesh-маршрутизатор – 
шлюз 

 
Wireless Mesh Router Безпроводовий mesh-маршрутизатор 

 
За принципом роботи всю множину протоколів маршрутизації можна розділити на: 

проактивні, реактивні, гібридні, потоково-орієнтовані і адаптивні протоколи. В проактивних 
протоколах (AWDS, Babel, BATMAN, CGSR, DFR, DBF, DSDV, HSLS, Guesswork, HSR, 
IARP, LCA, MMRP, OLSR, TBRPF, WAR, WRP, STAR) маршрутизація здійснюється на 
основі таблиць, в результаті чого вони також мають назву табличних протоколів 
маршрутизації [7, 8, 14, 15]. У таблиці заноситься актуальна інформація про зміни в топології 
мережі та про стан маршрутів, яка збирається через службові повідомлення, що періодично 
передаються по мережі. Збір службової інформації проводиться навіть у випадку, коли 
система знаходиться в стійкому стані. На основі зібраної інформації та чи інша станція будує 
маршрути до всіх інших вузлів мережі і зберігає їх в таблиці маршрутизації. Основними 
недоліками таких протоколів є: 

1. Великий обсяг службової інформації, що передається. 
2. Повільна реакція на зміну конфігурації безпроводової мережі і відмови в  

передачі пакетів. 
Реактивні протоколи маршрутизації (ESAODV, RSRP, SENCAST, MAODV, MEPA, 

ARA, ACOR, Ariadne, ABR, AODV, BSR, CHAMP, DSR, FSDSR, DYMO, AORP, BSR, DSR, 
DSRFLOW, FORP, SMR, TORA) виконують формування маршрутів передачі даних за 
вимогою, тобто при виникненні необхідності у передачі інформації тією чи іншою станцією 
мережі [7, 8, 14-16]. При необхідності побудови нового маршруту станція відправник 
виконує трансляцію по мережі повідомлення, яке містить запит, з метою його досягнення 
станції адресата. В результаті отримання запиту станція адресат формує повідомлення 
підтвердження, яке надсилається станції відправнику. З інформації, що зберігається в 
підтвердженні, станція відправник отримує дані про необхідний маршрут і заносить його в 
свою таблицю маршрутизації. При необхідності повторної передачі даних станції адресату 
маршрут просто зчитується з таблиці маршрутизації. У разі зміни топології безпроводової 
мережі, використання реактивних протоколів не вимагає додаткових ресурсів для 
формування нових маршрутів. Основними недоліками таких протоколів є: 

1. Великий час затримки при передачі пакетів по мережі. 
2. Широкомовна маршрутизація може привести до перенасичення мережі. 
Гібридні протоколи маршрутизації (ARPAM, HRPLS, HSLS, HWMP, OORP, SSR, ZRP, 

HRP, GZRP, HARP, LANMAR, SHARP) дозволяють скомбінувати механізми, що 
використовуються в проактивних і реактивних протоколах [7, 8, 15]. Результатом 
використання гібридних протоколів є розбиття мережі на підмережі, в рамках яких 
маршрути будуються з використанням проактивних протоколів. У свою чергу взаємодія між 
підмережами здійснюється з використанням реактивних протоколів маршрутизації. 
Використання гібридних протоколів маршрутизації в великих мережах дозволяє скоротити 
кількість службової інформації, що передається по мережі, так як основна її частина 
локалізована в рамках підмереж. Також використання гібридних протоколів дозволяє 
зменшити розміри створюваних таблиць маршрутизації. Основними особливостями 
гібридних протоколів є: 

1. Перевага залежить від кількості активних станцій. 
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2. Реакція на запити залежить від різких змін інтенсивності трафіку. 
Потоково-орієнтовані протоколи маршрутизації (GB, IERP, LBR, LMR, LQSR, LUNAR, 

MOR, MPRDV, QuaSAR, RDMAR, SrcRR, SSR, PLBR, VRR, FR) роблять оцінку обсягу 
трафіку, що передається по mesh-мережі, перед прийняттям рішення про вибір маршруту для 
передачі пакету [7]. Важливою вимогою в роботі зазначених протоколів є наявність 
можливості охарактеризувати транспортні потоки в режимі реального часу. Основною ідеєю 
алгоритму закладеного в потоково-орієнтовані протоколи маршрутизації є те, що для будь-
якого напряму зв’язку повинні бути відомі продуктивність і середнє значення потоку 
інформації, що передається. На основі зазначених даних може бути обчислена середня 
затримка при передачі пакета по певному маршруту, з використанням теорії масового 
обслуговування. В результаті цього завдання маршрутизації з використанням потоково-
орієнтованих протоколів зводиться до знаходження маршруту, що забезпечує мінімальну 
середню затримку по підмережі. Основним недоліком потоково-орієнтованих протоколів 
маршрутизації є те, що необхідно витрачати достатньо великий час на вивчення нових 
маршрутів. Зазначений недолік може бути компенсований шляхом оцінки трафіку, що 
передається по безпроводовій мережі. 

Також всю множину протоколів маршрутизації в mesh-мережах можна розділити за 
способом збору інформації про стан мережі. При цьому можна виділити протоколи (AODV, 
DSDV, DVMRP, SEAD, AOMDV, SAODV, ARAN), які використовують алгоритми вектора 
відстаней, за допомогою яких станції розсилають своїм сусіднім станціям інформацію про 
відомі їм маршрути [8, 17]. Необхідно зауважити, що станції розсилають інформацію, що має 
дві складові. По-перше, станція повідомляє відстань до станції призначення, а по-друге, вона 
вказує який напрям (вектор) необхідно використовувати для досягнення станції призначення. 
На основі отриманої інформації, кожна станція формує таблицю адрес призначень, відстаней 
та зв'язків з сусідніми станціями. Потім із сформованої таблиці вибирається найкоротший 
маршрут до станції призначення. Використання протоколу вектора відстаней припускає, що 
кожна станція просто пересилає пакети на сусідню станцію (або станцію призначення) по 
найкоротшому шляху, що міститься в таблиці маршрутизації. При цьому передбачається, що 
станція одержувач пакета буде знати, як переслати пакет далі в напрямку станції 
призначення. Також можна виділити протоколи маршрутизації (DSR, TORA, OLSR, TBRPF, 
LANMAR, FSR), які використовують алгоритм стану каналу [8, 18]. При використанні 
протоколів стану каналу станції не надають інформацію про станцію призначення, замість 
цього вони надають інформацію про топологію mesh-мережі. Як правило, в якості такої 
інформації виступає інформація про стан сегментів мережі і можливих напрямів зв'язку, 
доступних конкретній станції. Ця інформація поширюється по всій mesh-мережі, після чого 
кожна станція формує свою картину щодо стану маршрутів. 

Крім того, протоколи маршрутизації можна розділити за кількістю маршрутів, що 
розраховуються. Виділяють протоколи одношляхової маршрутизації (рис. 2 а), які в 
результаті обробки інформації про топологію мережі проводять пошук оптимального шляху 
до зазначеного адресату, після чого заносять його в таблицю маршрутизації (DVR, 
DSDV,WRP, ABR, HSR) [8, 14, 19]. Також виділяють протоколи багатошляхової 
маршрутизації (рис. 2 б), які заносять в таблицю маршрутизації більше одного маршруту до 
необхідного адресату (AODV, AOMDV, SMR, MP-DSR, NDMR, DSR, TORA) [8, 14, 19, 20]. 
В якості основного використовується оптимальний маршрут передачі повідомлень, в 
результаті розриву якого використовується один з резервних маршрутів. Резервні маршрути 
також можуть бути використані з метою перерозподілу частини навантаження з основного 
шляху. Крім того, виділяють протоколи маршрутизації зі змішаним вибором числа 
маршрутів (рис. 2 в), які можуть виконати формування як одного, так і декількох маршрутів 
до станції призначення (LSR, GSR, FSR, CSGR) [14, 19]. 
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а) одношляхова маршрутизація                  б) багатошляхова маршрутизація 

 

 
в) змішана маршрутизація 

Рис. 2. Варіанти маршрутизації по кількості маршрутів, що розраховуються 
 
Також всю множину протоколів маршрутизації в mesh-мережах можна класифікувати 

за типом метрики, використовуваної для маршрутизації даних. При цьому можна виділити 
протоколи маршрутизації (рис. 3 а), які використовують дані про потужність безпроводових 
адаптерів (ISAIAH, PARO, EADSR, PAMAS, DSPRA, GAF) [8, 21]. Основним недоліком 
протоколів, що використовують дані про потужність безпроводових адаптерів є достатньо 
висока затримка для кожної передачі. Також виділяють протоколи, що використовують гео-
графічні дані про місце розташування станцій (рис. 3 б), які можуть бути зібрані, наприклад, 
засобами супутникової навігації (ALARM, BGR, DREAM, GLS, LAR, GPSAL, ZHLS, GPSR, 
GFG, SiFT) [7, 8, 22]. Ефективність протоколів, що використовують географічні дані, 
залежить від збалансованості географічного розподілу по відношенню до трафіку,  
що поступає. 

 

    
а) маршрутизація на основі даних                          б) маршрутизація на основі  

про потужність mesh-станцій                                    географічних даних 
Рис. 3. Варіанти маршрутизації за типом використовуваної метрики 

 
Також всю множину протоколів маршрутизації в mesh-мережах можна розділити за 

способом управління. При цьому, виділяють протоколи з однорівневим управлінням 
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маршрутизацією (рис. 4 а), при використанні яких всі станції mesh-мережі знаходяться на 
одному функціональному рівні, тобто використовуються станції одного функціонального 
типу (DSR, DSDV, AOVD, SLS, ZRP, TORA, LSR, DVR, GSR, CSGR, WRP, ABR) [8, 14, 23]. 
Однорівневі протоколи маршрутизації є простими і ефективними для невеликих мереж. При 
використанні однорівневих протоколів у досить великій мережі виникає необхідність у 
передачі великого об'єму службової інформації, що призведе до збільшення часу доставки 
службових повідомлень до віддалених станцій. Також можна виділити ієрархічні (кластерні) 
протоколи маршрутизації (рис. 4 б), при використанні яких всі станції mesh-мережі 
динамічно розбиваються на сегменти, що називаються кластерами, а потім кластери 
об'єднуються в більш великі сегменти і т.д. (BRP, CBRP, CEDAR, CSGR, DART, DDR, FSR, 
GSR, HARP, HSR, IARP, IERP, LANMAR, OORP, WHIRL) [7, 8, 14, 24]. Ієрархічні протоколи 
маршрутизації використовують mesh-станції різних функціональних властивостей. 
Організація мережі в кластери, допомагає забезпечувати відносно стабільну топологію 
мережі. При цьому динамічні зміни топології мережі обмежені в рамках кластерів. 

 

 
а) маршрутизація с однорівневим управлінням 

 

 
б) маршрутизація з ієрархічним (кластерним) управлінням 

Рис. 4. Варіанти маршрутизації за способом управління 
 
Крім цього, протоколи маршрутизації в mesh-мережах можна розділити за типом 

розсилки повідомлень. При цьому можна виділити протоколи, які виконують одноадресну 
розсилку повідомлень (рис. 5 а), тобто повідомлень призначених для однієї станції адресата 
(AODV, AODV_BR, ARA, ABR, ADV, CEDAR, DSDV, DSR, BSR, BEE, CHAMP, CBR, 
CGSR, CMMBCR, DREAM, DART, FORP, GB, GEDIR, GRID, GSR, ISR, LBR, LPBR, MRPC, 
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MSR, MBCR, MIF, MTPR, MMBCR, MFR, NFP, NDMR, NVSP, OLSR, STAR, TORA, FSLS, 
FSR, HSR, LANMAR, LAR, LMR, ZRP, PSR, PARO, RDMAR, RABR, SLURP, SSA, SMR, 
ZHLS) [25]. Це найпростіший вид розсилки повідомлень в будь-якій мережі, яка може бути 
використана для проектування інших видів протоколів маршрутизації. Недоліки 
одноадресних протоколів маршрутизації проявляються при необхідності переслати 
повідомлення або потік даних декільком пунктам призначення. Також необхідно виділити 
протоколи багатоадресної маршрутизації (рис. 5 б), які виконують побудову дерева 
маршрутизації від однієї станції відправника до кількох станцій адресатів (AMRoute, AMRIS, 
ODMRP, CAMP, MAODV, EMMR, OPHMR, MANHSI, PAST-DM, PUMA, DCMP, NSMP, 
ADMR, MCEDAR, ROMANT, AAMRP, PPMA, MOBICAST, ABAM, ADMR, AODV-BR, 
BEMRP, CBM, DCMP, DDM, DSR-MB, EraMobile, FGMP, LAM, MCEDAR, AOMDV, 
MOLSR, MP-DSR, MRMP, MZR, SRMP) [26]. Також виділяються протоколи, які виконують 
розсилку залежно від географічного положення станцій призначення (рис. 5 в), тобто 
повідомлення адресуються для групи станцій, що знаходяться в рамках зазначеного 
географічного району (LBM, GAMER, GeoGRID, GeoTORA, GeoNODE, GFG, GFPG, MGRP, 
MRGR, OFSGP, OFMGP, URAD) [27]. Крім того, виділяють протоколи широкомовної 
маршрутизації (рис. 5 г), що виконують розсилку повідомлень від однієї станції відправника 
до всіх станцій mesh-мережі (TBRPF, PLBD, LUNAR, BCAST) [28]. 

 

            
а) одноадресна розсилка повідомлень  б) багатоадресна розсилка повідомлень 

        
в) розсилка повідомлень в залежності                      г) широкомовна розсилка 

від географічного положення                                         повідомлень 
станцій призначення 

Рис. 5. Варіанти маршрутизації за типом розсилки повідомлень 
 

Також всю множину протоколів маршрутизації в mesh-мережах можна розділити за 
стратегією вибору маршруту. При цьому виділяють протоколи (DSDV, AOVD, OLSR, ZRP, 
SHARP) пошуку шляхів з мінімальною кількістю переприйомів (рис. 6) [29]. Також необ-
хідно виділити протоколи маршрутизації в mesh-мережах, які виконують вибір маршруту 
через найбільш стійкі канали зв'язку (SSR, ABR, SSA, RABR, LBR, FORP) [30]. Також 
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виділяють протоколи, які в якості критерію оптимальності при виборі маршруту 
використовують забезпечення необхідного рівня безпеки переданих даних (ARAN, Ariadne, 
SEAD, SAR, TESLA, EndairA, S-DSDV, SLSP, SAODV, SRP, LHAP, SMT, SPAAR, SRP) [31]. 
Крім того, виділяють протоколи, спрямовані на мінімізацію потужності випромінюваної 
станціями (FAR, OMM, PLR, MER, RAR, COMPOW, LEAR, CMMBCR, SPAN, GAF, PEN) 
[32]. Також можна виділити протоколи маршрутизації в mesh-мережах, які виконують вибір 
маршруту з максимальною потужністю сигналу (SSA, ABR, SSOD) [33]. 

 

 
Рис. 6 Маршрутизація, яка виконує пошук маршрутів  

з мінімальною кількістю переприйомів 
 

2. Вимоги до протоколів маршрутизації 

В результаті проведеного огляду можна сформувати перелік основних вимог, що 
висуваються до протоколів маршрутизації в mesh-мережах стандарту IEEE 802.11, який 
доповнює перелік вимог, наведений в [7]: 

– забезпечувати можливість побудови декількох маршрутів; 
– володіти механізмом оперативного виявлення відмов маршрутів та їх відновлення; 
– забезпечувати мінімальний час побудови маршруту при зміні положення  

mesh-станцій; 
– підтримувати децентралізоване управління, тобто всі станції мережі повинні мати 

можливість здійснювати маршрутизацію пакетів не маючи жорстко закріплених функцій; 
– забезпечувати надійну доставку пакетів; 
– забезпечувати економію енергії безпроводових адаптерів; 
– забезпечувати відсутність циклів в mesh-мережі; 
– забезпечувати безпеку передачі даних; 
– забезпечувати підтримку необхідного рівня якості обслуговування; 
– забезпечувати мінімізацію обсягу службового трафіку; 
– мінімізувати вимоги до обробки пакетів за рахунок використання відповідних 

алгоритмів маршрутизації. 
Висновки 

У роботі наведено класифікацію протоколів маршрутизації в mesh-мережах стандарту 
IEEE 802.11 (рис. 1), яка дозволила констатувати наявність досить широкого спектру 
підходів до маршрутизації пакетів даних. При цьому важливо розуміти, що ефективність 
того чи іншого протоколу маршрутизації визначається покладеним в його основу методом, а 
також типом математичної моделі за допомогою якої він реалізується. 

Також необхідно враховувати, що чим більше особливостей та закономірностей в 
роботі протоколу маршрутизації опише математична модель, тим ефективнішим буде 
технологічне рішення пошуку оптимальних маршрутів. Неповний облік вимог висунутих до 
протоколам маршрутизації призведе до відсутності ефективної передачі даних з наданням 
необхідних параметрів якості обслуговування. У зв’язку з цим, подальші дослідження 
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пов’язані з вирішенням задачі маршрутизації в mesh-мережах повинні бути спрямовані на 
вибір існуючих або розробку нових підходів, що задовольняють вимогам висунутим до 
протоколів маршрутизації, а також їх реалізацією на практиці. Результатом цих досліджень 
має бути підвищення ефективності передачі даних із забезпеченням, різними додатками, 
необхідного рівня якості обслуговування. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ЧАСОВА МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ МЕРЕЖЕВИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ ПІДСИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

У статті розглядається модель моніторингу мережевих елементів на мережевому рівні підсистеми 

моніторингу інформаційної мережі спеціального призначення, яка дозволить оптимізувати роботу 

підсистеми моніторингу. 

Горбенко В.И., Силко О.В., Картавых В.Ю. Информационно-часовая модель мониторингу сетевых 

елементов подсистеми мониторингу информационной сети специального назначения. В статье 

рассматривается модель мониторинга сетевых элементов на сетевом уровне подсистемы мониторинга 

информационной сети специального назначения, которая в дальнейшем даст возможность оптимизировать 

работу подсистемы мониторинга. 

V. Gorbenko, O. Silko, V. Kartavikh Informational temporal model of networks elements monitoring and 

system of the monitoring of special information networks. In the article is considered about the model monitoring 

network elements at the net level monitoring`s subsystems of informational network of special purpose, which will give 

an opportunity of optimize the work of monitoring`s subsystem.  

Ключові слова: інформаційна мережа, моніторинг стану інформаційної мережі, потоки в 

інформаційній мережі, параметри моніторингу мережевих елементів. 

Вступ.   

Інформаційна мережа – це сукупність телекомунікаційної мережі та об’єктів, що за 
допомогою телекомунікаційної мережі взаємодіють між собою та виконують збір, обробку, 
зберігання, передавання інформації та надання доступу до неї користувачам [16]. 

Силові структури України інтенсивно використовують інформаційні мережі 
спеціального призначення (ІМСП) для вирішення поставлених перед ними завдань. ІМСП 
будуються з використанням моделі OSI (Open system interconnection basic reference model) та 
стеку протоколів TCP/IP. ІМСП  функціонують, як правило, в автоматизованому режимі. 
Постійну готовність ІМСП у процесі застосування за призначенням забезпечують чергові 
адміністратори ІМСП. Одним із класів задач автоматизованого режиму, які виконуються 
черговими адміністраторами ІМСП є постійний контроль за мережевими елементами. 
Кількість підконтрольних мережевих елементів може досягати десятків, а на регіональних 
вузлах ІМСП і сотень одиниць. Очевидно, що моніторинг усіх мережевих елементів у режимі 
реального часу є складною задачею. Відомі методи моніторингу мережевих елементів 
виконують задачу частково та дозволяють встановлювати конфігураційні параметри засобів 
моніторингу, такі як, період опитування мережевих елементів, об’єми тестових повідомлень 
та інші, черговими адміністраторами на основі їхнього досвіду в ручному режимі  і 
здійснювати спостереження та інформування про вихід з ладу тільки окремих мережевих 
елементів чи підмереж мережі. Таким чином, не забезпечується автоматизоване 
налагодження раціональних конфігураційних параметрів цих засобів, і як наслідок, 
комплексний моніторинг та прогнозування стану ІМСП на базі моделі OSI у цілому.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У [1] визначені наступні моделі управління рівнями взаємодії відкритих систем OSI: 
− управління системами; 
− управління N-рівнем; 
− операція N-рівнем. 
Модель управління системами використовує всі сім рівнів моделі OSI. На теперішній 

час існують протоколи управління системами CMIP [2], CMOT [3], SNMP [4]. CMOT 
протокол не отримав широкого розповсюдження. CMIP протокол використовується в системі 
управління TMN [2]. Протокол SNMP активно застосовується в інформаційних мережах, які 
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засновані на стеці протоколів TCP/IP. Крім того корпорація CISCO, яка є основним 
виробником апаратних засобів, наприклад для ІМСП Збройних Сил України, підтримує із 
вказаних вище протоколів лише протокол SNMP [5]. 

Зазначене вище дозволяє стверджувати, що при розробці підсистеми моніторингу 
системи управління ІМСП у якості  протоколу взаємодії з мережевими елементами 
необхідно вибрати протокол SNMP. Протокол прикладного рівня SNMP на транспортному 
рівні використовує UDP протокол, який не забезпечує гарантованої доставки даних [6]. 
Виходячи з опису протоколу UDP і великої кількості параметрів, що характеризують роботу 
мережевого елемента будь-якого класу, можна зробити висновок про необхідність 
управління мережевим рівнем. Мережевий рівень у стеку протоколів TCP/IP – є останнім 
рівнем, який залежить від мережі та першим рівнем, який має стандартний протокол 
управління рівнем ICMP [7]. За допомогою протокола ICMP  здійснюється процедура 
контролю мережевих елементів на мережевому рівні. Проте у зв’язку з відсутністю 
наукового обгрунтування параметрів підсистеми  моніторингу мережевих елементів (ПММЕ) 
трафік, який генерується цією підсистемою, не оптимізується. 

Метою статті є розробка інформаційно-часової моделі моніторингу мережевих 
елементів підсистеми моніторингу інформаційної мережі спеціального призначення, яка 
дозволить мінімізувати об’єм службового трафіку ПММЕ та визначити раціональні 
конфігураційні параметри для цієї підсистеми.  

Для досягнення мети статті слід вирішити наступні часткові задачі: 
−  визначити закон розподілу вхідного потоку ПММЕ на мережевому рівні; 
−  визначити закон розподілу часу обробки повідомлення в ПММЕ на  

мережевому рівні; 
−  класифікувати ПММЕ, як систему масового обслуговування згідно класифікації 

Кендалла. 
У теорії систем масового обслуговування виділяють [19] класичну теорію, засновану на 

моделі Ерланга, де вхідний потік є пуасонівським, а час обробки повідомлення розподілено 
за експоненціальним законом, проміжну теорію, де час обробки повідомлення, або час між 
повідомленнями (пуасонівський потік) розподілені за експоненціальним законом та загальну 
теорію де вид потоку та час обробки повідомлення заздалегідь не визначені. Кожна теорія 
містить свої математичні методи. Вирішення часткових наукових задач статті дозволить 
розробити модель, як систему масового обслуговування і визначити методи, що можуть бути 
застосовані при вирішенні задачі оптимізації її характеристик.  

 
Рис.1. Узагальнена структура ІМСП 

Для вирішення часткових задач були проаналізовані відомі методи моніторингу. 
Застосування протоколу прикладного рівня SNMP обмежує вибір методів, що 
застосовуються при зборі інформації в системах управління [18] до двох, що підтримуються 
даним протоколом, а саме метод періодичного збору інформації та метод збору за подією. 
Оскільки оптимізація здійснюється за об’ємом службового трафіку, що генерується 
підсистемою моніторингу, то введемо обмеження, що в підсистемі застосовується 
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регулярний метод моніторингу, тому що при його застосуванні генерується  
найбільше трафіку. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Визначимо математичну постановку 
завдання, та обмеження, що накладаються на модель. 

Підсистема моніторингу є складовою системи управління інформаційної мережі 
спеціального призначення (ІМСП). Інформаційна мережа побудована на основі стеку 
протоколів TCP/IP. Узагальнена структура ІМСП представлена на рис. 1, де MNN – головний 
іноформаційно-телекомунікаційний вузол, RNN – регіональний інформаційно-
телекомунікаційний вузол, TNN – територіальний інформаційно-телекомунікаційний вузол, 
PNN – переферійний інформаційно-телекомунікаційний вузол, r – кількість RNN r ≤ 16, t – 
кількість TNN t ≤ 8, p – кількість PNN p ≤ 4.  До домену управління входить обладнання 
інформаційно-телекомунікаційного вузла верхнього рівня ієрархії та кордонні інтерфейси 
телекомунікаційного обладнання сусідніх інформаційно-телекомунікаційних вузлів нижніх 
рівнів.  Структурна схема окремого домену управління представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурна схема домену управління 

Домен управління складає ієрархічну деревоподібну структуру. Кожен структурний 
елемент є мережевим елементом, що характеризується множиною динамічних параметрів. 
Пропускна здатність зв’язку між мережевими елементами різна. Від 16 кбіт/c (модемні 
зв’язки за каналами тональної частоти) до 1 Гбіт/с (магістральні зв’язки між комутаторами 
локальної обчислювальної мережі вузла). Кількість параметрів, що збирається залежить від 
типу обладнання. Обладнання поділяється на чотири складові: 

− інформаційна складова, яка містить у собі серверне обладнання програмно-технічних 
комплексів; 

− комутаційна складова, яка містить у собі комутатори домену управління; 
− телекомутаційна складова, яка містить обладнання, що забезпечує міжвузловий 
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канали передачі даних; 
− складова доступу до програмно-технічних комплексів інформаційно-

телекомунікаційного вузла, яка містить робочі станції користувачів ІМСП. 
Множина протоколів, що використовується при моніторингу, визначаються 

можливістю телекомунікаційного обладнання, яке застосовується в мережі та містить у собі 
протокол мережевого рівня ICMP, а також протокол прикладного рівня SNMP. Система 
управління інформаційною мережею спеціального призначення є ієрархічною розподіленою 
системою, яка розділена на рівні по територіальній ознаці. Окремий агент системи 
управління здійснює управління доменом управління інформаційної мережі. Підсистема 
моніторингу домену управління здійснює моніторинг мережевих елементів у рамках домену 
з застосуванням множини протоколів моніторингу. При моніторингу параметрів мережевих 
елементів застосовується регулярний метод моніторингу. Інтенсивність моніторингу 
окремого параметру визначається періодом моніторінгу τij, де i – порядковий номер 
мережевого елемента, а j – порядковий номер параметра, що характеризує роботу i-го 
мережевого елемента. Слід відмітити, що кількість параметрів залежить від класу і 
характеристик мережевого елемента. Оскільки збір усіх параметрів для підсистеми 
здійснюється за протоколом SNMP то об’єм інформації, що навантажує мережу однаковий 
при зборі кожного параметра та дорівнює сумі повідомлення-запиту і повідомлення-
відповіді, кожен із яких дорівнює:  

Vs = Vip + Vudp + Vsnmp,  
де Vs – розмір повідомлення в байтах, Vip – заголовок IP пакету, Vudp – заголовок UDP 
датаграми, Vsnmp – розмір пакета SNMP. 

Оскільки протокол транспортного рівня UDP не гарантує доставку пакета, слід, окрім 
збору параметрів за допомогою протоколу SNMP, здійснювати контроль за мережевим 
елементом на мережевому рівні за протоколом ICMP з періодом моніторингу  τi, де i – номер 
мережевого елемента в домені управління. Об’єм, що буде згенерований підсистемою 
моніторингу при моніторингу окремого елемента по протоколу ICMP буде дорівнювати сумі 
двох повідомлень echo-request та echo-answer, кожний з яких дорівнює: 

Vi = Vi p + Vicmp,  
де Vi – розмір повідомлення в байтах, Vip – заголовок IP пакету,  Vicmp – розмір ICMP пакету. 

Таким чином, у моделі використовується множина мережевих елементів Ni різних 
класів. Кожен елемент характеризується динамічними параметрами. Кількість параметрів 
залежить від глибини моніторингу мережі, яка  визначається експертами та розробниками 
системи управління. Важливим для підсистеми моніторингу є період моніторингу параметрів  
τij  на прикладному рівні та період моніторингу мережевого елемента на мережевому рівні τi. 

Обмеження, що накладаються на модель:  
− моніторинг мережевих елементів та параметрів здійснюється методом регулярного 

моніторингу; 
− моніторинг мережевих елементів на мережевому рівні здійснюється за допомогою 

протоколу ICMP; 
− моніторинг параметрів мережевих елементів на прикладному рівні здійснюється за 

протоколом SNMP; 
− доступ до мережевих елементів здійснюється засобами мережі, що управляється, а 

саме за принципом in-band управління, тобто ресурси мережі розподілені між службами 
мережі та системою управління.  

Представимо математичну постанову задачі підсистеми моніторингу 
Вихідні дані: 
− множина мережевих елементів N = Ni , де [ ]ni 1,∈ , n – кількість мережевих елементів 

у домені управління; 
− множина параметрів Q = Qij, де [ ]ni 1,∈ , [ ]iKj 1,∈ , Ki – кількість параментрів, що 

характеризують роботу i-го мережевого елемента; 
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− множина протоколів моніторингу S = {ICMP, SNMP}. 
Цільова функція: 

( )
( ) задане

службової

корисної
k

tV

tV
≤ , 

де Vкорисної(t) – об’єм корисної інформації, що передається в мережі за час t. Vслужбової(t) – 
об’єм службової інформації, що генерується підсистемою моніторингу за час t . 

Обмеження: 
( ) ( ) ( )tV+tV=tV isслужбової  

( ) ( ) tCtV+tV службовоїкорисної ×≤ , 

де C – пропускна здатність мережі. 
Оскільки на мережевому рівні обидва протоколи моніторингу представлені протоколом 

IP і розміри їх пакетів уміщуються в один пакет IP, то при моделюванні розглянемо лише 
трафік моніторингу мережевих елементів на мережевому рівні. На цьому рівні (IP) стеку 
протоколів TCP/IP для контролю за мережевими елементами призначений протокол ICMP. 
Процедура контролю здійснюється за моделлю менеджер-агент. Менеджер генерує 
повідомлення-запит та очікує відповіді. Якщо мережевий елемент працює справно, то 
служба протоколу ICMP генерує повідомлення-відповідь. В іншому випадку повідомлення-
відповідь генерує інший мережевий елемент, який виявив помилку. Під контролем 
мережевого елемента розуміється його періодичне опитування підсистемою моніторингу. 
Проміжок часу між послідовними повідомленнями-запитами називається періодом 
моніторингу мережевого елемента τm. Час, який підсистема моніторингу очікує відповіді tw – 
випадкова величина, що  залежна від пропускної здатності каналу передачі інформації між 
підсистемою моніторингу і мережевим елементом та завантаженням цього каналу. Потоки 
повідомлень-запитів і повідомлень-відповідей представлені на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Потоки повідомлень-запитів і повідомлень-відповідей 
 

На основі проведених фізичних експериментів встановлено, що часові показники  τm  та  
tw  вимірюються у наступних часових проміжках: 

1c. 0,01

11

<t < мс

год,< ф< хв

w

m  

При виконанні цих умов маємо: tw << τm. Тому, при розгляді потоку повідомлень  
ПММЕ на мережевому рівні вхідний і вихідний потоки пропонується об’єднати в один 
інтегральний потік.  При цьому одне повідомлення такого інтегрального потоку в мережі 
буде генерувати трафік розміром 

 
icmpmessage

N=N ×2 ,                                                        (1) 

де Nicmp – кількість байт в ICMP пакеті. 
Визначення вхідного потоку ПММЕ на мережевому рівні. Розглянемо інтегральний 

потік, який є вхідним для ПММЕ на мережевому рівні. Оскільки проміжок часу між 
повідомленнями постійно дорівнює періоду моніторингу, то потік повідомлень є  
регулярним. Інтенсивність такого потоку розраховується за формулою:  
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mф
=

1
лm  .                                                               (2) 

Встановлення періоду моніторингу в сучасних ІМСП здійснюється черговими 
адміністраторами підсисистеми моніторингу в ручному режимі, і його величина не 
змінюється у процесі роботи підсистеми.  

Виходячи з цього потік повідомлень з одного мережевого елемента ПММЕ на 
мережевому рівні є стаціонарним [9]. 

При розгляді принципів передачі даних інформаційними мережами, на фізичному рівні, 
можна зробити висновок, що повідомлення передаються послідовно. Тому імовірність появи 
двох чи більше повідомлень дорівнює нулю. Це вказує на те, що потік з одного мережевого 
елемента є ординарним. Оскільки мережеві елементи перевіряються кожен окремо, то потоки 
є незалежними. 

Отже, потоком повідомлень ПММЕ на мережевому рівні є сумарний потік незалежних, 
стаціонарних, ординарних потоків з інтенсивністю λi, де i – номер мережевого елемента.  

Згідно граничної теореми [10], сумарний потік незалежних, стаціонарних, ординарних 
потоків сходиться до пуасонівського (найпростішого) потоку. Інтенсивність такого потоку 
визначається таким виразом: 

∑
n

=1i
iУ л=л ,                                                             (3) 

де λi – інтенсивність повідомлень контролю i-го мережевого елемента. 
Для отримання складової моделі в інформаційній області зробимо припущення, що 

кожний мережевий елемент перевіряється з однаковим періодом моніторингу, тобто 
 mni21 л=л=...=л=...=л=л ,                                            (4) 

де λm – інтенсивність моніторингу мережевих елементів, показник єдиний для всієї ПММЕ на 
мережевому рівні. Застосовуючи вирази (2), (3), (4) отримуємо інтенсивність моніторингу 
всіх мережевих елементів 

      mУ лn=л × ,                                                            (5)  
де n – кількість підконтрольних мережевих елементів. 

Виходячи з опису пуасонівського потоку [11] математичне очікування кількості 
повідомлень на проміжку часу z дорівнює: 

Уmessage лz=m ×                                                         (6) 

Застосовуючи вирази (1), (2), (5), (6) отримуємо співвідношення, що дозволяє 
розрахувати математичне очікування кількості байт інформації службового трафіку, який 
буде навантажувати мережу при роботі ПММЕ на мережевому рівні на проміжку часу z.  

m

ICMP
z

ф

Nnz
=m

×××2
,                                                  (7) 

де z – проміжок часу, n – кількість мережевих елементів, що контролюються, τm – період 
моніторингу, Nicmp – кількість байт у ICMP  пакеті. Мінімізація об’єму службового трафіку 
ПММЕ на мережевому рівні здійснюється шляхом підбору відповідної величини τm. 

Таким чином, складова моделі в інформаційній області представляється сукупністю 
виразів (5), (6), (7). Застосування даних виразів можливе і при розрахунку об’єму службової 
інформації згенерованої підсистемою моніторингу при зборі параметрів мережевих 
елементів за протоколу SNMP. 

Визначення закону розподілу часу обробки повідомлення в ПММЕ на мережевому 
рівні. При контролі мережевих елементів на мережевому рівні час опитування одного 
мережевого елемента дорівнює: 

wоc t+t=t ,                                                      (8) 

де to – час, який витрачається на занесення результатів у базу  динамічних даних, а tw – час, 
який ПММЕ на мережевому рівні очікує відповідь від контролюємого мережевого елемента. 
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Очевидно, що сучасні програмно-апаратні засоби моніторингу ІМСП реалізують технології 
обробки, які забезпечують to  << tw. Виходячи з цього:  

wc tt ≈                                                              (9) 

Зрозуміло, що tw – є випадкова величина, яка залежить від пропускної здатності каналу 
між перевіряємим мережевим елементом і підсистемою моніторингу.  

Для опису функціонування підсистеми моніторингу на мережевому рівні, як системи 
масового обслуговування, необхідно визначити закон розподілу tw в інформаційній мережі 
спеціального призначення. Розглядаючи дану випадкову величину з фізичної точки зору 
зрозуміло, що кінцева випадкова величина затримки є сумою випадкових величин на 
кожному з вузлів.  

Застосовуючи граничну теорему теорії ймовірностей можна припустити, що дана 
випадкова величина повинна бути розподілена за нормальним законом. Для доведення цього 
припущення проведено експеримент. Згенеровано N = 1000 запитів по ICMP протоколу до 
віддаленого вузла в ІМСП за схемою зображеною на рис. 3.  

У зв’язку з тим, що при застосуванні зональної архітектури управління [14] більшість 
пакетів, що будуть генеруватися підсистемою моніторингу циркулюють у межах 
інформаційно-телекомунікаційного вузла (ІТВ), даний експеримент описує трафік 
підсистеми моніторингу.  

Час проведення експерименту було вибрано таким чином, щоб зменшити вплив 
діяльності користувачів мережі на результати експерименту.   

У результаті експерименту отримали значення N запитів. Проміжок значень від 40 мкс 
до 360 мкс. Для проведення подальших розрахунків було розбито проміжок на k розрядів. 
Кількість розрядів розраховувалася за формулою 

3 N=k ,                                                                 (10) 
де k – кількість розрядів, а N – кількість експериментів. Виходячи з умов експерименту k =10,  
∆k = 32 мкс. Статистичний ряд вибірки наведений в табл.  1. 

Рис. 3. Схема експерименту в межах ІТВ 
Таблиця 1 

Статистичний ряд вибірки 
 

Про-
міжки 

40   – 
72 

72 – 
104 

104 –
136 

136 –
168 

168 –
200 

200 –
232 

232 –
264 

264 –
296 

296 –
328 

328 – 
360 

Ni 0 35 88 152 238 272 123 68 24 0 

Pi 0 0,035 0,088 0,152 0,238 0,272 0,123 0,068 0,024 0 
  

Визначимо основні параметри випадкової величини, а саме математичне очікування 
M [τ ] та середнє квадратичне відхилення σ

τ . Для цього застосуємо формули 

[ ]
N

фN

=фM

k

=i

cii∑ ×
1 ,                                                          (11) 

[ ]
[ ]( )

N

фMфN

=фD

k

=i

cii∑ −×
1

2

,                                                 (12) 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 
═══════════════════════════════════════════════════════ 

 31 

[ ]( )фD=у ф ,                                                           (13) 

де τсі – середина розряду. Після розрахунків отримано математичне очікування M[τ]=196,32 
мкс та середнє квадратичне відхилення στ ≈ 49,89 мкс. Проміжні розрахунки параметрів 
вибірки та значення емпіричної щільності наведені в табл. 2. 

Наступним етапом отримання моделі є розрахунок теоретичної щільності випадкової 
величини розподіленої за нормальним законом з вказаними параметрами в середині 
проміжку розрядів. 

Таблиця 2 
Проміжні розрахунки параметрів вибірки 

Розряди 
k 

Середина розряду, τсі 

мкс 
Кількість значень 
в розряді Ni 

Частота  
Pi 

Емпірична 

щільність 
P

i

∆k  

1 56 0 0 0 

2 88 35 0,035 0,00109375 

3 120 88 0,088 0,00275 

4 152 152 0,152 0,00475 

5 184 238 0,238 0,0074375 

6 216 272 0,272 0,0085 

7 248 123 0,123 0,00384375 

8 280 68 0,068 0,002125 

9 312 24 0,024 0,00075 

10 344 0 0 0 

 
Теоретична щільність випадкової величини розподіленої за нормальним законом 

дорівнює: 

( )
( )

22у

2

2р

1

mx

e
у

=xf

−

× .                                                      (14) 

Для її розрахунку використаємо табличну щільність центрованої випадкової величини 
(m = 0) з середнім квадратичним відхиленням 1=у , яка розраховується за формулою 

( ) 2

2

2р

1
t

e=tц ,                                                            (15) 

і представлена в таблицях [9]. Застосовуючи дану формулу отримуємо 

( ) ( )tц
у

=xf
1

,                                                            (16) 

де  
( )

у

xmx
=t

−
.  

Результати розрахунку теоретичної щільності вибірки представлені в  табл. 3. 
Порівняння емпіричної та теоретичної щільності дозволяють висунути гіпотезу H0  – 

випадкова величина часу затримки ICMP-пакету розподілена за нормальним законом 
(рис. 3). Визначимо достовірність даної гіпотези. 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 
═══════════════════════════════════════════════════════ 

 32 

Таблиця 3 
Результати розрахунку теоретичної щільності вибірки 

Роз-
ряди, 
k 

Середина 
проміжку,
τсі мкс 

( )
у

xmx −
 

( ) 2
2р

1

2t

e=tц  
( ) ( )tц

у
=xf

1
 

1 56 –2,8125303471 0,0077 0,0001543364 

2 88 – 2,1711323204 0,0379 0,0007596558 

3 120 – 1,5297342937 0,1257 0,0025194916 

4 152 – 0,888336267 0,2709 0,0054298352 

5 184 – 0,2469382403 0,3876 0,0077689336 

6 216 0, 3944597864 0,3697 0,0074101516 

7 248 1,0358578131 0,2347 0,0047042537 

8 280 1,6772558398 0,0989 0,0019823208 

9 312 2,3186538665 0,0277 0,0005552102 

10 344 2,9600518932 0,0050 0,0001002184 

 
Для цього застосуємо критерій χ2 Пірсона.  

( )∑ ×
×−k

=i i

ii

pN

pNN
=ч

1

2
2 ,                                                       (17) 

 
де pi – імовірність попадання в i-й проміжок. Ni – кількість значень в проміжку. N – кількість 
запитів. Теоретичні ймовірності pi  розраховуються  за формулою: 

 







 −

−





 −

у

mб
Ф

у

mв
Ф=pi                                                     (18) 

 

( ) dt2

t

e
2р

1
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                                                        (19) 
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Рис. 4. Порівняння емпіричної та теоретичної щільності розподілу  

часу затримки ICMP пакету 
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Результати розрахунку теоретичних ймовірностей представлені в табл. 4. Результати 
розрахунків критерію  χ2  – Пірсона наведені в табл. 5.  

 
Таблиця 4  

Результати розрахунку теоретичної ймовірності 
Розряди 

k 
β  α  β − m

σ  
α− m

σ  Ф(β− m

σ )  Ф(α− m

σ ) 
pi Npi 

1 72 40 – 2,49 – 3,13 – 0,49361 – 0,4991 0,00549 5,49 

2 104 72 – 1,85 – 2,49 – 0,46784 – 0,49361 0,02577 25,77 

3 136 104 – 1,21 – 1,85 – 0,38686 – 0,46784 0,08098 80,98 

4 168 136 – 0,57 – 1,21 – 0,21566 – 0,38686 0,1712 171,2 

5 200 168 0,07 – 0,57 0,02790 – 0,21566 0,24356 243,56 

6 232 200 0,72 0,07 0,26424 0,02790 0,23634 236,34 

7 264 232 1,36 0,72 0,41309 0,26424 0,14885 148,85 

8 296 264 2,00 1,36 0,47725 0,41309 0,06416 64,16 

9 328 296 2,64 2,00 0,49585 0,47725 0,0186 18,6 

10 360 328 3,28 2,64 0,49950 0,49585 0,00365 3,65 

  
Таблиця 5  

Результати розрахунку χ2 
– Пірсона 

Розряди, 
k 

Кількість значень 
в розряді, Ni 

Npi ( )
i

ii

pN

pNN

×
×− 2

 

1 0 5,49 5,49 

2 35 25,77 3,305894451 

3 88 80,98 0,608550259 

4 152 171,2 2,153271028 

5 238 243,56 0,126923961 

6 272 236,34 5,380534823 

7 123 148,85 4,489234128 

8 68 64,16 0,229825436 

9 24 18,6 1,567741935 

10 0 3,65 3,65 

 
Аналізуючи отримані результати  закон розподілу емпіричної вибірки подібний до 

нормального. Тому пропонується в подальшому вважати дану випадкову величину tw  такою, 
як розподілена за нормальним законом. Це є суттєвим уточненням для ІМСП, частотно-
часові параметри яких до розробки інформаційно-часового моделі розраховувались, як 
правило, з часом обслуговування, розподіленим за експоненціальним законом [13].  

Таким чином, можна зробити висновок, що час обробки повідомлення в підсистемі 
моніторингу на мережевому рівні  є  випадковою величиною, яка розподілена за  
нормальним законом.  
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                                                                ( )2

w уm,N=t                                                          (20) 

Беручи до уваги отримані результати та провівши додаткові експерименти отримуємо 
функції розподілу та щільності розподілу часу обробки повідомлення в підсистемі 
моніторингу, в залежності від протоколу та пропускної здатності між мережевим елементом 
та підсистемою моніторингу (табл. 6).  

Таблиця 6  
Функції розподілу і щільності часу обробки повідомлення 

Протокол/
Пропускна 
здатність 

M[τ], 
мс 

στ, 
мс 

Функція розподілу Функція щільності розподілу 

Ethernet 100 
Mb/с 

0,196  0,049  

( )
( )

∫
∞−

×
−

×
x

dx

x

e=xF
2

2

0,0492

0,196

2р0,049

1
 ( )

( )
2

2

0,0492

0,196

2р0,049

1 ×
−

×

x

e=xf

 

MPLS 

5 Mb/с 

16,99  0,07  

( )
( )

∫
∞−

×
−

×
x

dx

x

e=xF
2

2

0,072

16,99

2р0,07

1
 ( )

( )
2

2

0,072

16,99

2р0,07

1 ×
−

×

x

e=xf  

MPLS 

2 Mb/с 

8,85  0,58  

( )
( )

∫
∞−

×
−

×
x

dx

x

e=xF
2

2

0,582

8,85

2р0,58

1
 ( )

( )
2

2

0,582

8,85

2р0,58

1 ×
−

×

x

e=xf  

E1 

2 Mb/с 

22,73  6,95  

( )
( )

∫
∞−

×
−

×
x

dx

x

e=xF
2

2

6,952

22,73

2р6,95

1
 ( )

( )
2

2

6,952

22,73

2р6,95

1 ×
−

×

x

e=xf  

 

Рис. 5. Розподіл телекомунікаційних протоколів каналів передачі інформації між головним ІТВ 
та регіональними ІТВ типової ІМСП 

Канали вказані в таблиці складають переважну більшість каналів типової ІМСП. Так на 
рис. 5 показана гістограма розподілу телекомунікаційних протоколів каналів передачі 
інформації між головним ІТВ та регіональними ІТВ типової ІМСП. У перспективі розвитку 
телекомунікаційної складової ІМСП [15, 17] передбачається повний перехід до  
каналів MPLS. 

Класифікація ПММЕ на мережевому рівні, як системи масового обслуговування 
згідно класифікації Кендалла. Розглянемо ПММЕ на мережевому рівні, як систему 
масового обслуговування (СМО). Вхідний потік заявок, згідно доведеного раніше, 
найпростіший пуасоновський потік з інтенсивністю λΣ. Час обробки заявок розподілений за 

MPLS 5M

MPLS 2M

E1 
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нормальним законом із математичним очікуванням m та середнім квадратичним відхиленням 
σ. Припустимо, що в регіональному інформаційно-телекомунікаційному вузлі існує один 
сервер моніторингу, програмно-апаратні засоби, якого базуються на принципах 
багатопотоковості. Виходячи з цього СМО може мати n-каналів обробки повідомлень. 
Ординарність вхідного потоку повідомлень дозволяє класифікувати СМО, як СМО з 
відмовами в обслуговуванні, без черги. Таким чином, ПММЕ на мережевому рівні можна 
представити у вигляді удосконаленої СМО з відмовами: 

  M | G | n | 0.                                                                  (21) 
Застосування апарата теорії масового обслуговування дозволить розрахувати 

раціональні параметри та оптимізувати об’єм службового трафіка підсистеми моніторингу 
мережевих елементів на мережевому рівні. При розрахунку раціональних параметрів слід 
враховувати показники роботи підсистеми моніторингу, основним  з яких є об’єм 
службового трафіку, який визначається за формулою (7). Крім того, слід розглянути 
показники ПММЕ на мережевому рівні: 

−  математичне очікування мережевих елементів, які одночасно перевіряють M[n]; 
−  імовірність відмови в перевірці мережевого елементу при S каналах обслуговування; 
−  максимальна кількість каналів nmax, що забезпечить наближення ймовірності відмови 

до нуля. 
У зв’язку з використанням протоколу IP, як у випадку моніторингу на мережевому 

рівні, так і на прикладному рівні, дана модель може застосовуватися для розрахунків 
підсистеми моніторингу з протоколом SNMP. 

Таким чином, виходячи з даної статті можна зробити такі висновки:  
по-перше, інформаційно-часова модель моніторингу мережевих елементів підсистеми 

моніторингу інформаційної мережі спеціального призначення представляється сумарним 
потоком перевірок мережевих елементів, часом обробки перевірок мережевих елементів і 
описується системою масового обслуговування. Достовірність моделі підтверджена 
критерієм χ2 

– Пірсона; 
по-друге, сумарний потік перевірок мережевих елементів є простим пуасоновським 

потоком; 
по-третє, час обробки перевірок мережевого елемента – це випадкова величина, яка 

розподілена за нормальним законом. Параметри закону m та  σ розраховуються емпіричними 
методами; 

по-четверте, підсистема моніторингу мережевих елементів на мережевому рівні ПММЕ 
класифікується, як система масового обслуговування M |G | n |0. 

 У подальших дослідженнях планується розробити методику розрахунку 
конфігураційних параметрів підсистеми моніторингу мережевих елементів при визначених 
вихідних даних підсистеми та процедуру мінімізації об’єму службового трафіку.  
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ МЕТОД МНОЖИННОГО ДОСТУПУ В СЕНСОРНИХ 
РАДІОМЕРЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З НАДЛИШКОВОЮ 

КІЛЬКІСТЮ НЕОДНОРІДНИХ ВУЗЛІВ 
 

Запропонований новий енергозберігаючий метод множинного доступу в сенсорних радіомережах 

спеціального призначення з надлишковою кількістю неоднорідних вузлів, який забезпечує розподіл канального 

ресурсу між вузлами мережі в залежності від навантаження та віддалення від шлюзу. 

Коваленко И.Г. Энергосберегающий метод множественного доступа в сенсорных радиосетях 

специального назначения с избыточным количеством неоднородных узлов. Предложен новый 

энергосберегающий метод множественного доступа в сенсорных радиосетях специального назначения с 

избыточным количеством неоднородных узлов, который обеспечивает распределение канального ресурса 

между узлами сети в зависимости от нагрузки и удаления от шлюза.. 

I. Kovalenko Energy saving method of MAC in special wireless sensor networks with an excess of 

heterogeneous nodes. A new energy saving MAC method in special purpose wireless sensor networks with an excess of 

heterogeneous nodes. 

Ключові слова: сенсорна радіомережа, вузли мережі, енергозберігання.  

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, мікрокомп’ютер, батареї, прийомопередавач.  

Вузли СР повинні швидко адаптуватися до змін трафіка, топології мережі та ефективно 
використовувати обмежені енергетичні ресурси вузлів. Продуктивність та ефективність СР 
безпосередньо залежить від методів множинного доступу (МД) до радіоресурсу [2], що 
застосовуються в мережі.  

Методи МД в СР повинні відповідати наступним вимогам: децентралізоване 
функціонування, ефективне енергозберігання, великий час „життя” мережі, достатня 
пропускна здатність, малий час затримки передачі повідомлень, мобільність, масштабування, 
адаптування до зміни щільності та кількості вузлів, передача неоднорідного и пріоритетного 
трафіка, управління чергою передач тощо [2].  

Характерними вимогами до СР є мінімізація витрат енергетичних ресурсів вузлів та 
максимізація часу „життя” мережі. Реалізації цих вимог заважають наступні фактори: 

– пасивне прослуховування: на прослуховування та очікування прийму витрачається 
приблизно стільки ж енергоресурсів, скільки й на, безпосередньо, прийом пакетів; 

– колізії, які передбачають додаткові передачі пакетів; 
– „підслуховування”, коли вузли приймають пакети, які їм не адресовані; 
– витрати протоколів більш високого рівня на передачу службової інформації, які в 

БСМ можуть досягати 70 % загального трафіка в мережі[2]; 
– передача пакетів в час, коли вузол-адресат не готовий до прийому: при цьому 

здійснюються повторні передачі; 
– розмір пакетів: з одного боку, при передачі пакетів малого розміру витрачається 

більше енергії на передачу службової інформації (заголовків пакетів тощо), з іншого –  
передача великих пакетів потребує більше енергії; 

– флуктуації трафіка: різке збільшення загального трафіку в мережі може призвести до 
значного збільшення кількості колізій. 

Крім того, вимоги до методів МД з енергозберігання конкурують з вимогами 
продуктивності передачі інформаційних потоків та масштабування мережі [3]. Самим 
ефективним заходом зменшення використання енергоресурсу вузлів мережі мінімізація 
кількості повторних передач пакетів та часу знаходження вузлів в режимі прослуховування 
каналу, що автоматично збільшує затримки доставки пакетів та пропускну здатність мережі. 
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Складність знаходження балансу між ефективністью енергозберігання та 
продуктивності передачі інформаційних потоків призвело до розробки ряду методів МД [2]. 
На даний час єдиного універсального методу МД для СР на даний час не існує. Результати 
моделювання для мереж різної розмірності, інтенсивності трафіку та його обсягу не дають 
однозначної переваги окремих методів [2]. Крім того, для мереж зв’язку тактичної ланки 
управління висуваються особливі вимоги зі стійкості, безпеки, прихованості, особливостей 
розгортання та надлишковості неоднорідних вузлів [4]. Існуючі методи МД не відповідають 
цим вимогам і не можуть використовуватись для побудови CР спеціального призначення. 

Мета статті. Проаналізувати існуючий досвід при розробці методів множинного 
доступу в сенсорних радіомережах, виявити переваги та недоліки окремих методів і з їх 
врахуванням розробити новий енергозберігаючий метод множинного доступу сенсорної 
радіомережі спеціального призначення з надлишковою кількістю неоднорідних вузлів. 

Аналіз публікацій. Основним методом зменшення енергоспоживання вузлами є їх 
періодичне відключення [3]. При щильному розташуванні вузлів та великому трафіку 
ефективне енергозбереження неможливе без застосування енергозберігаючих  
методів МД [2].  

Для мереж спеціального призначення пропонується застосовувати СР, що відповідають 
моделі збору даних, яка передбачає використання одного або декілька шлюзів, через які 
зібрані дані мережі передаються адресату [3]. Застосування вказаної моделі збору даних  
висуває додадкові вимоги до методів МД[3]. Так метод DMAC [5] організує розклад 
прийомів та передач повідомлень по дереву мережі збору даних методом „ланцюгової 
реакції” в напрямку шлюзу. Передачі здійснюються в визначені періоди зі ссувом в часі в 
залежності від рівня дерева мережі (кількості ретрансляцій до шлюзу), при цьому не 
виключається проблема скритого терміналу [3] і можливі колізії між передачами вузлів 
одного рівня. Для протидії колізіям вузол перед початком передачі прослуховує канал і, 
якщо він зайнятий, очікує 5 періодів передачі (слотів). Методи MERLIN [6] та QDMAC [7] 
основані на DMAC, в деякій мірі покращують його результат, але не усувають вплив 
можливих колізій між вузлами одного рівня дерева мережі.  

На відміну від попередніх методів LL-MAC [8] розділяє множини слотів передач між 
рівнями дерева мережі і окремі слоти на кожному рівні, що усуває можливість колізій. Але 
даний метод не враховує різницю об’ємів даних, що передається, тому в результаті розподілу 
залишаються „вільні” слоти, що не використовуються, що призводить до неефективного 
викорстання ресурсу каналу. Для синхронізації та розподілу слотів періодично 
використовується цикл управління, під час якого всі вузли повинні функціонувати, що 
призводить до підвищення використання енергетичного ресурсу. 

Всі вищевказані методи не включають механізмів врахування обсягів збираємих даних 
окремими вузлами і неефективні для СР з неоднорідними вузлами. Так метод DMAC 
окремий великий пакет даних буде розділять на сегменти, які зможе передавати тільки через 
5 періодів. Метод LL-MAC розподіляє слоти відповідно кількості дочірніх вузлів і не виділяє 
додаткові слоти для великих пакетів, вносить затриму їх передачі, а також залишає „вільні” 
слоти при передачі коротких повідомлень.  

В розробленому методі W-MAC [9] відсутні вказані вище основні недоліки методу LL-
MAC. В даному методі був реалізований ітеративний механізм планування розподілу слотів, 
який базується на інформації про обсяги даних, що передаються і виключає можливість 
колізій. Алгоритм планування поділяється на цикли управління та збору даних. Під час 
циклу управління на основі наявної інформацію про навантаження на окремих вузлах 
здійснюється розподіл слотів та передача команд управління в напрямку від шлюзу до самих 
віддалених вузлів (з найбільшою кількістю ретрасляцій до шлюзу). Під час циклу збору 
даних здійснюється безпосередньо збір даних за складеним розкладом часових слотів. 
Врахування інформації про навантаження на окремі вузли дозволяє мінімізувати кількість 
„вільних” слотів в більш ефективно використовувати канальний ресурс.  
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Для сенсорних радіомереж спеціального призначення крім покриття визначеної зони 
моніторингу та основних мережевих характеристик висуваються також вимоги з 
оперативності розгортання, надійності, живучості, скритності. Одним зі шляхів виконання 
цих вимог є внесення надлишковості неоднорідних вузлів при розгортанні СР [4]. 
Надлишковість вузлів призведе до періодичної зміни топології мережі і метод МД повинен 
це враховувати. Існуючі розроблені методи не відповідають цим вимогам. 

Крім того збір даних про навантаження на окремі вузли і розподіл слотів для всіх вузлів 
СР великої розмірності на погляд автору цієї статті недоцільно, так як призведе до великого 
обсягу службового трафіку та обмежить масштабування та гнучкість адаптування до зміни 
топології мережі. Також детермінований доступ до каналу всіх вузлів в мережах великої 
розмірності поребує складних механізмів синхронізації. На погляд автору статті для СР 
спеціального призначення доцільно використовувати гібридні методи МД, в яких механізми 
розподілу канального ресурсу залежать від ступеня наближеності вузлів до шлюзу і, 
відповідно, збільшеного навантаження на ділянки мережі. Існуючі розроблені методи не 
відповідають цим вимогам. 

Таким чином, вищевказані розроблені методи МД не відповідають вимогам до 
сенсорних радіомереж спеціального призначення. 

Постановка задачі. Розробити новий метод множиного доступу в сенсорних 
радіомережах спеціального призначення з надлишковою кількістю неоднорідних вузлів та 
розподілом канального ресурсу в залежності від наватаження (трафіку) та наближення 
окремих вузлів до шлюзу.  

Суть методу. Новий енергозберігаючий метод множинного доступу в сенсорних 
радіомережах спеціального призначення з надлишковою кількістю неоднорідних вузлів 
забезпечує розподіл канального ресурсу між вузлами в залежності від навантаження та 
віддалення від шлюзу. Планування часових інтервалів для поточного вузла в розробленому 
методі базується на зібраної з дочірніх вузлів інформації про робоче навантаження, робочій 
цикл батьківського вузла та виділений батьківським вузлом робочий цикл для  
поточного вузла.  

Опис методу 
В розробленому методі для організації збору даних СР пропонується навколо шлюзу 

пропонується створонити зону детермінованого доступу до каналу. Для віддалених вузлів, 
які не входять в зону детермінованого доступу пропонується організувати випадковий 
доступ до каналу за допомогою одного з відповідних розроблених протоколів (802.11, B-
MAC). В розробленому методі пропонується ввести два часових періоду відповідно 
детермінованого та випадкового доступу. Під час організації випадкового доступу до каналу 
віддалених вузлів, вузли зони детермінованого доступу знаходяться в режимі сну і навпаки. 
Граничні вузли зони детермінованого доступу до каналу функціонують в обидва періода: під 
час періоду випадкового доступу знаходяться в режимі прийому данихі від віддалених 
вузлів, а під час детерміновангго періоду передають дані в напрямку шлюзу. 

Застосування двох типів доступу до каналу в мережі дозволить зменшити споживання 
енергетичних ресурсів вузлами, що більш навантажені для передачі трафіку, і забезпечить 
спрощення синхронізації вузлів, гнучке масштабування мережі та гнучкий доступ віддалених 
вузлів до окремих зон детермінованого доступу. Приклад розподілення типу доступу вузлів 
до каналу показаний на рис. 1. Кількість вузлів, що входять до зони детермінованого 
прийому може визначатись максимальною кількістю ретрансляційних ділянок для 
відповідної зони або алгоритмами функціонування мережі. 

Організація доступу до каналу в зоні детермінованого доступу в залежності від 
навантаження на вузли 

Навантаження на вузол визначається робочим навантаженням { }у зу зд, ,W W W W= , де уW  

– наватнаження, що визначається часом передачі команд управління від вузла до найбільш 
віддалених дочірніх вузлів (з найбільшою кількістю ретрансляцій); зуW – навантаження, що 
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визначається часом збору вузлом даних управління від дочірніх вузлів мережі; здW  – 

навантаження, що визначається часом збору вузлом безпосередньо  даних від дочірніх вузлів 
мережі. уW  будемо вважати навантаженням передачі команд управління, зуW  та здW  будемо 

вважати навантаженням передачі даних. 
 

Шлюз 

Зона детермінованого 

доступу до каналу 

Вузли з випадковим 

доступом до каналу 

Граничні вузли зони 

детермінованого доступу до 

каналу 

 
Рис.1 

 

При плануванні робочих циклів батьківський вузол спочатку виділяє для поточного 

вузла часовий інтервал B  = ,S LB B   , де SB  – початковий слот часового інтервалу для 

поточного вузла, LB – довжина часового інтервалу (кількість слотів) для поточного вузла. 
Часовий інтервал B містить в собі часовий інтервал передачі команд управління уB  та 

часовий інтервал передачі даних дB . Поточний вузол розраховує та виділяє для дочірніх 

вузлів робочі часові інтервали в рамках отриманого від батьківського вузла часового 
інтервалу. При цьому для кожного дочірнього вузла виділяється множина слотів для 

прийняття пакетів ,S LRX RX RX =    та передачі пакетів ,S LTX TX TX =   , де SRX та STX  – 

початкові слоти прийому та передачі, LRX та LTX  – відповідно довжини (кількості) слотів 
прийому та передачі. Крім того множини RX та TX  містять в собі відповідно множини слотів 
для приймання пакетів управління уRX  та даних дRX , передачі пакетів уTX  та даних дTX . 

Робочий цикл окремого вузла і, відповідно, його знаходження в робочому стані,  
представлений часовими відрізками у д у дRX RX TX TXU U U . В інший час робочого циклу 

мережі вузол знаходиться в режимі сна. Окремий вузол може мати декілька призначених 

дRX , але лише по одній множині слотів іншого типу [9].  

Додатково введемо позначення: iC  – множина безпосередньо зв’язаних дочірніх вузлів 

поточного вузла iu , уT  – довжина (період) слоту для передачі команд управління. 

1. Планування часових інтервалів управління. 

Наватнаження управління уW  поточного вузла iu  визначається сумою навантажень 

управління множини дочірніх вузлів iC  та уT : 

у у  у

j i

i j

u C

W W T
∈

= +∑ .     (1) 

Після отримання всіх даних про навантаження управління від дочірніх вузлів поточних 
вузол за допомогою (2) розраховує необхідні довжини часових інтервалів управління 

,S L

Cj Cj CjB B B =   для дочірніх вузлів ,j iu j C∈ : 

1

у у у у 
1

у у

,

j
S S L

j i k

k j i

L

j j

B B T B
u C

B W

−

=


= + + ∀ ∈

 =

∑
,    (2) 
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де у 
L

kB  – довжина часового інтервалу управління k-го дочірнього вузла для вузла iu , яка 

розраховується раніше. 
Після отримання часового інтервалу управління від свого батьківського вузла кожен 

вузол розраховує уRX  та уTX . Так для вузла iu : у у
S S

iRX TX=  (батьківського вузла), 

у у
L

iRX T= , у у 
S S

i iTX B= , у у
L

iTX T= . 

На рис. 2 представлений приклад розподілу часових інтервалів управління для вузла 

Pu та його дочірніх вузлів j Pu C∈ , 1 j n≤ ≤  з розрахованим навантаженням управління зу jW , 

відповідно (1) у у у
1

n

P j

j

W W T
=

= +∑ . В кожному часовому інтервалі управління час уT  

виділяється для передачі команди управління вузлом Pu , решта інтервалу надається дочірнім 

вузлам. З рисунку видно, що кожен вузол функціонує визначений період часу 2 уT .  
 

uP 

u1 

u2 

un 

Tу 
ТХу 

Tу 
RХу 

Tу 
RХу 

Tу 
RХу 

... 

Tу 
TХу 

Wу 1 

 

Wу 2 Wу n ... 

Tу  
TХу 

Tу  
TХу 

... 

Wу P 

u1 

u2 

un 

часові інтервали, що не 

використовуються вузлами 

uP  та 
j Pu C∈ , 1 j n≤ ≤  

uР 

 
Рис.2 

 

2. Планування часових інтервалів збору даних.  

Робочі навантаження зуW та здW визначаються кількістю дочірніх вузлів, об’ємом 

згенерованих даних поточним вузлом та його дочірніми вузлами та рівнем агрегації даних на 
вузлі. Для вузла iu робочі навантаження зу iW та зд iW  розраховуються за (3): 

( )

( )

зу зу зд 

зд зд д 

,

,

j i

j i

i j j

u C

i i j i

u C

W W W

W R W W

∈

∈

= +

= +

∑

∑
     (3) 

де зу jW та зд jW – робочі навантаження дочірніх вузлів, д iW – робоче навандаження збору 

даних безпосередньо вузлом iu , iR – коефіцієнт агрегації вузла iu , який визначає ступінь 

зменшення обсягу даних на при проходженні через вузол iu . 

Після отримання вузлом iu  всіх даних про робочі навантаження від дочірніх вузлів 

j iu C∈  вузол iu здійснює розподіл робочих часових інтервалів для дочірніх вузлів за 

допомогою (4):  
1

д д д 
1

д зу зд

,

j
S S L

j i k

k j i

L

j j j

B B B
u C

B W W

−

=


= + ∀ ∈

 = +

∑
,    (4) 

де д 
S

jB – початковий слот робочого інтервалу для вузла ju , д 
L

jB – довжина робочого інтервалу 

для вузла ju , д 
L

kB – довжина интервалу збору даних вузла k ju C∈ , що розраховується 

попередньо. 
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Після отримання характеристик робочого інтервалу збору даних д 
S

jB  та д 
L

jB  поточний 

вузол розраховує характеристики „своїх” слотів прийому та передачі д
SRX та д

LRX . Так для 

вузла iu  та його дочірнього вузла ju (при передачі від ju  до iu ) д 
S

ijRX  та д 
L

ijRX  

розраховуються за (5): 
1

д д д зу  
1

д зд

,

j
S S L

ij i k j

k j i

L

ij j

RX B B W
u C

RX W

−

=


= + + ∀ ∈

 =

∑
.   (5) 

Для вузла iu д 
S

iTX та д 
L

iTX розраховуються за (6): 

д д зу 

д зд

S S

i i i

L

ij i

TX B W

TX W

 = +
 =

.      (6) 

Приклад розподілу часових інтервалів приведений на рис. 3. Для вузла pu  існує n 

дочірніх вузлів j Pu C∈ , 1 j n≤ ≤ , робочі навантаженя яких є зу  jW  та зд  jW  тоді робочі 

навантаження для pu відповідно (3) будуть дорівнювати : ( )зу  зу  зд  
1

n

p j j

j

W W W
=

= +∑  та 

( )зд  зу  д  
1

n

p p j j

j

W R W W
=

= +∑ . 
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un 

uP   TXд P : Wзд 2 Wзд n 
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( )зу  д   
1

n

p j j

j

R W W
=

+∑
RXд 1 RXд 2 RXд n 

часові інтервали, що не 

використовуються вузлами 

uP  та j Pu C∈ , 1 j n≤ ≤  

 
Рис. 3 

При плануванні інтервал зд  pW виділяється для передачі зібраних данних вузлом pu , 

інтервал зу  pW  розподіляється між дочірніми вузлами. Таким чином, вузол „знає” коли він 

повинен передавати та приймати дані і „вільні” слоти відсутні. Крім того в визначений 
інтервал часу існує один вузол, який передає, та один, що приймає дані, що унеможливлює 
створення завад між вузлами одного рівня в схемі збору даних вузлами. Дані передаються 
батьківському вузлу після прийому даних від дочірніх вузлів, тому дана схема дозволяє 
здійснювати збір даних з односною агрегацією, але, в свою чергу, може призвести до 
накопичення значних об’ємів даних на окремих вузлах і переповнення обмежених буферів 
пам’яті вузлів [8]. Для запобігання цьому можливе використання циклічного збору даних [9]. 
На кожному циклі здійснюється збір даних від окремих дочірніх вузлів. Для цього робоче 
навантаження для вузла pu представляєтсья в вигляді матриці 2m× : 

зу ,1 зд ,1 зу ,2 зд ,2 зу , зд ,, , , ,..., ,p p p p p m p mW W W W W W           , де m – кількість циклів. Тоді при m циклах 

буде складено окремо m розкладів і інтервал прийому даних для iu відносно його початку 

буде виглядати (рис .4): 
1

зу ,1 зд ,1 зу ,1 зд ,1 зу ,2 зд ,2 зу , зд , зу , зд ,
1

0, , , ,..., ,
m

i i i i i i i k i k i m i m

k

W W W W W W W W W W
−

=

    + + + + +      
∑ .   
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Рис. 4 
Етапи методу 

При складанні розкладу вважається, що вузол отримав інформацію з мережевого рівня 
про батьківський вузол та з прикладного рівня про об’єм даних, що збирає вузол. 

1 Збір даних про робочі навантаження.  
Для початку збору робочих навантажень шлюз широкомовно передає в мережу 

спеціальне повідомлення. Вузли зони детермінованого доступу до каналу, що отримали 
повідомлення, передають батьківським вузлам свої робочі навантаження. Для розрахунку 
робочих навантажень вузла та їх передачі батьківському вузлу небхідна інфомація від усіх 
дочірніх вузлів, тому для передачі повідомлень пропонується використовувати механізм 
каскадних таймаутів [10], що дозволяє вузлам мережі передавати дані в залежності від 
ступеню їх віддалення від шлюзу по кількості ретрансляційних ділянок, при цьому першими 
передають найбільш віддалені вузли. 

2 Розподіл часових інтервалів. 

Після закінчення збору даних про робочі навантаження шлюз ініціює початок етапу 
розподілу часових інтервалів. Кожен вузол розраховує свої часові інтервали та виділяє 
робочі часові інтервали для своїх дочірніх вузлів відповідно алгоритму, представленому на 
рис 5. Для розрахунку у iRX , у iTX , д iTX , у jB , д jB , д ijRX , у iTX  використовуються формули 

наведені вище. При складанні розкладу витрати часового ресурсу невеликі і розподіляються 
равномірно по всій мережі тому що:  

– кожен вузол зберігає тількі робочі навантаження своїх дочірніх вузлів і передає дані 
тільки батьківському вузлу;  

– вузли отримують часові інтервали тільки від своїх батькіських вузлів, розраховують і 
передають виділені інтервали для своїх дочірніх вузлів;  

– всі інтервали часу розраховуються локально на вузлах. 
якщо ( iu  є шлюзом) { 

у у0,i iB W =   ; 

( )
1

д зу зу ,1 зд ,1 зу зу , зд , зу , зд ,
1

, , ..., ,
m

i i i i i i k i k i m i m

k

B W W W W W W W W
−

=

  = + + + +    
∑ ; 

} інакше {  

Очікування значення у iB , д iB від батьківського вузла. } 

Розрахунок у iRX , у iTX , д iTX ; 

Для кожного (
j iu C∈ ) { 

Розрахунок у jB , д jB , д ijRX ; 

Передача 
ju  у jB , д jB  з у iTX ; }  

Рис. 5 
3 Визначення періоду випадкового доступу 

Після закінчення розподіла часових інтервалів та передачі даних вузлами зони 
детермінованого доступу граничні вузли передають віддаленим вузлам повідомлення про 
початок та тривалість періоду випадкового доступу відповідно алгоритмів функціонування 
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Період випадкового 
доступу 
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СР збору даних. Під час періоду випадкового доступу віддалені вузли передають дані в 
напрямку відповідних граничних вузлів. 

4 Коригування розкладу часових інтервалів. 

Під час функціонування можуть змінюватись властивості СР, що буде вимагати зміни 
розкладу часових інтервалів вузлів зони детермінованого доступу. Так, по-перше, можуть 
змінюватись об’єми даних, що передаються в мережі в залежності від алгоритмів 
функціонування СР, конфігурації датчиків та умов функціонування СР. По-друге, може 
змінюватись топологія мережі по причині виходу з ладу окремих вузлів, застосування 
алгоритмів функціонування з використанням надлишковості вузлів тощо. Постійна 
перодична реконфігурація мережі призведе до збільшення витрат ресурсів СР та затримок 
збору даних. Тому в методі пропонуються механізми коригування розкладу часових 
інтервалів двох типів. 

4.1 Коригування розраду часових інтервалів при зміні потоків даних. Зміни потоків 
даних впливають тільки на планування часових інтервалів збору даних. Для зміни розкладу 
часових інтервалів виконуються наступні дії: 

1.Вузол, що виявив збільшення об’єму даних, що передаються, передає батьківському 
вузлу спеціальне повідомлення, яке містить величину збільнення робочого навантаження 
збору даних здW∆ .  

2.Батьківський вузол розраховує свої зуW∆  та здW∆  запом’ятовує і передає ці значення 

своєму батьківському вузлу. Ця операція здійснюється каскадно до шлюзу.  
3.Шлюз ru  після отримання повідомлення про необхідність зміни розкладу спочатку 

коригує свій часовий інтервал відповідно (7). 
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∑
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де m – максимальна кількість ретрансляцій до шлюзу в СР збору даних, k – кількість 
ретрансляцій від вузла, що ініціював зміну розкладу, до шлюза. 

4. Шлюз передає дочірнім вузлам команду на зміну розкладу з новими значеннями 
робочих часових інтервалів.  

Якщо n – кількість дочірніх вузлів шлюзу або поточного вузла pu  (при касадній 

передачі повідомлення про зміну часових інтервалів), ju  – поточний дочірній вузол 

(1 j n≤ ≤ , номери вузлів відповідають послідовності відповідних робочих часових 

інтервалів), tu  – вузол, який приймає участь в передачі (ретрансляції) даних вузлом, що 

ініціював збільшення робочого навантаження передачі даних ( )1 t n≤ ≤ , тоді характеристики 

робочих часових інтервалів будуть розраховуватись за (8): 
Приклад зміни робочих часових інтервалів представлений на рис.6 
5. Дочірні вузли після прийому повідомленні про зміну робочих часових інтервалів, 

розраховують свої часові інтервали і робочі часові інтервали для своїх дочірніх вузлів 
відповідно п.4. На вузлі, що ініціював зміну розкладу часових інтервалів процедура 
закінчуєтьсяю 

4.2 Коригування розраду часових інтервалів при зміні топології мережі. Зміни 
топології даних впливають тільки на планування часових інтервалів збору даних і можуть 
включати: додавання вузлі, видалення вузлів та зміни батьківських вузлів. 
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Рис. 6 
4.2.1 Додавання вузла. Оскільки пропонуємий метод виключає неактивне 

прослуховування каналу, то для виявлення нового вузла пропонуєтья використовувати 
спеціальний додатковий період управління після передачі батьківським вузлом команд в 
часовому інтервалі управління, під час якого новий вузол передає повідомлення про 
додавання нового вузла. Якщо вузол виявляє помилку при одночасній передачі декількома 
вузлами, вузол повторює спробу через випадкову кількість циклів. В повідомленні додавання 
новий вузол передає свої значення робочих навантажень, а батьківський і інші 
ретрансляційні вузли в наступному циклі розраховують і передають своїм батьківським 
вузлам уW∆ , зуW∆  та здW∆ . Якщо будуть виявлені декілька батьківських вузлів, вибирається 

один (з найменшою кількістю ретрансляцій, з найменшою кількістю дочірніх вузлів тощо). 
Наступні дії аналогічні діям при коригуванні часових інтервалів при зміні потоків данних.  

4.2.2 Видалення вузла. Якщо окремий батьківський вузол не прийме дані від дочірнього 
вузла на протязі декількох циклів, він ініціює передачу повідомлення про видалення вузла, 
розраховує і передає в напрямку шлюзу значення уW∆ , зуW∆  та здW∆ . 

4.2.3. Зміна батьківського вузла. У випадку, коли дочірньому вузлу необхідно змініти 
батьківський вузол (за вимогою системи управління вузлом, що реалізована на прикладному 
рівні моделі), він у визначені додакові періоди управління передае повідомлення старому 
батьківському вузлу про видалення, а новому – про додавання вузла. Відповідні батьківські 
вузли перераховують робочі навантаження і передають їх в напрямку шлюзую. Наступні дії 
аналогічні діям при коригуванні часових інтервалів при зміні потоків данних. 

Витрати засобів коригування, що рапропоновані, мінімальні тому що: 
– вузли попередньо повідомляють про зміни їх робочих навантажень при зміні потоків 

даних або топології мережі і періодичне відслідковування цих процессів не потрібне; 
– при зміні робочих навантажень зміна розкладу часових інтервалів здійснюється 

автоматично, періодичне відновлення не потрібне; 
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– службова інформація передається по вже сформованим шляхам передачі даних і 
додаткових побудов маршрутів не потрібно. 

Оцінка ефективності розробленого методу. 
Оцінку ефективності енергозбереження пропонується проводити відносно інстуючих 

методів МД в СР збору данних, а саме DMAC, LL-MAC, W-MAC за наступними 
показниками:  

1) споживання енергетичного ресурсу; 
2) затримка при передачі данних від віддалного вузла з найбільшою кількістю 

ретрансляцій до шлюзу; 
3) глобальна затримка при передачі даних в мережі, яка характеризує максимальну 

середню частоту дискретизації передачі данних окремимими вузлами; 
4) "час життя" мережі [2]. 
Енегроефективність того чи іншого методу залежить від моделі енергоспоживання 

вузлів, всіх алгоритмів функціонування СР, розмірів та топології мережі, умов 
функціонування тощо. Тому для спрощення оцінювання пронується провести оцінку 
розробленого методу для фіксованої структури мережі (без використання надлишковості 
вузлів та зміни топології), без агрегації та тільки для зони детермінованого доступу. Для 
аналітичної оцінки пропонується з урахуванням результатів оцінювання W-MAC [9] 
порівняти розроблений метод за першими трьома показниками з методом LL-MAC, який, в 
свою чергу, більш ефективний за метод DMAC [8]. За часом життя пропонуєтьс проводити 
оцінку за допомогою імітаційного моделювання. 

1 Оцінка споживання енергетичного ресурсу 

Споживання енергетичного ресурсу вузлом СР P можна визначити: 

( )с

ц

RX RX TX TX p RX TXE T E T E T T T
E

T

+ + − −
= ,      

де RXE , TXE , сE  – витрати енергетичного ресурсу вузла відповідно на прийом, передачу та 

при знаходженні в режимі сну; RXT , TXT  – загальний період відповідно прийому та передачі в 

межах одного циклу; цT – період циклу функціонування вузла (мережі). 

Очивидно, що с RX TXE E E<< < , тоді для споживання енергетичних ресурсів 

зменшуються при зменшенні TXT  та RXT .  

Для розробленого методу при прийнятих обмеженнях періоди прийому RXT та передачі 

TXT в межах одного циклу будуть дорівнювати [9]: 

у

у
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j O
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∈
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де уT  – період управління, AT  – період "визначення" дочірніх вузлів, jO  – множина дочірніх 

вузлів всіх рівнів для поточного вузла, jWTS  – трафік, сгенерований вузлом j. 

Для методу LL-MAC періоди прийому RXT та передачі TXT в межах одного циклу будуть 

дорівнювати [8]: 

( )

( )
( ) у max

( ) у max

3 2

1

RX LL MAC j

TX LL MAC j

T N T K O WTS

T T K O WTS

−

−

 = + +  

 = + + 
,     

де N – кількість вузлів в мережі, jK O    – множина основних дочірніх вузлів, maxWTS  – 

довжина основного слоту LL-MAC 
Різницю споживання енергетичного ресурсу _LL MACP P P∆ = − можна визначи [9]: 
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Припустимо уAT T= , тоді: 
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Очевидно, що завжди 0P∆ > , що показує, що при застосуванні розробленого методу 
споживання енергетичного ресурсу завжди менше. Також можна зробити висновок, що 
енергоефективність розробленого методу відносно методу LL-MAC пропорційна кількості 
вузлів в мережі та різниці максимального та середнього трафіку, що генерують вузли мережі. 

2 Затримка при передачі данних від віддалного вузла з найбільшою кількістю 

ретрансляцій до шлюзу. 
Представимо СР збору данних в вигляді M-рівневого дерева (рис .7) 

 
 рівень 0 

рівень 1 

рівень 2 

рівень M 

 
Рис.7 

Відповідна затримка D для розробленого методу для вузла 0Mu  на рівні M 

розраховується [9]: 

( )
( )

0
1 1

1
c inM

j M

i j

D i WTS WTS
= =

 
= − +  
 
∑ ∑ ,      

де ( )c i
n – кількість вузлів на рівні i, що має піддерево, яке містить 0Mu . 

Відповідна затримка для методу LL-MAC [9]: 
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( )( ) max1 1LL MACD M N WTS− = − +      

Тоді різниця затримок LL MACD D D−∆ = − буде дорівнювати: 
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∑ ∑ ∑ ,  

де ( )in – загальна кількість вузлів на рівні i,  

В [9] доказується, що завжди 0D∆ >  і, відповідно, розроблений метод має меншу 
затримку при передачі данних від віддалного вузла з найбільшою кількістю ретрансляцій до 
шлюзу. 

3 Глобальна затримка при передачі даних в мережі. 

Глобальна затримка розробленого методу при відповідних обмеженнях можна 
розрахувати [9]: 
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Для методу LL-MAC відповідна затрмка дорівнює [8]: 
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Тоді різниця затримок LL MACGD GD GD−∆ = −  буде дорівнювати: 
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Якщо припустити уAT T= , тоді: 
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Очевидно, що завжди 0GD∆ >  і, відповідно, глобальна затримка передачі даних в 
мережі розробленого методу буде завзжи менше, ніж методу LL-MAC 

4 Час життя мережі збору даних Для оцінки ефективності розробленого методу по 
часу життя мережі [2] пропонується використовувати імітаційну модель СР і реалізувати 
розроблений метод на основі цієї моделі. Для імітаційного моделювання пропонується 
використовувати програмний комплекс The Network Simulator [11]. Функціонування моделі 
СР залежить від багатьох параметрів: надлишковості вузлів, просторових розмірів СР, 
радіусів моніторингу та передачі вузлів, часових характеристик, енергетичних моделей 
вузлів, а також задіяних протоколів функціонування СР. При застосуванні спрощеної моделі 
СР отримано результати, які підтверджують результати аналітичного оцінювання 
ефективності нового методу, а також дозволяють зробити висновок, що розроблений метод 
дозволяє підвищити час життя мережі до 15% відносно існуючих методів даного класу [8,9]. 

Висновки 
Розроблений новий метод новий енергозберігаючий метод множинного доступу в 

сенсорних радіомережах спеціального призначення з надлишковою кількістю неоднорідних 
вузлів, який забезпечує розподіл канального ресурсу між вузлами мережі в залежності від 
навантаження та віддалення від шлюзу. Розроблений метод має кращі показники 
ефективності ніж існуючі метододи даного класу, а саме:  

–  менше споживання енергетичного ресурсу вузлами мережі; 
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–  меншу затримку при передачі данних від віддалного вузла з найбільшою кількістю 
ретрансляцій до шлюзу;  

– меншу глобальну затримку при передачі даних в мережі, яка характеризує 
максимальну середню частоту дискретизації передачі данних окремимими вузлами; 

– до 15%  більший час життя мережі збору даних. 
При визначення енергоефективності розробленого методу не враховувалась можливість 

агрегації даних на вузлах СР, застосування якої може зменшити обсяги даних в мережі і ще 
зменшити використання енергетичних ресурсів вузлів СР і збільшити час життя СР.  

Напрямки подальших досліджень. При розробці методу було виявлено, що для 
підвищення енергоефективності СР збору даних необхідно застосовувати методи агрегації 
даних на вузлах мережі, що дозволить зменшити обсяги даних, що передаються в мережі. 
Тому постає актуальною задача розробки методів агрегації даних на вузлах сенсорних 
радіомереж спеціального призначення. 
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ВПЛИВ НА ЄДИНІСТЬ РОЗВ’ЯЗКУ ЗВОРОТНОЇ ЗАДАЧІ ВІДНОВЛЕННЯ 
СИГНАЛУ СИМЕТРІЇ ЯДРА ІНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  

 
У роботі досліджено вплив симетрії ядра інтегрального оператора на єдність розв’язку задачі 

знаходження відгуку, наприклад, телекомунікаційної системи на вхідне збурення. 

Козлов О.М., Пальти А.М. Влияние на единственность решения обратной задачи восстановления 

сигнала симметрии ядра интегрального оператора. В работе изучено влияние симметрии ядра 

интегрального оператора на единственность решения обратной задачи нахождения отклика, например, 

телекоммуникационной системы на входное возмущение. 

O.Kozlov, A.Palti About terms of unicity of decisions of reverse problem of renewal of signal. In the paper 

examined the influence of symmetries of the integral operator's kernel onto uniqueness of the solution of the inverse 

problem of finding a response, for example, telecommunications system to input outrage  

Ключові слова: роздільна здатність, передатна функція, первинний перетворювач, щільність розподілу. 

Актуальність. Розв’язок зворотних задач широко застосовується при рішенні задач: 
ідентифікації лінійних об’єктів, зчитування інформації з носіїв, відновлення сигналу при 
заданій передатній функції сигналу та ін. При цьому задача розв’язку інтегрального рівняння 
є коректною по Адамару, якщо розв’язок рівняння: 1) існує, 2) єдиний, 3) стійкий [1-4]. 
Задача є некоректною, якщо розв’язок не задовольняє хоч би одній з перерахованих вимог. 
При цьому єдність розв’язку – це достовірність отриманої інформації. Тому аналіз 
неєдиності розв’язку є актуальним. 

Аналіз публікацій. В багатьох роботах [5, 6] некоректність розглядають як наслідок 
нестійкості розв’язку, умов неєдиності автори не розглядають. В роботах [7, 8] показано, що 
некоректність може виникати, як наслідок особливих властивостей інтегрального оператора 
зворотної задачі. Але також умови неєдиності не розглянуті.  

Мета статті. Важливою проблемою є дослідження впливу загальних властивостей 
інтегрального оператора, наприклад, його симетрії, на єдиність розв’язку. У пропонованій 
роботі аналізується влив симетрії на неєдиність розв’язку інтегрального рівняння. Так 
динамічні властивості лінійних, однорідних об’єктів з одним виходом повністю описуються 
імпульсною перехідною (ваговою) функцією f(t) [5]. Функція f(t) є реакцією об’єкту на 
одиничний імпульс, що подають на систему у момент t = 0. Знаючи цю функцію, можна 
обчислити реакцію об’єкту на будь-яке збудження х(t) по формулі 

y(t) = τττ−∫ dftx

t

0

)()( , 

Властивості передатної функції аналогічні властивостям скануючого перетворювача. 
Передатна функція електричної системи аналогічна формі приймальної площадки, що зчитує 
інформацію [6]. Тому розглянемо геометрично більш наочну задачу відновлення інформації, 
яку отримують за допомогою зчитуючого перетворювача певної симетрії. В роботі [7] 
показано, що на кількість зчитаної з носія інформації даних накладає обмеження форма 
(симетрія) первинного перетворювача (передатної функції).  

Постановка задачі. Нижче на конкретному прикладі несиметричного одновимірного 
ядра оператора доведемо єдиність розв’язку зворотної задачі. 

Нехай деякий параметр q якимось чином залежить від координати х (параметр q(x) на 
рис.1). Уздовж інших координат параметр вважатимемо однорідним. Крім того, розподіл 
параметра вважатимемо стаціонарним. Це означає, що усереднення параметру по 
приймальній площадці пристрою відбувається на декілька порядків швидше, ніж зміни, 
пов’язані з її переміщенням відносно розподілу q(x). Припустимо також, що залежність 
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ширини приймальної площадки від координати описує досить гладка функція. Ця умова 
завжди реалізується в практично важливих випадках. 

Розв’язок задачі. Розглянемо питання про вплив на результат виміру форми і розмірів 
приймальної площадки. Поле досліджуваного параметра може переміщатися відносно 
встановленого нерухомо приймального пристрою або навпаки. Зазвичай досліджувана 
ділянка поля значно більша, ніж ширина приймальної площадки перетворювача. Будемо 
вважати, що досліджуване поле незмінне при вивченні невеликої ділянки розподілу.  

Проаналізуємо роздільну здатність вимірів при використанні приймального пристрою з 
певною симетрією, тобто круглою і прямокутною площадками. 

 
Рис.1 Схема до аналізу впливу симетрії ядра оператора 

Нехай х - координата деякої фіксованої точки приймальної площадки, наприклад, його 
центр тяжіння (відстань ОА на рис.1), яку відраховуємо від певної точки лабораторної 
установки (точка О), у – змінна координата (відстань від точки О до хорди СD, що є змінною 
за шириною і нормальна до напряму сканування (відстань ОВ на рис.1), ϕ(у - х) - функція, 
що описує зміну ширини приймального майданчика пристрою (аналог передатної функції). 
Результат усереднення досліджуваного параметра за приймальною площадкою має вигляд 

                                      Q(x) = )(
1

yx
F

ax

bx

−ϕ∫
+

−

q(x)dx,                                                      (1) 

де а, b – відстані від точки А до меж площадки; F – її площа; Q(х) – експериментально 
отриманий розподіл досліджуваного параметра, усереднений за площадкою; q(х) – дійсний 
розподіл досліджуваного параметра. 

Задача знаходження просторової роздільної здатності пристрою полягає у вивченні 
впливу ширини площадки у напрямку зміни параметра на результат дії оператора 
усереднення (1). 

Пристрій з первинним перетворювачем, що має приймальну площину, має задовільну 
просторову роздільну здатність, якщо досліджуваний параметр q(х) відрізняється від 
усереднених значень Q(х), вимірюваних пристроєм, не більше, ніж на абсолютну похибку 
вимірювання шуканого параметра. Якщо відносна похибка вимірювань є δ, вказану умову 
можна записати у вигляді 

                                               δ≤
−

)(

)()(

xq

xqxQ
max

q

.                                                      (2) 

У разі круглої приймальної площадки радіусу r вираз (1) в безрозмірних координатах u 

= (у - x)/r, v = x/r виглядає 

Q(v)= ∫
−

−
1

1

21
2

u
π

q(u + v) du. 

Як приклад розглянемо розподіл параметра, що описує вираз (характерний розподіл – 
елементарна гармоніка з просторовим періодом λ = 2π/κ) 

                                                    q(v) = qo + q1sin(κ⋅v)                                                    (3) 
де qo, q1, κ – параметри розподілу. 
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Перший доданок цього виразу – константа qo – не спотворюється оператором 
усереднення. Для другого доданку результат усереднення такий 

                                  ∫
−

−
1

1

21
2

u
π

sin[κ(u + v)]du = 2J1(κ)q1sin(κv)/κ.                      (4) 

Аналіз виразу (4) дозволяє зробити наступні висновки:  
1. Гармонічні складові з частотами, що відповідають кореню функції Бесселя J1(κ), 

взаємно знищуються при усередненні, інакше кажучи, такі складові не сприймаються 
пристроєм з круглою приймальною площадкою. Звідси витікає, що задача визначення 
щільності розподілу за наслідками вимірювань таким пристроєм некоректна, оскільки 
порушена умова єдиності рішення. Цей результат відображає відому загальну властивість 
інтегральних рівнянь. Насправді, якщо по даних результатах усереднених вимірювань Q(v) 
знайдено дійсний розподіл параметру q(v), то додавання до нього будь-якої гармоніки з 
частотою, що є коренем J1(κ), не змінює результату усереднення Q(v). 

2. Одержане співвідношення вказує, що кожна гармоніка сигналу в результаті 
усереднення переходить знову в гармоніку з тією ж частотою і амплітудою, зменшеною в m 

= 2J1(κ)/κ разів. Відношення амплітуди Q(v) до амплітуди q(v) збігається до нуля при κ →∞ . 
Це означає, що високочастотні складові досліджуваного параметра практично не 
сприймаються пристроєм з круглою приймальною площиною, тобто такою, що є 
симетричною відносно горизонтальної осі. 

3. Просторову роздільну здатність пристрою (r) можна визначити при δ = 0,05 
визначається згідно (2) нерівністю  

                                                           r ≤ 0,29λ,                                                            (5) 
де λ – характерний просторовий період розподілу параметра (у нашому випадку це просто 
довжина хвилі). Для прикладу нехай абсолютна похибка вимірювань параметра складає ± 
7,5мм, тоді величина λ буде не більше 30мм. Приймаючи λ ≅ 30мм, δ ≅ 0,1 і порівнюючи (3) і 
(4) з урахуванням (2), отримаємо обмеження на граничне значення радіусу приймальної 
площини:  

                                                r ≤ λ⋅κ/π ≈ 8,6мм.                                                          (6) 
Таким чином, при виконанні умови (6) пристроєм можна користуватися, наприклад, для 

контролю параметра із накладеною технологічними умовами похибкою. Обмеження на 
роздільну здатність (6) отримано вище для випадку, коли qo у виразі (3) дорівнює нулю. 
Якщо qo ≠ 0, то, оскільки складова qo не спотворюється, при усередненні, різниця Q - q буде 
тією ж, що і при qo = 0, а знаменник в лівій частині (2) збільшиться, тому обмеження на 
роздільну здатність, тим більш буде виконано. Той факт, що допустимий розмір приймальної 
площадки пропорційний λ, є цілком природним. Дійсно, для реєстрації швидко змінних в 
просторі значень параметра потрібні більш локальні вимірювання. Умова (6) встановлює 
кількісне співвідношення між λ і r. 

Інший приклад симетричної приймальної площини прямокутник завширшки L і висотою 
2h. Тут рівняння (1) в безрозмірних координатах u = (у - x)/h, v = x/h має вигляд 

Q(v) = ∫
−

+
1

1

)(
2

1
duvuq . 

Підставляючи сюди q1sin κv, отримаємо 

Q(v) = q1
κ
κsin

sin κv. 

Обмеження на розрізнювальну спроможність має вигляд:  
h ≤ λ⋅κ/π ≈ 7,6мм. 

Щодо прямокутної площини можна зробити ті ж висновки, що і для круглої площини з 
тією різницею, що m = sinκ/κ і тому замість коренів функції Беселя буде корінь рівняння sinκ 
= 0. Відповідне обмеження на роздільну здатність приладу при δ = 0,05 прийме вигляд h ≤ 
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0,25λ. Аналогічним чином можна встановити просторову роздільну здатність вимірювань 
для приймальних площадок інших форм. Виконаний аналіз є основою для розрахунку 
геометричних параметрів приймальних площин первинних перетворювачів, що мають 
достатню для відповідних умов роздільну здатність. Наведені приклади підтверджують той 
добре відомий факт, що інтегральні рівняння Фредгольма першого роду відносяться до типа 
некоректних задач [2]. 

Разом с тим існує метод збільшення роздільної здатності, що дозволяє забезпечити 
єдиність рішення інтегрального рівняння. Спосіб полягає у заміні симетричного ядра 
інтегрального рівняння асиметричним. Проілюструємо це твердження на прикладі площини, 
переріз якої лінійно змінюється уподовж одного просторового вимірювання. 

Доведемо наступне твердження. Нехай f(x) – відома достатньо гладка функція 
(вимірювана на експерименті інтегральна величина). Тоді, якщо функція, що описує ширину 
приймального площини g(y-x) (ядро інтегрального оператора, рис.2) має вигляд 

g(x) =




∈
∈−

]1,0[,0

]1,0[),1(2

x

xx
, 

то задача визначення дійсного (локального) розподілу q(x) за функцією f(x) з інтегрального 
рівняння 

                                       Â q ≡ ∫
+1x

x

g (y-x)q(y)dy = f(x)                                               (8) 

(g – ядро оператора Â ), має єдиний розв’язок. 

 
Рис.2 Схема асиметричної приймальної площадки первинного перетворювача у вигляді трикутника 

 

Доведемо це твердження. Уведемо нову змінну у = u - x, тоді у = u + x і рівняння (8) 
прийме стандартний вигляд 

                                  Â q = ∫
+1x

x

g (u)q(u+x)du = f(x), x∈[0, M] або Â q = f.                                     (9) 

Розглянемо (9), як рівняння в гильбертовім  просторі L2[0,M], функцій інтегрованих з 
квадратом, де [0,M] - інтервал області вимірювання. 

Для того щоб інтеграл в (9) мав зміст в точках х = 0, М вважатимемо, що q(х) = 0 при 
x∉[0,M], тобто функція q(х)⊂L2[0,M] визначена також і при х < 0 і х > М, де q(x) = 0. 

Оператор Â  лінійний, отже, для доведення єдиності рішення (9) досить встановити, що 

однорідне рівняння Â q = 0 має тільки тривіальний розв’язок q=0 [9, 10]. За наявністю у 
однорідного рівняння кількох рішень, із 
 

Â q1 = f, Â q2 = f та Â (q1 - q2) = 0 
 

витікало б, що ∃(qо ≠ 0)(q1 - q2 = qо), тобто q1 ≠ q2 при одній і тій же функції f. 

Обмеженість g(х) гарантує обмеженість в L2 як оператора Â , так і спряженого до нього 

Â *. Отже, області значень цих операторів R( Â ) і R( Â *) замкнені. Якщо ми доведемо, що 

R( Â ) містить усюди щільну в L2 множину функцій, то це означатиме, що R( Â ) співпадає до 
всього L2 і ∀(f ∈ L2) існує розв’язок рівняння (9). 
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Аналогічне твердження відносно R( Â *) означатиме, що нульовий підпростір N( Â ) 

оператора Â , який є ортогональним доповненням до області значень R( Â *) спряженого 
оператора, складається з одного лише нульового елементу. Якщо  

Â х = 0 або x ∈ N( Â ), то ( Â х, у) = (х, Â *y) = 0 і значить х ⊥ R( Â *). Останнє зважаючи 

на лінійність Â , забезпечує єдиність рішення рівняння (9). 

Покажемо, що у якості такої усюди щільної в L2 множини значень оператора Â * може 
бути вибрана множина поліномів. 

Перш за все, побудуємо оператор спряжений до оператора Â . Для цього довизначимо 
ядро оператора на всю числову вісь, поклавши g(u) = 0 при |u| > 1 

                                          Â q = ∫
М

g
0

(u)⋅q(u + x) dx.                                               (10) 

Якщо покласти g(0) = 0, то вказане продовження не порушує безперервності g(u). Для 

побудови Â * запишемо скалярний добуток 

( Â q, f) = ∫ ∫
М М

g
0 0

{ (y - x)⋅q(y)⋅dy}f(x)⋅dx = ∫ ∫
М М

g{
0 0

(y - x)⋅f(x)⋅dx}q(y)⋅dy = (q, Â *f), 

звідки витікає, що спряжений оператор має вигляд 

                                    Â *q = ∫
М

g
0

(x - y)⋅q(y)⋅dy = ∫
−

0

1

g (-u)⋅q(u + x)⋅du                (11) 

Тоді маємо 
 

g(x - y) = 




−∉
+≤≤−∈+−

]0,1[якщо,0

1чи]0,1[якщо,

y)-(x

xyxy)-(xy)x2(1
 

Тому 

∫
М

g
0

(x - y)⋅q(y)⋅dy = ∫
+1x

x

g (x - y)⋅q(y)⋅dy. 

Розглянемо 

Â *[хn]= 2
1х

х

−
∫ (1 – x + y) yn

 dy = 








+
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+
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21
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n
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n

nn
n  = xn

 + Pn - 1(x), (12) 

де Pn - 1(x) –поліном ступеня (n - 1) від x. 

Доведемо, що оператор Â * замкнений на множині поліномів. Доказ проведемо 
індукцією. Користуючись формулою (12), при n = 0,1,2 маємо 
 

Â *[1] = 1, Â *[х1]= х - 1/3, Â *[х2]= х2 - х + 1/6 
 

з іншого боку цю рівність можна записати таким чином 

1 = Â *[1], х = Â *[х – 1/3],  

х
2 = Â *[х2] + Â *[х – 1/3] – Â *[1/6] = Â *[х2 + х – 1/2] = Â *[Q2(х)], 

 

де Q2(х) – деякий поліном 2-го ступеня. 

Припустимо тепер, що хn
 = Â *[Qn(х)] і доведемо, що хn+1 = Â *[Qn+1(х)]. Дійсно, з (12) 

витікає, що 

Â *[хn+1] = хn+1 + Pn(x) чи хn+1 = Â *[хn+1] - Pn(x), 

але за припущенням індукції Pn(x) можна уявити як Â *[Qn(x)], тому 

х
n+1 = Â *[хn+1 - Qn(x)] = Â *[Qn+1(x)]. 

Таким чином, оператор Â * замкнений на множині поліномів. Але система поліномів 
усюди щільна в L2. Це витікає з того, що система функцій класу С∞ повна в L2 (доказ 
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ґрунтується на уведенні для апроксимації розривних функцій, що сумовані в L2, 
згладжуючих експоненціальних функцій). Але по теоремі Вейерштраса за допомогою 
системи поліномів можна апроксимувати будь-яку функцію класу С∞. Таким чином, з 
повноти класу функцій С∞ в L2 витікає повнота системи поліномів в L2. 

Оскільки Â * обмежений оператор, то його область значень замкнена і, отже, співпадає 

з L2. І оскільки доповненням до R( Â *) є N( Â ), то N( Â ) – тривіально, тобто складається з 
{θ}. Звідки витікає єдиність рішення рівняння (9), що і було потрібне.  

Висновок. У роботі з’ясовано, що умовою єдності задачі відновлення інформації є 
асиметрія ядра відповідного інтегрального оператора. Це показано на прикладі простого 
асиметричного ядра. 

Напрямки подальших досліджень. Якщо додатково використовувати один з відомих 
методів регуляризации прийдемо до коректного рішення. Відзначимо, що аналогічно можна 
розглядати два і тривимірні узагальнення описаного методу. Це пов’язано з просторовою 
асиметрією приймальних майданчиків первинних перетворювачів (передатних функцій). 
Можливий також ассиметричный в часі, але симетричний в просторі приймальний елемент 
(передатна функція).  

Практичне застосування результатів може полягати у перевірці конкретного ядра 
оператора електричної системи на симетрію. Якщо будь-якої симетрії нема можна бути 
впевненим, що розв’язок єдиний. 
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ВИСОКОПРОДУКТИВНА МОДЕЛЬ МАРШРУТИЗАТОРА  
ДЛЯ МЕРЕЖІ-НА-КРИСТАЛІ З АГРЕГАЦІЄЮ КАНАЛІВ 

 

Запропоновано та досліджено високопродуктивну модель маршрутизатора для мережі-на-кристалі 

(МнК) з агрегацією каналів (АК), описану за допомогою SystemC. Результати симуляції в ModelSim свідчать, 

що використання розробленої моделі замість її деталізованого RTL аналогу на SystemVerilog дозволяє на 

порядок зменшити тривалість моделювання і скоротити в 121 раз обсяг використаної пам'яті. При цьому для 

моделі на SystemC помилка передбачення порогу насичення МнК не перевищує 6.1%. 

Короткий Е.В., Лысенко А.Н. Высокопроизводительная модель маршрутизатора для сети-на-кристалле 

с агрегацией каналов. Предложена и исследована высокопроизводительная модель маршрутизатора для сети-на-

кристалле (СтнК) с агрегацией каналов (АК), описанная при помощи SystemC. Результаты симуляции в ModelSim 

свидетельствуют, что использование разработанной модели вместо ее детализированного RTL аналога на 

SystemVerilog позволяет на порядок сократить продолжительность моделирования и уменьшить в 121 раз объем 

используемой памяти. При этом для модели на SystemC ошибка предсказания порога насыщения СтнК не 

превышает 6.1%. 

I.Korotkyi, O.Lysenko A high performance model of router for network-on-chip with link aggregation. The high 

performance SystemC model of the router for network-on-chip (NoC) with link aggregation (LAG) is proposed and 

investigated. The results of the simulation in ModelSim show that employing of the proposed model instead of its detailed 

System Verilog counterpart allows to reduce modeling time by an order and decrease the memory usage in 121 times. At 

the same time, the error of prediction of saturation threshold for the developed SystemC model does not exceed 6.1%.  

Ключові слова: мережа-на-кристалі, агрегація каналів, модель, маршрутизатор, SystemC 

Вступ 
Однією з характерних тенденцій, притаманних сучасним системам-на-кристалі, є 

постійне зростання числа обчислювальних модулів при одночасному підвищенні вимог до 
кількості та ємності міжмодульних з’єднань [1]. Внаслідок ускладнення внутрішньої 
структури систем-на-кристалі такі способи організації підсистеми зв’язку як „загальна шина” 
і „повнозв’язна архітектура” втрачають ефективність [2, 3]. Для вирішення проблеми обміну 
даними всередині надвеликих інтегральних мікросхем (ІМС) запропоновано 
використовувати концепцію мереж-на-кристалі (МнК) [4]. Такий підхід має переваги 
масштабованості, паралелізму і високої тактової частоти [1]. Уявлення про МнК можна 
отримати з оглядових робіт [1, 5 – 8]. 

Для оцінки ефективності функціонування МнК важливими характеристиками є 
транспортна затримка і пропускна здатність. Під транспортною затримкою розуміють 
інтервал часу між створенням пакета і його прийомом в пункті призначення, включаючи 
тривалість очікування в буфері передавача. Пропускна здатність характеризує максимальну 
кількість даних, що передаються в мережі за одиницю часу і обмежується порогом 
насичення – значенням прикладеного навантаження, при якому транспортна затримка МнК 
зростає в десятки разів внаслідок конфліктів за використання ресурсів. 

На відміну від макромереж до конструкції МнК висуваються більш суворі вимоги на 
кількість апаратурних ресурсів, необхідних для її реалізації, тому для МнК характерне 
застосування коротких черг на входах маршрутизаторів, що робить недоцільною 
буферизацію всього пакету перед відправкою у порт призначення [1]. Замість цього 
використовується технологія „wormhole” передачі даних, коли пакет розбивається на 
атомарні одиниці управління потоком (фліти), що передаються безперервно один за одним 
[9]. Фліти (flit – flow control unit) просуваються по мірі можливості, не чекаючи приходу 
послідовників. Це забезпечує низькі вимоги до обсягу буферного простору. При такому 
підході різко зростає ймовірність блокування голови колони (БГК). БГК виникає, коли два 
(або більше) пакети з різних вхідних черг потребують передачі через один і той же вихідний 
порт. В такому випадку буде задоволений лише один запит на з’єднання. Ті входи, які 
програли процедуру арбітражу, повинні чекати, доки необхідний вихідний порт звільниться, 
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створюючи передумови для виникнення БГК в сусідніх маршрутизаторах. Оскільки при 
wormhole передачі даних один пакет може займати одночасно кілька маршрутизаторів, це 
збільшує вірогідність БГК. Результати [10] свідчать, що внаслідок БГК пропускна здатність 
wormhole мережі обмежується 50 % її ємності. 

Використання віртуальних каналів (ВК) є ефективним методом зменшення ймовірності 
виникнення БГК [10]. На жаль такий підхід вирішує проблему БГК лише частково, оскільки 
в разі застосування ВК віртуальні потоки мультиплексуються через єдине фізичне з’єднання 
між сусідніми маршрутизаторами, що накладає обмеження на значення порога насичення 
мережі [11]. 

В [11, 12] запропоновані структурні і апаратурні рішення для реалізації агрегації 
каналів (АК) в wormhole МнК, що дозволяють усунути БГК і значно (на 300 %) підвищити 
поріг насичення у порівнянні з класичною wormhole МнК. Зазначений результат досягається 
за рахунок використання кількох фізичних зв’язків для з’єднання сусідніх маршрутизаторів. 
Недоліком АК є значний обсяг апаратурних ресурсів, необхідних для реалізації МнК у 
порівнянні з класичною wormhole архітектурою (без ВК). Одним зі способів зменшення 
апаратурних витрат є проведення параметричної оптимізації кількості зв’язків всередині 
агрегованих логічних з’єднань. Виконання оптимізації такого роду вимагає створення 
швидкодіючої моделі об’єкту дослідження, що і визначає мету роботи. 

В пропонованій статті розглянуто способи зменшення тривалості симуляції SystemC 
моделей ІМС та переваги використання цієї мови для виконання параметричної оптимізації 
цифрових систем. Представлено та досліджено алгоритм функціонування поведінкової 
SystemC моделі маршрутизатора для МнК з АК. У порівнянні з RTL моделлю, описаною з 
використанням System Verilog [12], запропоноване рішення дозволяє на порядок зменшити 
тривалість симуляції і скоротити обсяг використаної пам’яті в 121 раз. 

Робота має наступну структуру. Розділ 1 присвячений аналізу переваг та недоліків 
методу передачі даних в МнК з використанням ВК. У розділі 2 розглядається архітектура і 
принцип функціонування маршрутизатора для МнК з АК. В розділі 3 проаналізовано 
способи підвищення продуктивності симуляції моделей IМC та обгрунтовано використання 
мови SystemC з цією метою. В наступному розділі представлено алгоритм функціонування 
високопродуктивної моделі маршрутизатора для МнК з АК. В розділі 5 за допомогою 
комп’ютерного моделювання досліджено залежність порогу насичення МнК від числа 
з’єднань в агрегованих каналах для двох моделей – швидкодіючої на SystemC і детальної 
(RTL) на System Verilog. Там же виконано порівняльний аналіз точності і продуктивності 
досліджуваних моделей. Останній розділ містить висновки та інформацію про подальші 
дослідження у даному напрямку. 

1. Переваги та недоліки wormhole МнК з ВК 

У попередньому розділі розглянуто проблему БГК в wormhole МнК. Для зниження 
вірогідності БГК William Dally в [10] запропонував архітектуру маршрутизатора з ВК. 
Відповідно до [10] суть методу передачі даних з використанням ВК у wormhole МнК полягає 
в наступному. Кожному із входів маршрутизатора ставиться у відповідність кілька буферів, 
кожен з яких відповідає одному ВК. У випадку блокування певного ВК для передачі пакетів 
можуть бути використані інші, вільні ВК (якщо такі є в наявності). Таким чином, 
зменшується вірогідність блокування з’єднань між маршрутизаторами і підвищується поріг 
насичення мережі.  

Аналіз описаних в [13 – 16] маршрутизаторів, а також результати власних досліджень 
[17] дозволяють авторам зробити висновок, що використання ВК у wormhole МнК приводить 
до збільшення порогу насичення не більше, ніж на 20% від ємності мережі (у порівнянні з 
wormhole МнК без ВК, враховуючи постійну кількість буферної пам’яті на порт 
маршрутизатора для обох випадків). Існує границя, при перевищенні якої подальше 
збільшення кількості ВК майже не впливає на поріг насичення мережі. В [14] показано, що 
при збільшенні кількості ВК з 2-х до 4-х, поріг насичення МнК зростає з 23% ємності мережі 
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до 25 %. Іншими словами, збільшення числа ВК на 100 % призводить до зростання порогу 
насичення лише на 2 %. Подібна залежність присутня також в роботах [16, 17]. Враховуючи, 
що між числом ВК і кількістю апаратурних ресурсів, необхідних для реалізації 
маршрутизатора, існує лінійна залежність з коефіцієнтом пропорційності близьким до 
одиниці [12, 14], з наведених цифр можна зробити висновок про відсутність масштабованості 
методу ВК. З точки зору авторів описана проблема пояснюється тим, що пропускна здатність 
фізичного з’єднання між маршрутизаторами розділяється поміж ВК, що використовують 
його, а це в свою чергу призводить до збільшення періоду передачі флітів через відповідні 
логічні зв’язки.  

З цього можна зробити висновок, що з ростом числа ВК єдине фізичне з’єднання між 
сусідніми маршрутизаторами стає вузьким місцем системи і обмежує подальше зростання 
порогу насичення МнК та її пропускної здатності. 

2. Маршрутизатор для МнК з АК 

Як показано вище, перевагою і недоліком методу ВК є поділ фізичної лінії зв’язку на 
логічні з'єднання. Застосувавши винахідницький метод інверсії [18], авторами запропонована 
зворотна концепція – об’єднання кількох фізичних зв’язків в агрегований логічний канал 
(транк). Іншими словами, для з’єднання топологічно сусідніх маршрутизаторів пропонується 
використовувати кілька просторово розділених фізичних каналів (ФК), по кожному з яких 
передаються фліти різних пакетів. Отже, через агреговане логічне з’єднання можна 
передавати одночасно N пакетів даних, де N – кількість ФК у транку. Запропонований підхід 
дозволяє знизити ймовірність БГК та збільшити поріг насичення і пропускну здатність МнК. 
З рис.1 видно, як агрегація трьох ФК усуває БГК на західному вході маршрутизатора М11. У 
випадку, коли відомий просторовий розподіл потоків даних в мережі, існує можливість 
підібрати число ФК для кожного транка таким чином, щоб повністю виключити БГК. 

Аналіз літературних джерел показав, що агрегація каналів (АК) вже використовується в 
макро мережах, а документи [19, 20] стандартизують АК для Ethernet. Оскільки 
конструкторські рішення, прийняті в Ethernet, зважаючи на свою складність та 
ресурсоємність непридатні для використання в МнК, стає актуальним завдання створення 
простого та ресурсоефективного механізму реалізації АК в інтегральних мережах. Одне з 
можливих розв’язків такого завдання розглядається далі. 

На рис.2 наведена структурна схема маршрутизатора для wormhole МнК з АК. Замість 
терміну „порт” для опису входів-виходів такого пристрою використовується поняття 
„транк”, визначення якого розглядалося вище. Запропоноване рішення включає N вхідних і 
N вихідних транків, кожен з яких містить M ФК. Сполучення ФК на входах маршрутизатора 

М22

М21

М20М10

М11

М12

М00

М01

М02

Транк

 
Рис.1. Усунення БГК в МнК з агрегацією 3-х фізичних каналів: 

М – маршрутизатор 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 
═══════════════════════════════════════════════════════ 

 59 

з ФК на його виходах здійснюється за допомогою комутатора розмірністю NMxNM. Модуль 
керування містить блоки маршрутизації, керування потоком, виділення ФК, а також логіку, 
що реалізує алгоритм роботи маршрутизатора. Для кожного вхідного ФК прибуваючі фліти 
буферизуються в виділеній черзі, оскільки у разі, коли кількість ФК менше кількості потоків 
даних, що протікають через транк, негайне обслуговування пакету після його прибуття у 
вхідний ФК не гарантовано. 

 
Рис.2. Структурна схема маршрутизатора для МнК з АК: 

КП – керування потоком; Д-ВХ – вхід даних; Д-ВИХ – вихід даних 

Затримка передачі такого маршрутизатора складає два цикли тактової частоти. На 
першому етапі відбувається маршрутизація і виділення ФК, на другому – комутація, 
просування фліта через маршрутизатор та його вилучення з відповідної вхідної черги. 
Гарантована доставка даних забезпечується застосуванням механізму керування потоком на 
основі „кредитів” [21]. Розглянемо згадані операції більш докладно. 

Маршрутизація 
Для зменшення транспортної затримки в запропонованому рішенні використовується 

завчасна (look ahead) маршрутизація, коли напрямок передачі фліта для поточного 
маршрутизатора визначається у попередньому вузлі мережі [21]. Такий підхід дозволяє 
розпочати встановлення з’єднання одразу ж після приходу першого з флітів пакету, 
одночасно виконуючи обчислення транка призначення для наступного маршрутизатора. Під 
транком призначення мається на увазі агрегований канал, у який необхідно перенаправляти 
всі фліти даного пакету. Таким чином, маршрутна інформація для поточного 
маршрутизатора міститься у спеціальному службовому полі першого з флітів пакету і 
доступна на початку циклу тактової частоти. 

Виділення ФК і комутація 
Для просування даних через маршрутизатор необхідно сполучити ФК на вході з одним 

із ФК на виході. У даному рішенні з'єднання між входом і виходом встановлюється під час 
приходу першого фліта і розривається після відправки останньої частини пакету. В момент 
роз’єднання відповідний ФК на виході стає вільним і знову доступним для призначення 
одному із входів. Після приходу першого фліта пакету кожен із вхідних ФК робить спробу 
отримати вільний ФК у транку призначення шляхом встановлення запиту на відповідному 
вході блоку виділення ФК (рис.3).  
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Рис.3. Структурна схема блоку виділення ФК 

У випадку успішного завершення цієї операції згаданий запит знімається і між 
відповідними ФК на вході і виході маршрутизатора встановлюється з’єднання за допомогою 
комутатора. Число входів блоку виділення ФК дорівнює кількості вхідних ФК 
маршрутизатора і кожен такий вхід складається з однобітної лінії запиту та шини, що містить 
номер транка призначення. Як видно з рис.3, блок виділення ФК включає два рівні 
арбітражу. Для кожного вхідного ФК відповідний арбітр першого рівня здійснює попередній 
вибір одного з вільних ФК у транку призначення. Лінія статусу вихідного ФК переходить в 
нуль (ФК зайнятий), коли канал виділяється одному з вхідних ФК і встановлюється в 
одиницю (ФК вільний), коли останній фліт пакету покидає маршрутизатор через зайнятий 
ФК. Інформація про статус каналів транку призначення надходить до відповідного арбітра 
першого рівня через виділений мультиплексор (одному арбітру відповідає один 
мультиплексор). Виходи арбітрів першого рівня підключені до входів арбітрів другого рівня 
за допомогою демультиплексорів (рис.3), причому k-й вихід арбітра першого рівня 
відповідає p-му входу q-го арбітра другого рівня. Значення p і q можна вирахувати за 
допомогою наступних рівнянь: 

jiMp +⋅= ,   ktMq +⋅= , 
де числа i та j позначають номера вхідного транка та вхідного ФК, що відповідають арбітру 
першого рівня; М дорівнює кількості ФК у транках маршрутизатора; числа t і k індексують 
транк призначення та номер ФК на виході маршрутизатора (який раніше був вирахуваний 
арбітром першого рівня). Можлива ситуація, коли два або більше арбітрів першого рівня 
оберуть один і той же вихідний ФК. Для остаточного вибору вхідного ФК, який буде 
з’єднаний з певним вихідним каналом, використовується другий рівень арбітражу, де 
кожному вихідному ФК відповідає арбітр з кількістю входів, що дорівнює числу вхідних ФК. 
Активний вихід арбітра другого рівня вказує на номер вхідного ФК, якому виділений даний 
вихідний ФК. Для реалізації арбітрів обрано матричний метод (matrix arbiter), що забезпечує 
більшу пропускну здатність, ніж арбітр з циклічним зсувом пріоритетів  
(round-robin arbiter) [21]. 

Просування фліта 
Для просування фліта через встановлене з’єднання необхідна наявність даних у 

відповідній черзі вхідного ФК і ненульове число кредитів у ФК на виході маршрутизатора. В 
разі виконання зазначених умов відповідний фліт вилучається з черги на вході і через 
встановлене з’єднання передається наступному маршрутизатору. При цьому надсилається 
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кредит попередньому вузлу мережі, інформуючи його про те, що у вхідній черзі звільнилася 
одиниця місця. У той же час число кредитів для ФК на виході, через який щойно було 
передано фліт, декрементується. 

Результати симуляції і синтезу RTL моделі маршрутизатора для МнК з АК 
Для оцінки транспортної затримки та пропускної здатності wormhole МнК з АК на 

основі запропонованого вище маршрутизатора авторами даної праці створено RTL модель 
такої МнК і проведено моделювання її роботи (абревіатура RTL – це скорочення від “register 
transfer level” і застосовується для характеристики моделі ІМС, з якої за допомогою 
спеціалізованих САПР можна синтезувати апаратурну реалізацію мікросхеми). В якості мови 
опису пропонованої RTL моделі обрано System Verilog. Аналіз результатів симуляції роботи 
такої моделі наведено в [11, 12] і свідчить, що використання АК в wormhole МнК дозволяє 
підвищити поріг насичення класичної wormhole мережі (без ВК) на 300%. У порівнянні з 
МнК на основі ВК запропонований підхід призводить до зростання порогу насичення на 
126% (МнК Netmaker [22]) і на 152% (МнК Hermes[14]). 

З метою оцінки апаратурних витрат синтезовано кілька конфігурацій маршрутизаторів 
для МнК з АК в САПР Quartus II. В якості цільової мікросхеми обрана FPGA 
EP4SGX230KF40C2 сімейства Stratix IV. Результати викладені в [12]. Загалом, wormhole 
маршрутизатор для МнК з АК вимагає для своєї реалізації такої ж кількості апаратурних 
ресурсів, як і його аналог з ВК. Наприклад, ВК маршрутизатор з бібліотеки Netmaker, що 
містить п’ять двонаправлених портів шириною 32 біти кожен, довжиною черг 4 фліти і 
двома ВК на порт займає 2400 таблиць істинності, 2232 тригери і має максимальну частоту 
роботи 130 МГц. З іншого боку, запропонований маршрутизатор з АК в такій же самій 
конфігурації, але з двома ФК на транк, шириною 16 бітів кожен, займає 2167 таблиць 
істинності, 1074 тригери і може функціонувати на частоті 190 МГц. 

3. Обгрунтування вибору мови опису високопродуктивної моделі wormhole 
маршрутизатора з АК 

З метою зменшення кількості апаратурних ресурсів, необхідних для реалізації МнК з 
АК, в [12] пропонується проводити параметричну оптимізацію кількості ФК всередині 
агрегованих логічних з’єднань мережі. Виконання оптимізації такого роду потребує 
швидкодіючої моделі об’єкту дослідження. В поточному і наступних розділах буде описано 
процес створення подібної моделі. 

В [23] показано, що незважаючи на мову опису апаратури (SPICE, Verilog, VHDL, 
SystemC), яка використовується для створення моделі IМС, швидкість виконання симуляції 
визначається ступенем детальності опису моделі. При здійсненні дискретно-подієвого 
моделювання симулятор виконує наступні дії: передачу даних, модифікацію черги 
запланованих подій, виконання операцій над даними. Зі збільшенням числа модулів, 
міжмодульних зв’язків та обсягів даних, що передаються через них, зростає обсяг необхідних 
для виконання операцій, а також ускладнюється робота з чергою подій, що закономірно 
приводить до збільшення тривалості моделювання. Таким чином, для прискорення симуляції 
необхідно зменшувати рівень деталізації опису, кількість модулів і число міжмодульних 
з’єднань. Щоб уникнути зменшення точності моделювання слід опускати лише ті деталі, які 
не впливають або слабо впливають на результат симуляції. Це досягається використанням 
методу абстрагування. 

Зменшення тривалості симуляції моделі ІМС шляхом збільшення рівня її абстракції 
можливе при використанні будь-якої з мов опису апаратури (HDL – hardware description 
language), проте мова SystemC має наступні переваги, що обумовлюють її вибір з цією метою: 

– systemC має безкоштовний і відкритий вихідний код; 
– systemC реалізований як бібліотека класів на С++, що дозволяє використовувати весь 

розвинений інструментарій об’єктно-орієнтованого програмування цієї мови для підвищення 
рівня абстракції моделі; 
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– з попереднього пункту випливає можливість використання в моделях на SystemC 
величезного масиву існуючих ефективних і відпрацьованих рішень, створених на мовах С та 
С++ (STL, Boost [24]); 

– можливість синтезу апаратурних рішень як по низькорівневому, так і по 
високорівневому опису моделі (Catapult [25]); 

– можливість ко-симуляції з кодом, створеним за допомогою інших HDL (Verilog, 
System Verilog, VHDL); 

– сучасні симулятори, такі як ModelSim, компілюють модель, описану за допомогою 
одного з HDL, в машинно-незалежний об’єктний код, який потім оптимізується і далі 
виконується сам процес моделювання. При зміні одного з параметрів моделі необхідно 
виконувати заново процедури компіляції і оптимізації, що займає від одиниць до десятків 
хвилин. Опис моделі ІМС за допомогою SystemC дозволяє динамічно створювати в пам'яті 
параметризовані модулі системи без перекомпіляції моделі; 

– при виконанні параметричної оптимізації моделі на SystemC симуляція та оптимізація 
виконуються однією програмою, написаною на С++. Немає необхідності у передачі великих 
обсягів проміжної інформації між програмою оптимізатором і програмою симулятором, як у 
випадку використання, наприклад, ModelSim. 

4. Реалізація високопродуктивної моделі маршрутизатора для МнК з АК 

Для проведення параметричної оптимізації кількості ФК всередині агрегованих 
логічних каналів МнК необхідна інформація про затримки передачі пакетів і коефіцієнти 
використання транків. Немає необхідності в інформації про таймінги, тому можна 
використовувати поведінкову модель, що реалізує алгоритм функціонування пристрою без 
урахування затримок розповсюдження сигналів всередині ІМС. 

Загальний підхід 
Під час створення поведінкової, швидкодіючої моделі інтегрального маршрутизатора з 

АК на SystemC авторами використані наступні положення: 
– застосування вбудованих типів даних С++ (int, bool) замість похідних типів, 

притаманних SystemC (sc_bit, sc_logic, sc_bv), призводить до зменшення тривалості 
моделювання. Наприклад, для опису сигналів двухсимвольний тип bool обчислювально 
ефективніший, ніж чотирьох символьний тип sc_logic ('0 ', '1', 'x', 'z'). Багатобітові сигнали 
бажано описувати за допомогою типу int та структур даних замість масивів однобітових 
змінних [23]; 

– в SystemC процеси типу SC_METHOD моделюються швидше процесів SC_THREAD, 
оскільки останні мають власний стек та локальні змінні, що вимагає виконання додаткових 
операцій для обслуговування контексту потоку [23]; 

– в SystemC для передачі інформації про зміну сигналу від одного процесу до іншого 
через відповідні порти та з’єднання потрібно викликати три функції і виконати три операції 
копіювання. Мінімізація міжмодульних з’єднань призводить до зменшення інтенсивності 
викликів згаданих функцій і, як наслідок, до зменшення тривалості моделювання [23]; 

– для зменшення числа модулів і міжмодульних зв’язків кожен маршрутизатор в МнК з 
АК описаний за допомогою процесу типу SC_METHOD, що має інтерфейси (порти) для 
підключення сигналів. Всі підмодулі всередині маршрутизатора та зв’язки (сигнали) між 
ними замінені послідовною програмою, що реалізує алгоритм функціонування 
маршрутизатора, використовуючи вбудовані типи даних С++ і високорівневі контейнери 
(наприклад, буфери маршрутизатора реалізовані за допомогою deque з STL). 

Типи даних та змінні 
Представимо алгоритм програми, що моделює процес функціонування інтегрального 

маршрутизатора з АК. Почнемо з огляду використовуваних змінних. Перш за все – це вхідні 
та вихідні порти маршрутизатора: clk, rst, cntrl_in, cntrl_out, flits_in, flits_out. Входи clk і rst 
мають тип sc_in<bool>. Процедура, що моделює роботу маршрутизатора, викликається по 
передньому фронту сигналу синхронізації clk. Вхід rst є сигналом скидання і початкової 
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ініціалізації моделі. Вхідний інтерфейс cntrl_in являє собою масив змінних типу sc_in<bool>, 
розмірністю NxM, де M – число ФК в кожному з N агрегованих логічних з'єднань, 
підключених до маршрутизатора. Кожен елемент масиву cntrl_in являє собою вхід 
управління потоком, на який надходять кредити від маршрутизатора-приймача даних. Вище 
написане справедливе і для cntrl_out з урахуванням того, що елементи цього масиву є 
виходами і мають тип sc_out<bool>. Вхідний інтерфейс, через який в маршрутизатор 
надходять фліти, описується масивом flits_in, розмірність якого NxM, а елементи мають тип 
sc_in<flit_t>. Структура flit_t містить поля valid (bool), head (bool), tail (bool), output_trunk 

(int), поле переданих даних data (int), а також поля для додаткової маршрутної інформації, 
від якої можна абстрагуватися при розгляді даного алгоритму. Розмірність масиву flits_out – 
NxM, а тип елементів – sc_out<flit_t>. Решта змінних, які використовуються в програмі, 
розглядаються по ходу опису алгоритму і являють собою масиви розмірністю NxM. 
Практично всі згадані масиви мають тип елементів bool, окрім allocated_pl (int), credit_count 
(int) і output_trunk (int). 

Алгоритм 
Розглянемо кроки, з яких складається алгоритм функціонування моделі інтегрального 

маршрутизатора з АК: 
1. Якщо сигнал скидання rst дорівнює одиниці, то виконати процедуру, що відповідає 

за початкову ініціалізацію змінних, інакше перейти до наступного кроку. Процедура 
ініціалізації обнуляє всі змінні типу int, що використовуються в програмі, а змінним типу 
bool присвоює значення false. Вище написане справедливе для всіх змінних, окрім масивів 
pl_status та credit_count. Всі елементи pl_status повинні бути встановлені в значення true, а 
всі елементи credit_count повинні дорівнювати розміру черги в системі; 

2. [ ] [ ]MjNiji ;1,;1:, ∈∈∀ , де j індексує ФК в i-му вхідному транку, якщо 
input_trunk_pop[i][j] == true і біт tail фліта, що знаходиться в голові черги fifo[i][j] приймає 
значення true (останній фліт пакету), виконати: allocated_pl_valid[i][j] = false; 

3. [ ] [ ]MjNiji ;1,;1:, ∈∈∀ , де j індексує ФК в i-му вхідному транку, якщо 
input_trunk_pop[i][j] == true, то вилучити фліт з голови черги fifo[i][j]; 

4. [ ] [ ]MpNkpk ;1,;1:, ∈∈∀ , де p індексує ФК в k-му вихідному транку, якщо 
flits_out_tail[k][p] == true і flits_out_valid[k][p] == true, позначити відповідний вихідний 
канал як вільний, виконавши pl_status[k][p] = true; 

5. [ ] [ ]MjNiji ;1,;1:, ∈∈∀ , де j позначає номер ФК в i-му вхідному транку, якщо 
черга fifo[i][j] не порожня і allocated_pl_valid[i][j] == true, і credit_count[k][p] != 0, виконати 
input_trunk_pop[i][j] = true, інакше – input_trunk_pop[i][j] = false, де k = out_trunk[i][j],     p = 

allocated_pl[i][j]. На цьому кроці визначається, з яких вхідних черг будуть вилучені фліти на 
наступному циклі тактової частоти; 

6. [ ] [ ]MjNiji ;1,;1:, ∈∈∀ , де i та j індексують сигнал вихідного кредиту для j-го ФК 
i-го вхідного транку, виконати cntrl_out[i][j] = input_trunk_pop[i][j]; 

7. [ ] [ ]MjNiji ;1,;1:, ∈∈∀ , де j індексує ФК в i-му вхідному транку, якщо 
allocated_pl_valid[i][j] == true, то виконати наступні підпункти: 

7.1. Скопіювати фліт, що знаходиться в голові черги fifo[i][j], в змінну tmp_flit; 
7.2. Якщо в змінній tmp_flit знаходиться перший фліт пакету (tmp_flit.head == true), 

виконати look-ahead маршрутизацію, визначивши транк призначення для наступного вузла 
мережі за допомогою виклику функції route(): tmp_flit = route(tmp_flit). Дана операція 
оновлює маршрутну інформацію змінної tmp_flit. Деталі реалізації look-ahead маршрутизації 
описані в [21]; 

7.3. Модифікувати біт valid змінної tmp_flit: tmp_flit.valid = input_trunk_pop[i][j]; 
7.4. Записати в вихідний порт flits_out[k][p] змінну tmp_flit: flits_out[k][p] = tmp_flit, де     

k = out_trunk[i][j], p = allocated_pl[i][j]; 
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7.5. Виконати  flits_out_valid[k][p] = tmp_flit.valid, де k = out_trunk[i][j], p = 

allocated_pl[i][j]; 
7.6. Виконати flits_out_tail[k][p] = tmp_flit.tail, де k = out_trunk[i][j], p = 

allocated_pl[i][j];  
7.7. Якщо tmp_flit.valid == true, виконати credit_count[k][p] = credit_count[k][p] – 1, де      

k = out_trunk[i][j], p = allocated_pl[i][j]; 
8. [ ] [ ]MjNiji ;1,;1:, ∈∈∀ , де j індексує ФК в i-му вхідному транку, якщо 

flits_in[i][j].valid == true, то помістити фліт з вхідного порту flits_in[i][j] в хвіст черги 
fifo[i][j]; 

9. [ ] [ ]MjNiji ;1,;1:, ∈∈∀ , де j індексує ФК в i-му вхідному транку, якщо в голові 
черги fifo[i][j] знаходиться перший фліт пакету (fifo[i][j].front().head == true), зберегти 
маршрутну інформацію для даного пакету: out_trunk[i][j] = fifo[i][j].front().output_trunk; 

10. [ ] [ ]MjNiji ;1,;1:, ∈∈∀ , де j індексує ФК в i-му вхідному транку, сформувати 
запити на виділення ФК у вихідних транках маршрутизатора, виконавши наступне: якщо 
черга fifo[i][j] не порожня і allocated_pl_valid[i][j] == false, то присвоїти елементу масиву 
alloc_req[i][j] значення true , інакше – false; 

11. Викликати функцію allocate(...), що реалізує алгоритм функціонування блоку 
виділення ФК, структурна схема якого показана на рис.3. Задача функції allocate(...) полягає 
у виділенні ФК у вихідних транках маршрутизатора вхідним ФК, які подали заявку на 
попередньому кроці алгоритму. Вхідні дані функції: масиви alloc_req, out_trunk і pl_status, 
вихідні дані: масиви allocated_pl, allocated_pl_valid і allocated_pl_out. Для кожного вхідного 
ФК елемент масиву alloc_req визначає заявку на виділення ФК у вихідному транку, елемент 
масиву out_trunk визначає номер транка призначення для даного вхідного ФК, елемент 
масиву allocated_pl визначає номер виділеного ФК, а значення елемента масиву 
allocated_pl_valid, рівне true, сигналізує про успішне виділення ФК для даного входу. Для 
кожного вихідного ФК елемент масиву pl_status вказує на статус ФК (true – вільний, false – 
зайнятий, тобто уже виділений якому-небудь з вхідних ФК протягом попередніх кроків 
алгоритму). Значення true елемента масиву allocated_pl_out показує, що даний вихідний ФК 
виділений одному з вхідних ФК в результаті виконання функції allocate(...) на поточному кроці; 

12. [ ] [ ]MpNkpk ;1,;1:, ∈∈∀ , де p індексує ФК в k-му вихідному транку, якщо 
allocated_pl_out[k][p] == true, позначити відповідний вихідний канал як зайнятий, 
виконавши pl_status[k][p] = false; 

13. [ ] [ ]MpNkpk ;1,;1:, ∈∈∀ , де k і p індексують вхідний сигнал кредиту, що 
відповідає  p-му ФК в k-му вихідному транку, якщо cntrl_in[k][p] == true, виконати 
credit_count[k][p] = credit_count[k][p] + 1 . 

5. Аналіз результатів моделювання 

Далі буде проведено аналіз продуктивності і точності високорівневої поведінкової 
моделі МнК з АК на SystemC у порівнянні з її RTL аналогом на System Verilog. На основі 
описаної вище поведінкової моделі маршрутизатора з АК на SystemC було створено МнК з 
матричною (mesh) топологією розмірністю 8x8. Кожен маршрутизатор в такій мережі за 
допомогою чотирьох двонаправлених транків з’єднаний з сусідніми вузлами у відповідності 
до обраної топології. П’ята пара транків використовується для зв’язку маршрутизатора з 
генератором-приймачем трафіку, що імітує функціонал обчислювального модуля. Довжина 
буферних черг для кожного вхідного ФК складає чотири фліта. Компіляція бібліотеки 
SystemC і розробленої на її основі моделі МнК з АК проводилась з використанням 
компілятора g++, що входить до складу GCC версії 4.3.4. Запуск моделі виконувався в 
середовищі Cygwin 1.7.7 на ПК, що включає процесор Intel Core 2 Duo T5300 і 2Гб ОЗУ, під 
управлінням ОС Windows XP SP3. 
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Для визначення проміжних вузлів на шляху просування пакетів обрано метод 
покординатної статичної XY маршрутизації, яка широко застосовується в МнК. Під час 
покординатної маршрутизації передача здійснюється спочатку вздовж горизонтального 
напрямку двомірної решітки (mesh), а потім вздовж її вертикального напрямку [21]. Протягом 
одного прогону моделі генератори трафіку створюють пакети, що складаються з флітів і з 
інтенсивністю λ вводять ці фліти в мережу. Значення λ лежить на проміжку від нуля до 
одиниці і показує, скільки в середньому флітів вводиться в мережу певним обчислювальним 
модулем (вузлом) за цикл тактової частоти. Інтервали часу між інжекцією флітів в МнК 
розподілені за експоненціальним законом і в середньому дорівнюють 1/λ. Для збереження 
характеристик часового розподілу створені пакети перед введенням в мережу буферизуються 
у черзі [21]. При цьому генератори трафіку інжектують фліти в МнК лише через один ФК. 
Зчитування ж флітів приймачами трафіку відбувається через всі ФК відповідного транку. 
Для опису просторового розподілу пакетів обрано рівномірно-випадковий закон, коли для 
будь-якого джерела ймовірність вибору того чи іншого приймача однакова. При цьому для 
кожного наступного пакета генерується новий пункт призначення. Після початку симуляції 
всі вузли в мережі генерують по 1100 пакетів, а збір результатів моделювання починається 
після прийому перших ста повідомлень. Це робиться для забезпечення переходу МнК в 
усталений режим [21]. Моделювання закінчується після реєстрації в пунктах призначення 
всіх відправлених повідомлень. 

На рис.4 показано залежність транспортної затримки (в циклах тактової частоти) від 
прикладеного навантаження (інтенсивності інжекції флітів в мережу λ) для різних 
конфігурацій високорівневої моделі МнК з АК на SystemC та її деталізованого RTL аналога 
на System Verilog. Для кожної з моделей досліджено по три конфігурації МнК – з одним, 
двома і чотирма ФК на транк. Результати симуляції RTL моделі МнК з АК на System Verilog 
отримані авторами раніше в роботі [12]. 

 
Рис.4. Залежність транспортної затримки від інтенсивності інжекції флітів для RTL моделі 

МнК з АК на System Verilog і її високопродуктивного аналога на SystemC: 
ФК – кількість фізичних каналів всередині транків МнК з АК  

З рис.4 видно, що до моменту різкого зростання кривих залежності транспортної 
затримки від прикладеного навантаження результати функціонування обох моделей 
практично ідентичні (помилка <1%). В момент, коли настає насичення мережі, помилка 
швидкодіючої SystemC моделі різко зростає, що пов’язано з експоненціальним характером 
росту залежностей на рис.4. Діапазон інтенсивності прикладеного навантаження, на якому 
помилка оцінки транспортної затримки збільшується на 50% і вище, визначає точність 
передбачення порогу насичення мережі і становить 5.6% від порогу насичення для 
конфігурації МнК з 1 ФК/транк, 6.1% для конфігурації МнК з 2 ФК/транк і 3.9% для 
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конфігурації МнК з 4 ФК/транк. Автори даної роботи вважають, що зменшення точності 
симуляції високорівневої SystemC моделі обумовлено підвищенням рівня її абстракції. 
Незважаючи на це, пропонована модель може бути використана на початкових етапах 
параметричної оптимізації МнК з наступною верифікацією отриманих результатів на більш 
точній моделі вентильного рівня абстракції. 

Середній час моделювання та об’єм використаної пам’яті для різних конфігурацій 
досліджуваних моделей наведено в табл. 1. При заданому числі пакетів, які необхідно ввести 
в мережу за один прогін моделі, тривалість симуляції залежить від величини прикладеного 
до мережі навантаження, зменшуючись у міру збільшення останнього. Значення тривалості 
симуляції з табл.1 отримані усередненням результатів прогонів моделі для різних значень 
прикладеного навантаження (від нуля до порогу насичення) при одній і тій же конфігурації 
мережі. Вимірювання тривалості одного прогону моделі виконувалось за допомогою утиліти 
time, що входить до складу пакету Cygwin. Визначення об’єму пам’яті, яку займає модель, 
здійснювалося за допомогою диспетчера задач Windows. 

Таблиця 1  

Тривалість симуляції (час) і обсяг використаної пам’яті (пам.) для моделей МнК з АК на 
System Verilog та SystemC 

Характеристики моделі 
1 ФК/транк 2 ФК/транк 4 ФК/транк 

Тип моделі 
Час, 

сек. 

Пам., 

Кбайт 

Час, 

сек. 

Пам., 

Кбайт 

Час, 

сек. 

Пам., 

Кбайт 

RTL на System Verilog 1 061 139 928 1 102 278 740 1 710 714 728 

Високорівнева на SystemC  268 4 760 146 5 156 167 5 908 

Виграш у продуктивності 3.9 29.4 7.5 54 10.2 121 

З табл.1 видно, що запропонована високорівнева модель на SystemC забезпечує значне 
зменшення тривалості моделювання (від 3.9 до 10.2 разів) та обсягу займаної пам’яті (від 
29.4 до 121 разів) в порівнянні зі своїм деталізованим RTL аналогом на System Verilog. 

Висновки 
В роботі досліджено запропоновану авторами високопродуктивну модель 

маршрутизатора для МнК з АК, описану з використанням SystemC. З результатів симуляції 
випливає, що для розробленої моделі помилка передбачення порогу насичення не перевищує 
6.1%, у порівнянні з її RTL аналогом на System Veilog. При цьому тривалість симуляції 
скорочується на порядок, а обсяг займаної пам’яті зменшується в 121 разів. Такі результати 
досягнуто зменшенням кількості модулів апаратурного рівня абстракції та зв’язків між ними, 
застосуванням вбудованих типів даних мови С++, а також використанням SystemC процесів 
типу SC_METHOD замість SC_THREAD. 

Вектор подальших досліджень спрямований на розробку методу параметричної 
оптимізації кількості ФК в агрегованих логічних з’єднаннях МнК c АК на базі розробленої 
високопродуктивної моделі на SystemC. Пріоритетним також є пошук шляхів зниження 
помилки моделі на SystemC у порівнянні з її RTL аналогом на System Verilog. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Bjerregaard T., Mahadevan S. A survey of research and practices of network-on-chip // 
ACM Computing Surveys.– 2006.– Vol.38, №1.– P.1 – 51. 

2. Angiolini F., Meloni P., Benini L. A layout-aware analysis of networks-on-chip and 
traditional interconnects for mpsocs // IEEE Transactions on Computer Aided Design of Integrated 
Circuits and Systems. – 2007. – Vol.26, №3. – P. 421 – 434. 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 
═══════════════════════════════════════════════════════ 

 67 

3. Lee H.G., Ogras U.Y., Marculescu R. On-chip communication architecture exploration: A 
quantitative evaluation of point-to-point, bus and network-on-chip approaches // ACM Transactions 
on Design Automation of Electronic Systems.–  2007.– Vol.12, №3. – P. 1 – 20. 

4. Dally W., Towles B. Route packets, not wires: on-chip interconnection networks // 
Proceedings of the 38th annual Design Automation Conference (June 2001). – Las Vegas, USA. – 
P.684-689. 

5. Atienza D., Angiolini F., Benini L. Network-On-Chip Design and Synthesis Outlook // 
Integration The VLSI journal.– 2008.– Vol.41, №3.– P.340 – 359. 

6. Marculescu R., Bogdan P. The Chip Is the Network: Toward a Science of Network-on-
Chip Design // Foundations and Trends in Electronic Design Automation. – 2009. – Vol.2, №4. – 
P.371 – 461. 

7. Marculescu R., Ogras U. Outstanding Research Problems in NoC Design: System, 
Microarchitecture and Circuit Perspectives // IEEE Transactions on Computer Aided Design of 
Integrated Circuits and Systems.– 2009.– Vol.28, №1.– P.3 – 21. 

8. Gu H. Survey of dynamically reconfigurable Network-on-chip // in Proc. of International 
Conference on Future Computer Sciences and Application (June 2011).– Hong Kong, China. 
– P. 200 – 203. 

9. Dally W.J. Performance analysis of k-ary n-cube interconnection networks // IEEE 
Transactions on Computers.– 1990.– Vol.39, №6.– P.775 – 785. 

10. Dally W.J. Virtual-channel flow control // IEEE Transactions on Parallel and Distributed 
Systems.– 1992.– Vol.3, №2.– P.194 – 205. 

11. Korotkiy E.V., Lysenko O.M., Tereshin M.O. Link aggregation  in networks-on-chip // 
Прикладная радиоэлетроника.– 2011.– том 10, № 3.– C. 330 – 336. 

12. Korotkyi I., Lysenko O. Hardware implementation of link aggregation in networks-on-
chip // in Proc. of World Congress on Information and Communication Technologies (Dec.2011).– 
Mumbai, India.– P.1112 – 1117. 

13. Dally W.J., Peh L.S. A Delay Model and Speculative Architecture for Pipelined Routers // 
in Proc. of 7-th International Symposium of High-Performance Comp. Arch. (20-24 Jan. 2001).– 
Nuevo Leone, Mexico.– P.255 – 266. 

14. Mello A., Calazans N., Moraes F. Virtual channels in networks on chip: implementation 
and evaluation on Hermes NoC // in Proc. of 18th Symp. Integr. Circ. and Syst. Design (2005).– 
New York, USA.– P.178 – 183. 

15. Janarthanan A. Networks-on-chip based high performance communication architectures 
for FPGAs: Ph.D. dissertation.– Dept. Elect. Comp. Eng. and Comp. Science, Univ. of Cincinnati, 
Cincinnati, Ohio, 2008.– 127p.  

16. Mullins R., West A., Moore S. Low-latency virtual-channel routers for on-chip networks // 
in Proc. of 31-th Intern. Symp. on Comp. Arch (June 2004).– Munich, Germany.– P.188 – 197.  

17. Короткий Е.В., Лысенко А.Н. Влияние виртуальных каналов на транспортную 
задержку сети на кристалле // Проблеми інформатизації та управління.– 2011.– №4. 
– С. 69 – 73.  

18. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения.– М.: Моск. рабочий, 1973.– 296с.  
19. Link aggregation: IEEE Standart 802.3ad, 2000.– 173p. 
20. IEEE Standart for Local and Metropolitan Area Networks – Link Aggregation: IEEE 

Standart 802.1ax, 2008.– 145p. 
21. Dally W.J., Towles B. Principles and Practices of Interconnection Networks.– San 

Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2004.– 550p. 
22. Netmaker.– Режим доступу: http://www-dyn.cl.cam.ac.uk /~rdm34/wiki 
23. Black D., Donovan J. SystemC: from the ground up.– Boston: Kluwer Academic 

Publishers, 2004.– 244p. 
24. Boost C++ libraries.– Режим доступу:  http://www.boost.org/ 
25. Catapult C synthesis.– Режим доступу: http://www.mentor.com/esl/catapult. 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 
═══════════════════════════════════════════════════════ 

 68 

УДК 519.246 621.396.94               д.т.н. Кравчук С.О. (ІТС НТУУ „КПІ”) 
Слободенюк О. Д. (ІТС НТУУ „КПІ”) 

Пистряк В.В. (ВІТІ НТУУ„КПІ”) 
 

ВИМІРЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК GPRS-ТРАФІКУ 
 

Експериментально підтверджена самоподібна природа GPRS-трафіку для української GSM-мережі. 

Проведений статистичний аналіз отриманих експериментальних даних з метою виявлення властивостей 

самоподібних процесів. Для оцінки ступеню самоподібності був розрахований коефіцієнт Херста, рівний 

приблизно 0,7. 

Кравчук С.О., Слободенюк О.Д., Пистряк В.В. Измерение и анализ характеристик GPRS-трафика. 

Экспериментально подтверждена самоподобная природа GPRS-трафика для украинской коммерческой GSM-

сети. Проведенный статистический анализ полученных экспериментальных данных с целью выявления 

свойств самоподобных процессов. Для оценки степени самосходства был рассчитан коэффициент Херста, 

равный приблизительно 0,7. 

S. Kravchuk, O. Slobodenuk, V. Pistrak Measurement and analysis of GPRS-traffic characteristics. The self-

similar nature of the GPRS-traffic for the Ukrainian commercial GSM-network is experimentally confirmed. The 

carried out statistical analysis of the received experimental data for the purpose of revealing of properties of self-

similar processes. For an estimation of degree of self-similarity Hurst's equal approximately 0,7 the factor has been 

calculated 

Ключові слова: GPRS-трафік, самоподібний процес, коефіцієнт Херста. 

За останні роки значного поширення набули два напрями розвитку в сфері 
телекомунікацій: мережа Інтернет та стільниковий мобільний радіозв’язок. Кількість хостів в 
Інтернеті збільшується щодня разом із зростанням самих користувачів мережі Інтернет. 
Паралельно збільшується і кількість абонентів стільникових безпроводових систем зв’язку. 
На даний час ці два напрямки об’єднані в діючій технології пакетної передачі даних GPRS 
(General Packet Radio Service) як надбудови в мережах стільникового радіозв’язку [1]. 
Основною метою GPRS є забезпечення послуг безперервного доступу абонентів 
стільникового мобільного радіозв’язку до мережі Інтернет. Ефективність обслуговування 
доступу до пакетної мережі визначається двома основними показниками – висока пропускна 
здатність та невелика затримка. Для повного використання потенціалу мережі мобільного 
доступу та її успішного функціонування необхідно  забезпечити оптимальний взаємозв’язок 
між якістю обслуговування QoS, використаними ресурсами мережі та характеристиками 
трафіку в мережі. 

Завдяки простоті та високій збіжності для прогнозування поведінки трафіку мереж з 
комутацією пакетів раніше використовувались класичні Марківські моделі з розподілом 
Пуасона, які свого часу були розроблені для мереж з комутацією каналів. Але це призвело до 
недооцінки вимог до каналу зв’язку та розмірів буферів в пакетній системі, що є наслідком 
складної фрактальної (самоподібної) природи трафіку в сучасних мережах з комутацією 
пакетів [2]. Фрактальний тип трафіку, як правило, встановлює більш високі вимоги до 
технічних характеристик мережі, зокрема місткості буферів, в порівнянні з вимогами до 
трафіку з розподілом Пуасона. Не виконання таких вимоги призводить до значного 
зростання затримок та втрат пакетів. Тому на даний час приділяється значна увага 
дослідженням фрактальних властивостей трафіку в сучасних мережах з пакетною 
комутацією [2 – 5]. Основна увага таких досліджень була зосереджена на проводових 
мережах передачі даних. В той же час фрактальна теорія трафіку для безпроводових та 
гібридних мереж все ще не достатньо досліджена. В [2, 6] проводилось дослідження 
структури GPRS-трафіку на рівні різних протоколів передачі даних та в залежності від 
застосувань, що використовуються користувачем. В [7] експериментально досліджувались 
характеристики GPRS трафіку комерційної європейської мережі мобільного зв’язку. 
Результати вимірювань та досліджень самоподібності трафіку в українських GPRS/GSM 
мережах авторам невідомі. Тому метою даної роботи є вимірювання та аналіз самоподібних 
властивостей GPRS-трафіку національної мережі мобільного зв’язку на базі стандарту GSM. 
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Результати досліджень дозволять розробникам враховувати особливості національного 
трафіку при розробці алгоритмів обробки самоподібного трафіку для забезпечення високого 
рівню якості обслуговування.  

В роботі приводиться дослідження реального GPRS-трафіку однієї з національних GSM 
мереж України та його статистичний аналіз щодо відповідності моделі самоподібного 
трафіку. Експериментальні дані отримані шляхом проведення вимірювань в GPRS-мережі по 
інтерфейсу Gi (рис. 1). 

 

 
 

Рис 1. Стандартна архітектура GPRS мережі 
 

Звичайна мережа GSM не має достатнього набору функціональних можливостей, щоб 
реалізувати послуги пакетної передачі даних. GPRS забезпечує пакетну передачу даних через 
мережу стандарту GSM, зокрема, надає послугу IP-маршрутизації. IP пакети передаються від 
мобільного терміналу в Інтернет через GPRS мережу, при цьому немає потреби у використанні 
протоколу канального рівня PPP (Point-to-Point Protocol). Принцип комутації пакетів 
використовується на всіх ділянках GPRS мережі. Детальний опис елементів GPRS/GSM 
мережі наведений в [1, 6]. 

Постановка експериментальних вимірювань. Для аналізу характеристики GPRS-трафіку 
були проведені натурні часові вимірювання по інтерфейсу Gi. Для цього був використаний 
аналізатор, виконаний на базі персонального комп’ютеру (ПК) з 4-ядерним процесором, 8 ГБ 
оперативної пам’яті, 1 Тбайт об’єму жорсткого диску. ПК за допомогою Ethernet кабелю був 
підключений паралельно Gi інтерфейсу мережі, а саме по інтерфейсу RJ-45, до вільного 
порту комутатора мережі, встановленого між GGSN та Border Gate (приграничний з PDN 
(Public data network) маршрутизатор). При цьому обраний порт конфігурувався як SPAN-
порт, тобто відбувалось дзеркальне відображення даних, що проходили через нього. На 
канальному рівні передача даних відбувалась за протоколом Gigabit Ethernet. Обрана 
конфігурація ПК обумовлена необхідністю обробки в реальному часі великих об’ємів даних, 
які, відповідно, потребують значних обчислювальних потужностей, щоб не було втрат 
пакетів під час моніторингу. Крім того на ПК встановлене спеціалізоване програмне 
забезпечення (ПЗ), яке дозволяє аналізувати Ethernet інтерфейси та фіксувати трафік, що 
надходить до них. В даному експерименті було використано ПЗ Wireshark, налаштоване 
фіксувати Ethernet-фрейми в напрямку Uplink/Downlink в 1 один порт кожні 10 мкс.  

Збір фіксованих даних трафіку проводився впродовж 24 годин. Вимірювання мало місце 
з 10.01.2012 р. (15:00:00) по 11.01.2012 р. (14:59:59). Надалі за допомогою математичного 
пакету Matlab отримані дані оброблялись для аналізу структури трафіку та його фрактальних 
властивостей.  
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Аналіз отриманих даних. Для дослідження мережі був проведений кількісний аналіз 
характеристик трафіку, який був отриманий впродовж 24 годин. Трафік аналізувався без 
розподілу на Uplink/Downlink. В результаті процесу агрегування були отримані часові ряди з 
рівнем агрегації 1 с; 10 с; 100 c. Процедура агрегування полягала в розподілі всього часового 
інтервалу на однакові проміжки часу, кожному з яких ставилося у відповідність відношення 
кількості інформації (байт), що пройшла за цей період, до його тривалості (с): 
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де
i
Y – номер відліку в отриманій реалізації трафіку; m  – довжина інтервалу часу (рівень) 

агрегування; k  – номер інтервалу.  
На рис. 2–4 наведені графіки отриманих агрегованих реалізацій трафіку. З наведених 

графіків видно, що процес, який аналізується, є доволі нерівномірним, та відповідає багатьом 
ознакам самоподібних процесів – спостерігається масштабна інваріантність, наявність 
сплесків, математичне очікування залишається незмінним та приблизно в чотири рази 
меншим, ніж максимальні значення. В табл. 1–3 наводяться статистичні дані отриманих 
реалізацій. Загальний об’єм отриманих даних становив 6365953,825 Мбайт. 

Таблиця 1 

Статистичні дані реалізації трафіку, агрегованого за рівнем 1 с 
Довжина реалізації, N 86400 відліків з інтервалом 1 с 
Максимальне значення, Y 119,9 Мбайт/с 
Середньоквадратичне відхилення (СКВ) 14,36 Мбайт/с 
Математичне очікування (МО) 32,55 Мбайт/с 

 
Таблиця 2 

Статистичні дані реалізації трафіку, агрегованого за рівнем 10 с 
Довжина реалізації, N 8640 відліків з інтервалом 10 с 
Максимальне значення, Y 58,87 Мбайт/с 
Середньоквадратичне відхилення (СКВ) 6,08 Мбайт/с 
Математичне очікування (МО) 32,55 Мбайт/с 
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Рис 2. Реалізація трафіку, агрегованого за рівнем m 
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Таблиця 3  
Статистичні дані реалізації трафіку, агрегованого за рівнем 100 с 

Довжина реалізації, N 864 відліків з інтервалом 100 с 
Максимальне значення, Y 42,06 Мбайт/с 
Середньоквадратичне відхилення (СКВ) 2,36 Мбайт/с 
Математичне очікування (МО) 32,55 Мбайт/с 

 
Рис. 4. Реалізація трафіку, агрегованого за рівнем m = 100 с 
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Рис. 3. Реалізація трафіку, агрегованого за рівнем m = 10 с 
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Для подальшого аналізу була побудована гістограма реалізації з рівнем агрегації 1 с, яку 
було перевірено на відповідність законам розподілу з „важкими хвостами”, наприклад 
розподілу Вейбула або Парето (рис. 5).  

Для оцінки параметрів реалізації використовувався метод максимальної правдоподібності 
з 95% довірчим інтервалом. Перевірка гіпотези щодо належності реалізації до розподілу 
Вейбула, яка виконувалась за допомогою критерію Колмогорова-Смірнова показала, що 
висунута гіпотеза вірна. 

Наступним етапом був розрахунок функції спектральної щільності для ряду з рівнем 
агрегації 100 с (вибір ряду обумовлений мінімальною помилкою, яка вноситься в процесі 
агрегації реалізації за таким рівнем).  

Саме такий аналіз може наглядно підтвердити наявність самоподібних властивостей. 
Адже в частотній області притаманна самоподібним процесам повільно спадна залежність 
(ПСЗ) виражається в характерному степеневому законі поведінки спектральної щільності 
процесу, що аналізується. 

1
2( ) ~ ( ), 0, 0 1f Lβ−λ λ λ λ→ <β<     (2) 

де 
2
L – повільно змінна в нулі функція, ( ) ( ) ik

k

f r k e λλ =∑ – спектральна щільність, λ – 

частота, β – показник ступеню степеневої функції, )(kr  – автокореляційна функція. 
Таким чином, з точки зору спектрального аналізу процес з ПСЗ (2) має спектральну 

щільність ( )f λ , яка наближається до нескінченності по мірі того як частота λ наближається 
до нуля (рис. 6). Такий процес часто називають „1/f-шум” або „флікер-шум”. 
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Рис. 5. Гістограма ряду, агрегованого за рівнем 1 с, функція щільності розподілу Вейбула  
 
Нарешті, для остаточної оцінки самоподібних властивостей трафіку був розрахований 

коефіцієнт Херста Н за допомогою 7 методів, які використовуються в програмі Selfis v0.1b [7]. 
В таблиці 4 наведені результати вимірювання коефіцієнта Херста Н для GSM мережі, що 
вивчається, а також для GSM мережі зарубіжного оператора зв’язку [8] та для проводової 
мережі передачі даних 1 Гбіт/с [9]. 
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Таблиця 4 

Значення коефіцієнту Херста для ряду методів 
 

Коефіцієнт Херста для наступних методів  
Мережа 

Аналіз 
дисперсії 

R/S-
метод 

Метод 
періодограм 

Метод 
абсолютних 

моментів 

Аналіз 
зміни 

дисперсії 

Метод 
оцінки Ебрі-

Вейча 

Оцінка 
Вітла 

 
Середнє 
значення 

Національна 
безпроводова 

мережа 

0,875 0,701 0,599 0,782 0,89 0,567 0,583 0,714 

зарубіжна  
безпроводова 

мережа 

- - - - - 0,69 - 0,69 

проводова 
мережа 

- 0,851 0,870 0,860 0,878 - - 0,865 

 
Отже, бачимо, що розраховані за допомогою різних тестів значення показнику Херста 

відрізняються між собою, що обумовлено чутливістю методів до значень статистичних 
вибірок та недостатнім за часом розміром досліджуваної реалізації.  

Проте всі значення параметру 50.>H , і це дозволяє зробити висновок, що процес, який 
спостерігається, є самоподібним. Крім того, бачимо, що значення параметру Херста майже 
співпадає для національної і зарубіжної GSM мережі, та є трохи меншим, ніж в проводових 
мережах передачі даних.  

Це підтверджує, що наявність самоподібних властивостей трафіку в мережі залежить 
лише від телекомунікаційних технологій та протоколів, що використовуються в мережі, а не 
від середи передачі або інших факторів. 

Висновки. Експериментально підтверджена самоподібна природа GPRS-трафіку для 
української комерційної GSM-мережі.  
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Рис. 6. Залежність спектральної щільності від частоти 
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Проведений статистичний аналіз отриманих експериментальних даних з метою 
виявлення властивостей самоподібних процесів. Для оцінки ступеню самоподібності був 
розрахований коефіцієнт Херста, рівний приблизно 0,7. 

Подальшим напрямком досліджень планується оцінка впливу самоподібного трафіку 
на якість обслуговування в мережах GSM, зокрема на розмір затримки, час обслуговування 
та ймовірність втрати пакетів при передачі даних.  
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ЛОГІЧНА СХЕМА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТРАФІКУ ON/OFF 
З РОЗПОДІЛОМ ПАРЕТО ДЛЯ ОДНОГО ДЖЕРЕЛА ПАКЕТІВ  

 

В роботі представлено логічну схему аналітичної моделі трафіку ON/OFF для одного джерела пакетів 

за законом розподілу Парето для моделювання навантаження на систему активного управління чергою. 

Логинов°М.В., Радзивилов°Г.Д. Логическая схема математической модели трафика ON/OFF с 

распределением Парето для одного источника пакетов. В работе представлена логическая схема 

математической модели трафика ON/OFF для одного источника пакетов по закону распределения Парето 

для моделирования нагрузки на систему активного управления очередью. 

M.°Loginov, G.°Radzivilov. A logic scheme of the mathematic modelling ON/OFF-traffic for the single 

packet sourse using the Pareto distributon. In this paper a logic scheme of the ON/OFF-traffic mathematic model for 

the single packets source using the Pareto distributon for the active queue management system’s loadings modelling 

was presented. 

Ключові слова: активне управління чергою, трафік ON/OFF, розподіл Парето, навантаження, сеанс. 

Аналіз останніх досліджень. Численні дослідження, наприклад розглянуті в [1] 
доводять, що агрегований мережевий трафік за своєю природою є стохастичним, 
самоподібним (self-similar) або фрактальним (fractal) процесом, оскільки, відповідно до [2] 
результуючий агрегований трафік від множини потоків володітиме властивістю 
самоподібності, якщо хоча б один з цих потоків володітиме даною властивістю. 

На інтуїтивному рівні це означає, що число подій на заданому тимчасовому інтервалі 
може залежати від числа подій, що відбулися у вельми віддалені від нього інтервали часу. 
Внаслідок цього часто процеси трафіка телекомунікаційних мереж з комутацією пакетів 
носять ознаку пачкового (burst) характеру. 

Пуассонівські моделі потоків, виявилися неадекватними при моделюванні та аналізі 
такого трафіку в мережах з комутацією пакетів типу Ethernet, Internet, Telnet тощо [3]. 

Багато наукових робіт було присвячено дослідженню якісних характеристик 
управляючих систем із застосуванням аналітичних моделей об’єктів управління. 

Такими об’єктами управління можуть бути: вікно TCP, довжина черги маршрутизатора 
тощо [4 – 5]. В цих роботах пропонуються різні системи активного управління чергами 
(AQM), що реалізовуються у вузлах мереж з комутацією пакетів, а саме шлюзах мережевих 
пристроїв (маршрутизаторів), які функціонують на рівнях 2 і 3 cтеку TCP/IP. 

Представлені системи AQM об’єднують наступні спільні характерні особливості: 
–°проектування та аналіз даних систем ґрунтується на класичній теорії автоматичного 

управління зі зворотним зв’язком. 
–°динамічна модель поведінки протікаючих потоків ТСР (a fluid-flow model of TCP 

behaviour) об’єкту управління (вікна ТСР та довжини черги шлюза), представлена на рис.°1. 
–°дослідження систем відбувається за допомогою програмного пакету NS2. 

 
Рис. 1. Блок-схема протікаючих потоків в режимі уникнення перевантаження 
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За результатами імітаційного моделювання в NS2 [6] показано, що модель поведінки 
протікаючих потоків точно охоплює динаміки ТСР.  

Проте вона має ряд обмежень, внаслідок апроксимацій та лінеаризації моделі за 
Лапласом. Зокрема навантаження (load factor) N  – кількість сеансів додатків користувачів – 
вважається сталою величиною, тоді як насправді це випадковий процес. 

В [7] величина навантаження N  моделювалася з використанням блоку Simulink 

генератора випадкових величин, розподілених за рівномірним законом – Uniform Random 

Number Simulink/MATLAB [8]. 
В [9] у якості моделювання вхідної дії на систему застосовано блок генератора 

прямокутних імпульсів – Pulse generator інтерактивної системи Simulink/MATLAB [10]. 
Із зазначеного вище випливає невідповідність представлених моделей навантаження 

самоподібному характеру випадкового процесу, характерного для агрегованого трафіка. 
Мета роботи полягає у представленні принципово іншого методу моделювання 

динаміки сеансів користувачів в якості навантаження на систему AQM, що враховує 
властивості, притаманні трафіку телекомунікаційної мережі. 

Дана робота є першим етапом розробки методу моделювання сеансів користувачів в 
якості навантаження на систему AQM, за допомогою інтерактивної ситеми MATLAB, на 
основі математичної моделі трафіку ON/OFF, застосованої в NS2.  

На даному етапі представлено логічну схему на базі математичної моделі для одного 
генератора трафіка ON/OFF з розподілом за Парето, що використовується в NS-2 [11–13]. 

Актуальність роботи полягає у можливості досліджувати системи, зокрема системи 
AQM в маршрутизаторах на предмет їх робастності, тобто стійкості системи до змін 
зовнішнього навантаження – кількості сеансів в умовах, наближених до реальних.  

Самоподібні характеристики випливають зі щільності розподілу послідовності з, так 
званим, повільно-затухаючим розподілом (heavy-tail distribution) наступних незалежних 
режимів: режиму надходження пачок пакетів (ON) та режиму відсутності вхідних  
пакетів (OFF). 

При самоподібності трафіку (наприклад Web) для процесів ON/OFF з повільно-
затухаючим розподілом, режими ON відповідають тривалості передачі окремого файлу, а 
періоди OFF відповідають періодам коли на вхід не надходять дані [13]. 

Режими ON – позитивні події (сеанси), тоді як режими OFF – відсутність події, що 
може виникати за безлічі причин, наприклад°при обробці останніх даних, що надійшли на 
вхід пристрою; коли робоча станція не оброблює дані оскільки користувач перевіряє 
результати останньої передачі, або неактивно використовує додаток Web. 

Тому режими OFF можна також розрізняти за наступними умовами як: 
–°Активний режим OFF; 
–°Пасивний режим OFF. 
 

 

Інтервал OFF між потоками Інтервали OFF між пачками 

Потік n-1 Потік n 

Час, t Пасивний інтервал часу 
(час очікування) 

Активний інтервал часу 

Клік користувача Клік користувача Передачу завершено  
Рис. 2. Модель періодів ON/OFF між пачками і потоками даних 
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Модель періодів ON/OFF, відображена на рис.°2, застосовується для пояснення 
фізичних причин самоподібних процесів в телекомунікаційній мережі і базується на 
наступних основних припущеннях [14]: 

–°суперпозиція потоків від множини ON/OFF-джерел, періоди ON та OFF яких 
володіють ефектом Ноа (Noah effect), має нескінченну дисперсію.  

–°агрегований мережевий трафік володіє ефектом Джозефа (Joseph effect), тобто трафік 
є самоподібним процесом з довгостроковою залежністю. 

Для досягнення ефекту Ноа математично, застосовуються закони розподілу [15]: 
°логарифмічно-нормальний (log-normal); Вейлбулла (Weibull); Парето (Pareto) та ін.  

Найпоширинішим з них є розподіл Парето, що застосовується для моделювання 
інтервалів між запитами до web-ресурсів, розмірів файлів, що пересилаються, трафік VoIP, 

тощо [16]. 
Тоді період OFF відображатиме: 
–°час простою (інтервали OFF активного інтервалу) між пачками відправника; 
–°час простою між пачками або пакетами відправника; 
–°час простою між пакетами підтвердження. 
В даній роботі навантаження на систему AQM (кількість сеансів) розглядається як 

кількість активних періодів ON у моменти часу , 1...
m

t T m k∈ =  через фіксований інтервал 

часу t∆  (рис.°3.).  
 

 

Система 
AQM 

N(t) – кількість сеансів в моменти часу ti 

Режим перевантаження 

t1       t2       t3        t4        t5       t6       t7 

Загальна ємність маршрутизатора 
(ємність вхідних та вихідних буферів) 

t1       t2       t3        t4        t5       t6       t7 

Потоки ON/OFF з розподілом 
Парето 

Вхід 

Рис. 3. Спрощене схематичне відображення процесу вхідного ON/OFF трафіка  

Таблиця 1 
Вхідні параметри моделі генератора трафіка Парето в NS2 

 

Вхідні параметри Що визначають Умовне позначення 
Одиниця 
виміру 

burst_time 

 

 

idle_time 

 

 

rate_ 

 

packetSize_ 

 

shape_ 

Середній період (математичне 
сподівання) ON 
 
Середній період (математичне 
сподівання) OFF 
 
Швидкість потоку за період ON 
 
Постійний розмір одного пакету 
 
Параметр форми 
(характеристичний показник 
розподілу Парето) 

Tburst = E[Xburstlen] 

 

 

Tidle = E[Xidle] 

 

 

r 

 

S 

 

α 

мс 
 
 

мс 
 
 

біт/с 
 

байт 
 

– 
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Припускається, що встановлення часу t∆  необхідно встановлювати рівним часу, 
необхідного для передачі одного пакета мінімального розміру S . Таким чином період 
дискретизації становитиме t I∆ = . При цьому вважається, що період ON може бути як 
пачкою пакетів від відправника до отримувача, так і пакетами підтвердження отримувача, 
що прямують до відправника, а при надмірній кількості активних сеансів ( )N t  можуть 

відбуватися перевантаження маршрутизатора та спостерігатися втрати пакетів. 
На основі приведених в табл.°1 вхідних параметрів та розрахунків [11–13], а також 

математичних розрахунків [3] було побудовано блоки логічної схеми. Логічна схема 
аналітичної моделі генератора джерела трафіку ON/OFF за законом розподілу Парето для i  
циклів режимів ON/OFF , відображена на рис.°4. 

Під блоком „Scope” („Осцилограф”) розуміється, наприклад блок Scope інтерактивної 
системи MATLAB [17] для побудови графіку функції часу ( )N t . 

З рис.°4 процеси періодів ON/OFF відбуваються зліва направо за шкалою часу, за 
циклами i < ∞ . 

Робота моделі за логічною схемою функціонує наступним чином: 
спочатку вводяться вхідні параметри, представлені в табл.°1; 
після введення вхідних параметрів здійснюються початкові розрахунки (цикл°0): 
interval – інтервал (час) передачі одного пакета: ( )8 /I S r= ⋅ . 

burstlen – середня кількість пакетів в пачці – математичне сподівання розміру пачки 
пакетів 0 /burstB T I= . Показує яку середню кількість пакетів слід згенерувати до початку 

періоду ON. 
Розраховуються мінімальні значення тривалості періодів 1B  і 1T  циклу°1, відповідно для 

кожного з наступних періодів ON і OFF – так звані параметри масштабування (scaling 

parameters) або найнижчі границі випадкових величин burstlenx  і idlex , за допомогою наступних 

виразів:  
( )0

1

1
burstlen

B
b

α
α

⋅ −
= °–°мінімальне значення періоду ON циклу°1, 

( )
1

1idle

idle

T
b

α
α
⋅ −

= °–°мінімальне значення періоду OFF циклу°1. 

 
Тривалість незалежних періодів ON та OFF відповідно для T  і B  для i -го циклу, що 

відповідають змінним next_idle_time і next_burstlen, відповідно розраховуються 
за наступними виразами: 

,
1

idle i

i

b
T

α
α

⋅
=

−
 

.
1

burstleni

i

b
B I

α
α

⋅
= +

−
 

Значення періодів T  і B  виводяться на пристрій виводу Scope (цикл°i.). 
Протягом циклу°0, отримані змінні 1burstlenb  і 1idleb  застосовуються для розрахунку 

ймовірності параметрів масштабування мінімальних значень для розрахунку мінімальних 
випадкових величин burstlenb  і idleb  розподілених за законом Парето через розрахунок 

сукупності рівнянь ймовірностей розподілу режимів ON та OFF: 
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Генератор 
mrg32k3a 

Ridle 

Генератор 
mrg32k3a 

Rburstlen 

xburstlen 

xidle 

bidle 1 

I 

bburstlen1 B0 

T1 B1 

bburstlen2 

bidle 2 

 
Scope 

T2 B2 Ti Bi 

bburstlen3 

bidle 3 

bburstlen  i 

bidle i 

Цикл 0 Цикл 1 Цикл 2 Цикл i 
S 

r 

α 

Tburst 

Tidle 

 

Рис. 4. Логічна схема математичної моделі трафіку одного джерела пакетів за законом розподілу Парето 
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( )

( )

1
1

1

1
1

1

,
1

(1)

,
1

idle

idle idle

idle

burstlen

burstlen burstlen

burstlen

b
x R

R

b
x R

R

α

α

ω

ω


= −


 = =
 −

 

 

де ( )Rω  функція щільності розподілу – це псевдо-випадкові величини, що генеруються на 

ЕОМ в діапазоні від 0 до 1, за допомогою комбінованого рекурсивного генератора псевдо-
випадкових чисел (mrg32k3a) [18,°19]. 

Оскільки періоди ON та OFF – незалежні, для кожного з них використовується свій 
генератор mrg32k3a псевдо-випадкових чисел burstleniR  та idleiR . 

Для моделювання випадкових величин burstlenx  та idlex  за законом розподілу Парето 

необхідно знайти наступне функціональне перетворення:  
 

( )( ) ( ) dR
f x R f R

dx
ω= = .                                                  (2) 

 
Тоді з виразу (2), випливає 

( ) 1
1

px

b b

b b
R f x dx dx

x x

αα

α

α
+

⋅  = = = −  
 ∫ ∫ .                                    (3) 

де ( ) 1
,

b
f x x b

x

α

α

α
+

⋅
= ≥  – щільність ймовірності розподілу Парето; 

 
Для періодів ON та OFF функціональне перетворення набуває вигляду, відповідно: 
 

1 , , 0,

(4)

.1 , , 0

idlei

burstlen i idle idlei

idle

burstleni

burstleni burstlen burstleni

burstlen

b
R x b

x

b
xR b

x

α

α

α

α

  
 = − > > 
  


 
= − > > 

 

 

 
На підставі виразів (1) і (4), за допомогою згенерованих генератором mrg32k3a псевдо-

випадкових величин burstlen iR  та idleiR  розраховуються мінімальні значення тривалості періодів 

ON/OFF для i -го циклу: 
 

1 ,

1 .

burstlen i burstlen burstlen i

idle i idle idle i

b x R

b x R

α

α

 = −

 = −

 

 

ВИСНОВКИ 
Таким чином в роботі визначено новий підхід, суть якого полягає у створенні моделі 

сеансів користувачів в якості навантаження на систему активного управління чергами, котра 
враховує властивості, притаманні трафіку телекомунікаційної мережі з комутацією пакетів.  
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Приведено логічну схему математичної моделі для одного джерела трафіку ON/OFF за 
законом розподілу Парето для моделювання фактору навантаження на систему активного 
управління чергами. 

Роботу представлено як перший етап і вступну частину до розробки  методу 
моделювання генераторів періодів ON/OFF за різними законами розподілу, у якості 
навантаження на систему активного управління чергами за допомогою інтерактивної ситеми 
MATLAB. 
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УДК 621.391                                                                    к.т.н. Максимов В.В. (ІТС НТУУ „КПІ”) 
Полісніченко В.В. (ІТС НТУУ „КПІ”) 

Потьомкіна Л.І. (ІТС НТУУ „КПІ”) 
 

РОЗРАХУНОК ВЕРХНЬОЇ МЕЖІ КІЛЬКОСТІ  
ВУЗЛІВ-РЕТРАНСЛЯТОРІВ У ПРОТОКОЛІ OLSR 

 

В роботі дана оцінка верхньої межі кількості односкачкових вузлів-ретрансляторів. Показано, що при 

малій щільності вузлів на розглянутій площі величина верхньої межі в два рази менше раніше визначеної в 

науковій літературі. 

Максимов В.В., Полисниченко В.В., Потемкина Л.И. В работе дана оценка верхней границы 

количества односкачковых узлов-ретрансляторов. Показано, что при малой плотности узлов на 

рассматриваемой площади величина верхней границы в два раза меньше ранее определенной в научной 

литературе. 

V. Maksimov, V. Polisnichenko, L. Potyomkina In this paper was given the estimate of the upper limit of the 

number of one-hope node-relays. It is shown that at low density of nodes on the considered area, its value is two times 

smaller than previously identified in scientific literature. 

Ключові слова: ad hoc мережі, OLSR протокол, багато точковий ретранслятор, кількість службової 

інформації. 

Постановка задачі 

Ad Hoc мережі – це безліч бездротових мобільних вузлів зв’язку (станцій, 
користувачів), що утворюють динамічну автономну мережу за допомогою повністю 
мобільної інфраструктури.  

Вузли спілкуються один з одним без втручання централізованих точок доступу або 
базових станцій, тому кожен вузол діє і як маршрутизатор, і як  
кінцевий користувач.  

Прикладом може служити з’єднання декількох комп’ютерів бездротовим способом без 
точки доступу. Нерідко такий спосіб з’єднання використовується на виставках, в конференц-
залах, в екстремальних ситуаціях.  

Враховуючи, що топологія в таких мережах є надзвичайно динамічною, традиційні 
протоколи маршрутизації в них не можуть використовуватися.  

Таким чином, для Ad Hoc мереж ставляться більш жорсткі вимоги з метою здійснення 
безпеки, стійкості та ефективності їх роботи. 

На даний момент існує велика кількість методів і протоколів маршрутизації, основні з 
яких класифікують таким чином [1]: 

1. проактивні (FSR, FSLS, OLSR, TBRPF); 
2. реактивні (AODV, DSR); 
3. ієрархічні (HSR, CGSR, ZRP);  
4. географічні (GeoCast, LAR, DREAM, GPSR). 
В даній роботі розглядається оптимізований Link State Routing Protocol (OLSR) 

розроблений для мереж ad hoc спеціально як проактивний протокол і заснований на понятті 
багатоточкової ретрансляції MPR (MultiPoint Relay).  

Кожен вузол мережі m вибирає кілька вузлів з числа своїх сусідів (тобто вузлів, з якими 
в нього встановлено з’єднання). У результаті в мережі формується набір вузлів MPR (m) 
таким чином, що всі вузли, що знаходяться в окружності з радіусом 2 кроки від вузла m 
(сусіди сусідів), мають симетричні канали з MPR (m).  

Це означає, що вузли MPR пов’язані з усіма вузлами в окружності з радіусом два 
кроки. MPR обираються кожного разу, коли виявляється зміна в окружності з радіусом 1 або 
2. Кожен вузол мережі зберігає свою таблицю маршрутизації, яку формує на підставі 
інформації про топологію мережі.  
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Вона поширюється по всій мережі за допомогою службових пакетів вибору маршруту 
Topology Control (TC). Причому тільки MPR-вузли беруть участь у пересиланні TC-пакетів, 
інші вузли приймають і обробляють такі пакети, але не пересилають їх далі.  

Для кожного MPR формується список сусідніх вузлів, які обрали його як MPR, –список 
MPR Selectors (MPRS). Інформація про MPRS передається в спеціальних HELLO-пакетах, які 
передаються тільки між двома сусідніми вузлами. У мережу в TC-пакетах передається 
інформація тільки про стан з’єднань між MPR і його MPRS.  

Даний механізм дозволяє істотно зменшити число передач службових пакетів у 
порівнянні з лавинною розсилкою [2].  

Зі сказаного випливає, що при проектуванні ad hoc мережі з застосуванням протоколу 
маршрутизації OLSR завищена оцінка верхньої межі MPR-вузлів може привести до 
завищеної оцінки кількості передач службових пакетів і, відповідно, до заниженої оцінки 
пропускної здатності мережі. 

Для знаходження верхньої межі кількості MPR-вузлів необхідно визначити площу A(θ), 
що знаходиться поза зоною прийому сигналу цих вузлів для двох випадків: 1) площа A(θ)  

лежить в колі К2-К1 при куті 
2р

и
3

≤  (рис.1), 2) площа A(θ) лежить як в колі К2, так і в колі К1 

при куті 
2р

и
3

>  (рис.2). Після визначення площі A(θ) з урахуванням щільності мережі 

визначається верхня межа MPR- вузлів. 
В [3] при визначенні в 2D середнього числа MPR вузлів надано без доведення наступне 

твердження: Нехай є дві окружності К1 і К2 радіусом 1 і 2 відповідно з центром в точці О. 
Нехай дві точки А і В знаходяться на колі К1 і відокремлені кутом θ, вершина якого 
знаходиться в центрі кола. Нехай A(θ) - область безлічі точок К2 таких, що 

– точки знаходяться не в К1; 
– точки знаходяться в секторі з центром в точці О, обмеженим А і В; 
– точки знаходяться на відстані більше ніж 1 від А і В. 

Тоді якщо 
2р

и
3

≤ , то (и) и sin иA = − . Інакше
2р 2р

(и) ( ) 3(и ).
3 3

A A= + −                             (1) 

Метою роботи є показати, що при зазначених вище умовах: 

а) якщо
2р

и
3

≤ , то (и) и sin иA = − , інакше 

                                                    

2р 3 2р
(и) ( ) (и ).

3 2 3
A A= + −                                                   (2) 

 
б) доведений результат (2) зменшує верхню межу кількості MPR вузлів, що веде до 

відповідного зменшення службової інформації в протоколі OLSR.. 
Доведемо вище зазначене твердження. 

Розглянемо випадок, коли 
2р

и
3

≤  (дивись рис. 1).  

Позначимо область множини точок 
и

(и) 2 ( )
2

A A=  і розглянемо 
и

( )
2

A  як: 

0 1 2

и
( )

2
A S S S= − − ,                                                                      (3) 

де 0S  – площа сектора СОМ з радіусом 0  2R R=  і кутом 
и

2
, 1S  – площа трикутника ОКВ, 2S  

– площа сектору KВM радіусом   1R =  і кутом и . 
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2
1

1 1
 sin (р - и)   sinи;

2 2OKB
S S OB BK R= = ⋅ =V

2 2
2

1 1
( ) и= и;

2 2
S BK R=  

2 2 2
3

1 и 1 и
( ) (2 ) и;

2 2 2 2
S OC R R= = =  

Тоді   

2 2 2 2и 1 1 1
( ) и - sin и- и (и- sin и).

2 2 2 2
A R R R R= =  

Область множини точок  

2и
(и) 2 ( ) (и - sin и).

2
A A R= =

 

Так як 1R = , то при 
2р

и
3

≤     

                                                            (и) и - sin и.A =                  (4) 

Підставивши 
2р

и
3

=  в (4), отримаємо 

2р 2р 2р 2р р 2р р 2р 3
( ) - sin - sin (р- ) - sin = - .

3 3 3 3 3 3 3 3 2
A = = =              (5) 

Розглянемо випадок, коли 
2р

и
3

>  (дивись рис.2).  

Позначимо область множини точок 
и

(и)=2 ( )
2

A A  і розглянемо 
и

( )
2

A  як 

                                                
0 1 2 3

и
( ) - - - ,

2
A S S S S=                                               (6) 

де 0S  – площа сектора CОM з радіусом  і кутом 
и

2
, яка дорівнює 2 2

0

1 и
(2 ) и

2 2
S R R= = 1S  

– площа сектора KON з радіусом R і кутом 
и р

( - )
2 3

, яка дорівнює 2
1

1 и р
( - )

2 2 3
S R= , 2S  – площа 

рівностороннього трикутника ONB зі стороною 1R = , яка дорівнює 
2

2

3

4ONB

R
S S= =V  , 3S  – 

площа сектора NBM з радіусом R і кутом 
2р

3
, яка дорівнює 

2
2

3

1 2р
=

2 3 3

R
S R

π
= . 

Рис.1. Область множини точок  А(θ) при 
2р

и
3

≤  
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                                                                 Рис.2 
З урахуванням вищезазначеного, отримуємо 

2 2 2 2 2
2 2и 1 и р 3 р 3 и р 3

( ) и - ( - ) - - - - .
2 2 2 3 4 3 4 6 4

R R R R R
A R R= =  

Знаходимо  
2 2 2и 3 и р 3

(и) 2 ( ) - - .
2 2 3 2

R R R
A A= =  

Враховуючи, що 1R = , отримаємо  

3и р 3
(и)= - - .

2 3 2
A  

Проведемо перетворення з урахуванням (5): 

3и р 3 2р 2р 2р 3и 2р 3 2р
(и) - - ( ) - ( ) ( )+ -р ( )+ (и- ).

2 3 2 3 3 3 2 3 2 3
A A A A A= + = =  

Таким чином, ми довели справедливість (2), а саме: якщо 
2р

и
3

≤ , то (и)=и- sin иA . 

Інакше 
2р 3 2р

(и)= ( ) (и- )
3 2 3

A A + .  

В [3] наведено теорему щодо верхньої межі кількості  MPR вузлів. При цьому в 
доведенні надані умови отримання верхньої межі, без доказу надано формулу верхньої межі 

для випадку 
2р

и
3

≤ , верхня межа для кутів 
2р

и
3

> не розглянута зовсім.  

Використовуючи умови отримання верхньої межі [3], проведемо доведення теореми 
для обох випадків. 

Теорема: Коли L фіксовано та N росте, то верхня межа кількості MPR вузлів DN при 
2р

и
3

≤  менше ніж 
1

3
2

3р( )
3

N

L
, а при 

2р
и

3
>  менше ніж 

1 2

3 33р 3р( ) (1- р )
3

D
D D+ .   

Доведення:  Нехай L не дуже мале (більше 4). Розглянемо випадковий вузол, що 
розміщений на деякій площі. Нехай К1 – коло радіусом 1 з центром в вузлі та К2 – коло 
радіусом 2 з центром в тому ж вузлі. Ми знаємо, що сусідній вузол розміщений в колі К1, а 
сусідній з двома вузлами розміщений в наборі К2-К1. Для спрощення допустимо, що коло К2 
не перетинає границю площі. Процес MPR вибору вузлів буде складатись з вибору вузлів, які 
знаходяться на відстані прийому сигналів, тобто ближче до границі кола К1. Дійсно, вузли 
покривають більшість сусідів на відстані двох сачків (тобто К2-К1). Коли щільність мережі 
висока, можна допустити, що MPR знаходяться фактично на границі К1. 

Розглянемо k кандидатів  в MPR вузли В1,…,Вk. Допустимо, що Ві збільшується за 
напрямом годинникової стрілки на одиничному колі. Нехай θі – кут сектора, обмеженого Ві 
та Ві+1, з крайнім випадком θk, що є кутом сектора, обмеженого Вk та В1. Маємо 1и +...+и =2рk

. 

Для того, щоб { }1,..., kB B задовольняли MPR набір, необхідно, щоб множина кіл К(Bi) з 

радіусом 1 та центром в Bi містила усіх двоскачкових сусідів. Дана умова виконується, коли 
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набір 2 1 1 ( )i k

i kK K K B=
=− − ∪  не буде містити жодного вузла мережі. Якщо вищезгадана умова 

виконуватись не буде, то потрібно ввести додаткові вузли, щоб покрити усіх сусідів. 
Непокрита область буде становити 1(и )+...+ (и )k kA A A= , тоді середня кількість вузлів в 

цій області 
kA D , де D – щільність мережі (

2

_N кількість вузлів
D

L площа
= = ). Тому середня 

кількість додаткових вузлів буде меншою, ніж 
kA D . Тому 

kk A D+   – верхня межа 
ND . 

Коли k задане, то 
kA  буде мінімально, колииi

 всі рівні, а саме, коли 
2р

и =
i

k
 для всіх і.  В 

цьому випадку 
2р

( )
k

A kA
k

= . Тому верхня межа 
N kD k A D≤ + , тобто 

                                                
2р

( )
N

D k kA D
k

≤ +                      (7) 

Розглянемо випадок, коли 
2р

и
3

≤ . 

3 5 7 3и и и и
(и) и- sin и и- и - + -...

3! 5! 7! 3!
A = = + ≈  

Підставляючи в (7), отримаємо 
3 3 3

3 2

и (2р) (2р)
.

6 6 6N

D
D k k D k k D k

k k
≤ + = + = +                            (8) 

Для знаходження верхньої межі візьмемо похідну від  DN  по k: 
3

3

(2р)
1- .

3N

D
D

k
′ ≤  

0ND ′ =  коли 
3

3

(2р)
=1

3

D

k
, звідки 

1

32р( ) .
3

D
k =  

Підставимо k в (8): 

( )

1 1 1
33 3 3

2 2

3 32

(2р) 32р + =2р +р =3р .
3 3 3

6 2р
3 3

N

D
D D D D

D

D D

     ≤      
        

   
   

 

Таким чином верхньою межею при 
2р

и
3

≤   є  

                                                    

1

3
3р .

3N

D
D

 ≤  
 

                  (9) 

Розглянемо випадок, коли 
2р

и
3

>  . 

Згідно (2) запишемо 
32р 3 2р 3 2р и 3

(и) ( ) (и- ) и- sin и+ (и- ) + и-р.
3 2 3 2 3 6 2

A A= + = ≈     (10)
 

Підставимо (10) в (7) 

( )

( ) ( )

33

3

3 3

2 2

2ри 3 3 2р
и-р + -р

6 2 6 2

2р 2р3 2р
+ - р 3р (1- р ) .

6 2 6

ND k k D k k D
k k

D D
k D k D D k D

k k k

  
≤ + + = + =    ×   

= + = + +
 

Для знаходження максимального значення візьмемо похідну від DN  по k: 
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3

3

(2р)
1- р - .

3N

D
D D

k
′ ≤

 0ND ′ =   коли 
3

3

(2р)
1- р

3

D
D

k
=  ,  звідки   

( )
32р .

3 1-р

D
k

D
=                                                     (11) 

Формула (11) має сенс при ( )1-р 0D > , тобто 

  ,                                                                (12) 

Так як 
2

N
D

L
=  то кількість вузлів на заданій площі не повинно перевищувати 

величини 
2

р

L
N < .                                                                (13) 

Тоді 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

3

3 2

3
2

2р
3р 2р 1-р + =

3 1-р
6 2р

3 1-р

N

DD
D D D

D
D

D

≤ +
 
 
 

 

 

( )
1 1 2

-23 3 3
3

1
=3р +2р 1-р +р =

3 3 1-р

D D
D D

D

     
     
     

( )
1

23
33р 3р 1-р .

3

D
D D

 +  
 

 

Таким чином, при 
2р

и
3

>  верхня межа може бути визначена як  

           
( )

1
23
33р 3р 1-р .

3N

D
D D D

 ≤ +  
                                              

(14) 

При використанні твердження з [3] (див. формулу (1), що при 
2р

и
3

>   

2р 2р
(и)= ( )+3(и- ),

3 3
A A

 
отримуємо 

       
32р 2р 2р и

(и) ( ) 3(и- ) и- sinи 3(и- ) 3и- 2р.
3 3 3 6

A A= + ≈ + ≈ +                    (15) 

Підставимо (15) в (7): 

( ) ( ) ( )3 3

3 2

2р 2р2р
(и) +3 -2р 6р 1-2р + .

6 6N
D k kA D k k D D k D D

k k k

 
≤ + = + = + 

 ⋅ 
 

Для знаходження максимального значення візьмемо похідну від DN  по k: 

( )3

3
1- 2р - 2р .

3N

D
D D

k
′ ≤  

0ND ′ =   коли ( )3

3
1-2р = 2р

3

D
D

k
   , звідки   

( )
32р .

3 1-2р

D
k

D
=

                                                   

(16) 
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Формула (16) має сенс, коли 1-2р 0,D >  тобто при 

                                                                 
1

.
2р

D <                        (17) 

Тоді  

( ) ( ) ( )

( ) ( )

3

3

2
3

2р
6р 2р 1-2р + =

3 1-2р
6 2р

3 1-2р

N

DD
D D D

D D

D

= +  

( )
1

23
3=6р 3р 1-2р .

3

D
D D

 +  
 

 

Таким чином верхня межа згідно твердження з [3] дорівнює 

( )
1

23
36р 3р 1-2р .

3N

D
D D D

 ≤ +  
                                          

(18) 

Порівнюючи (14) та (18) і відповідно враховуючи умови (12) і (17) бачимо, що надане 
визначення в [3] збільшує верхню межу кількості MPR вузлів рівно в 2 рази. 

Висновки 

Доведено, що верхня межа кількості MPR вузлів при 
2р

и
3

>
 

менша ніж 

( )
1

23
33р 3р 1-р ,

3

D
D D

 +  
 

 що в 2 рази менше в порівнянні з раніше визначеним. Зменшення 

верхньої межі MPR вузлів веде к відповідному зменшенню службової інформації, яка 

передається в ТС пакетах. Також доведено, що щільність мережі при кутах   
2р

и
3

>
 
менше 

ніж    , а кількість вузлів не повинна перевищувати 
2

.
L

N
π

<   

В зв’язку з вищезазначеним, слід продовжити дослідження в напрямку пошуку методів 
зменшення службової інформації, яка передається в протоколі OLSR. 
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УДК 621.391            к.т.н. Міночкін Д.А. (НТУУ „КПІ”) 
 

ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ СИСТЕМ РАДІОЗВ'ЯЗКУ 

В СКЛАДНИХ ЗАВАДОВИХ УМОВАХ 
 

В статті обґрунтовується необхідність застосування адаптивних антенних решіток (ААР) для 

підвищення завадозахищеності систем радіозв’язку. Розкриваються переваги ААР у порівнянні з іншими 

методами завадозахисту. 

Миночкин Д.А. Использование адаптивных антенных решеток для повышения 

помехозащищенности систем радиосвязи в сложных помеховых условиях. В статье обосновывается 

необходимость применения адаптивных антенных решеток (ААР) для повышения помехозащищенности 

систем радиосвязи. Раскрываются преимущества ААР по сравнению с другими методами помехозащиты. 

D. Minochkin Adaptive antenna arrays using to increase antijammingness of radio communication systems in 

complicated interference conditions. The necessity of adaptive antenna arrays (AAА) using to increase 

antijammingness of radio communication systems is substantiated in the article. The advantages of AAА in comparison 

with other antijammingness methods are considered. 

Ключові слова: система радіозв’язку, завадозахищеність, адаптивна антенна решітка. 

Актуальність досліджень. За останні десятиліття засоби та методи підвищення 
завадозахищеності в системах радіозв’язку (СРЗ) одержали потужний розвиток. Це 
пояснюється, головним чином, радіоелектронною обстановкою, що погіршується з кожним 
роком, наявністю проблеми електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і 
активізацією методів радіоелектронної боротьби, які реалізуються високоефективними 
постановниками навмисних завад [1 – 3]. 

Така тенденція постійного ускладнення електромагнітної обстановки (ЕМО) потребує 
пошуку додаткових методів завадозахисту систем радіозв’язку [4 – 7]. Тому метою статті 
є аналіз перспективних методів підвищення ефективності радіозасобів, що функціонують в 
умовах складної електромагнітної обстановки. 

Аналіз методів підвищення завадозахищеності існуючих СРЗ. Для подавлення СРЗ 
можуть застосовуватися різні види навмисних (організованих) завад, що реалізуються у 
відповідних станціях завад (СЗ). Все розмаїття варіантів СЗ визначається, в основному, 
шляхами, якими їх розробники прагнуть сконцентрувати обмежену потужність передавачів в 
певних частотних діапазонах, часових інтервалах та просторових секторах. Метою 
постановника завад є розробка такої стратегії вибору завади, яка при загальній обмеженості 
потужності передавача завад повинна забезпечити мінімізацію співвідношення сигнал/завада 
на виході приймача. 

Сучасні пристрої формування навмисних завад мають невеликі масо-габаритні 
показники й можуть випромінювати в потрібному режимі та з необхідною потужністю в 
автоматичному або напівавтоматичному режимі певний тип завади. Різні види навмисних 
завад, класифікацію яких подано в табл. 1, застосовуються для подавлення радіозасобів в 
різних режимах роботи (з різними видами сигналів і способами їх обробки). 

Впливаючи на приймальні пристрої, завади імітують або спотворюють спостережувані 
і реєстровані кінцевою апаратурою сигнали або зображення, затрудняють або виключають 
виділення корисної інформації, ведення радіопереговорів, знижують їх дальність дії та якість 
роботи систем управління. Під дією завад радіозасоби і системи можуть припинити передачу 
інформації, незважаючи на їх повну справність і працездатність. 

У загальному випадку завадозахищеність СРЗ забезпечується завадостійкістю та 
прихованістю її функціонування [8, 9]. Прихованість ускладнює можливому противнику 
(зловмиснику) виявлення факту функціонування даної радіосистеми і визначення 
характеристик сигналів, що випромінюються нею, з метою створення ефективних навмисних 
завад або знищення системи. Завадостійкість забезпечує нормальне функціонування системи 
в умовах дії певної сукупності ненавмисних і навмисних завад. 
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Таблиця 1 

Класифікація навмисних радіоелектронних завад 

Класифікаційна 
ознака 

Характеристика завад 

Активні – завади, що створюються енергією джерел завад (генераторів 
або ретрансляторів) 

За способом 
формування 
(реалізації) 

Пасивні – завади, що створюються розсіюванням енергії 
електромагнітних хвиль об’єктами або середовищами 
Маскувальні – завади, що затрудняють виявлення, розпізнавання та 
визначення параметрів корисних сигналів засобів радіозв’язку За ефектом 

(характером) 
впливу на РЕЗ 

Імітаційні (дезінформуючі) – завади, що створюють невірну інформацію 
(сигнали) в засобах радіозв’язку 

Прицільні – завади, що випромінюються на робочій частоті засобів 
радіозв’язку, що подавлюється  
Загороджувальні – завади з шириною спектра, що перевищує смугу 
частот сигналу засобів радіозв’язку 
Прицільно-загороджувальні – завади (скануючі, ковзаючі) зі змінною 
частотою випромінювання в діапазоні роботи засобів радіозв’язку 
супротивника 
Ковзні – вузькосмугові завади, які швидко переміщуються в широкому 
діапазоні  

За 
співвідношенням 

спектра завад і 
корисних сигналів 

Гребінчасті – завади, що утворюються сукупністю багатьох 
синусоїдальних завад (багаточастотні) 
Неперервні – завади, модульовані за амплітудою, частотою (фазою) або 
шумовою напругою За структурою 

випромінювання Імпульсні – завади у вигляді серій не модульованих або модульованих 
радіоімпульсів 
Модульовані (в тому числі імітаційні) – за амплітудою, частотою або 
фазою. За модуляцією 
Немодульовані – синусоїдальні або шумові. 

Основними шляхами підвищення завадостійкості є [6 – 8, 10] наступні. 
1. Вибір в якості робочого такого діапазону хвиль, в якому вплив завад мінімальний. 

Звичайно, це діапазон дециметрових або більш коротких хвиль.  
2. Покращення енергетики радіоліній, тобто збільшення відношення сигнал/завада за 

рахунок підвищення енергетики сигналу (збільшення потужності передавача), що вимагає 
значних енергетичних або матеріальних витрат, а також ускладнює електромагнітну 
сумісність радіозасобів. 

3. Застосування в СРЗ завадостійких принципів просторово-часової обробки сигналів: 
– адаптивна просторова фільтрація на основі використання адаптивних антенних 

решіток (ААР); 
– вибір виду модуляції і принципів демодуляції сигналу; 
– застосування коригувальних кодів; 
– використання декількох каналів зв’язку, що фізично рознесені, якими передається 

одна і та ж сама інформація, або багатократна передача однієї і тієї ж інформації по одному 
каналу зв’язку [8]. У першому випадку необхідні істотні матеріальні витрати, а в другому 
значно зменшується пропускна спроможність каналу зв’язку. Через ці причини використання 
цих методів в СРЗ не завжди є доцільним; 

– застосування каналів з різного роду зворотним зв’язком. Останній може бути з 
інформаційним – деяким аналогом мажоритарного методу з багатократною передачею 
інформації і ухваленням рішення щодо правильності передачі на стороні передавача, або з 
вирішальним зворотним зв’язком – шляхом багатократної, при необхідності, передачі з 
ухваленням рішення щодо правильності передачі на стороні приймача [6].  
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Як показує аналіз [9], застосовують такі основні методи підвищення енергетичної і 
структурної прихованості системи передачі: 

1) робота з мінімально необхідною потужністю випромінювання, достатньою для 
забезпечення заданої якості зв’язку. Використання радіосистем з адаптацією за потужністю 
випромінювання; 

2) робота з використанням гостронаправлених антен, мінімізація випромінювання в 
напрямку на постановника завад, що може бути забезпечено формуванням нулів діаграми 
направленості адаптивними антенними решітками; 

3) застосування оптимальних способів прийому сигналів і пристроїв захисту 
(подавлення) від певних видів завад; 

4) застосування широкосмугових сигналів (ШСС) з великою базою [8, 10, 11], які, на 
відміну від вузькосмугових, мають вищу завадозахищеність і протирозвідувальну 
захищеність. Серед методів формування ШСС широке практичне застосування одержав 
метод псевдовипадкового перестроювання робочих частот (ППРЧ), при якому розширення 
спектра в межах заданої смуги частот здійснюється за допомогою стрибкоподібної зміни 
частоти сигналу за псевдовипадковим законом, невідомим постановнику завад; 

5) застосування частотно-адаптивних ліній зв’язку. 
Аналіз різних методів підвищення завадозахищеності СРЗ виявляє ряд суперечностей. 

Так, наприклад, збільшення потужності передавача хоч і збільшує завадостійкість, проте є 
неефективним і неприпустимим з погляду забезпечення прихованості СРЗ.  

Можливість використання методів підвищення завадозахищеності існуючих СРЗ, 
пов’язаних із зміною параметрів сигналу та алгоритмів його обробки (так званих сигнальних 
методів) часто обмежена через низку причин:  

1) удосконалення існуючих схем приймачів часто утруднена, а доповнення схем 
пов'язане з невиправданим ускладненням й подорожчанням системи; 

2) необхідне внесення змін у діючі стандарти радіозв'язку; 
3) одержуваний ефект, у найкращому випадку, не перевищує 3-5 дБ, у той час, як 

дефіцит завадостійкості в умовах навмисних завад може скласти 20-25 дБ і більше [4, 5]; 
4) необхідні додаткові витрати частотних або часових ресурсів; 
5) важко врахувати всі можливі типи завад, тому завжди залишається ймовірність, що 

вжиті заходи виявляться малоефективними. 
Селективні методи завадозахисту, класифікацію яких подано в табл. 2, ґрунтуються, як 

правило, на використанні відмінності параметрів сигналу й завади. 
Таблиця 2 

Методи завадозахисту, засновані на структурних розходженнях сигналу й завади 

Селекція 
Характерні розходження 

сигналу й завади 
Методи придушення завад 

Частотна  
Спектри зміщені за 
частотою 

Фільтрація  

Просторова  Різні напрямки прийому  Використання адаптивних антен 

Поляризаційна 
Різна поляризація 
(горизонтальна або 
вертикальна) 

Застосування поляризаційного фільтра 

Фазова  
Різні фазо-частотні 
характеристики 

Використання систем з фазовим 
автопідстроюванням частоти 

Часова  
Різні моменти появи 
сигналу й завади 

Блокування приймача на час дії 
потужних імпульсних завад, обмеження 
вхідного сигналу за рівнем (після 
смугового фільтра) 

Розглянемо детальніше просторову селекцію корисного сигналу та завад. 
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Одним з перспективних методів завадозахисту є просторово-часова обробка сигналів, 
під якою в загальному випадку розуміють деяку сукупність дій над сигналами, прийнятими в 
різних точках простору, що дозволяє з максимальною якістю отримати корисну інформацію, 
що міститься в них.  

Алгоритми просторово-часової та поляризаційно-часової обробки є доповненнями до 
звичайних алгоритмів прийому сигналів і можуть вирішувати цілу низку практично 
важливих завдань [4, 5]: 

– придушувати небажані випромінювання на величину до 30 дБ і більше (рис. 1); 
– оцінювати параметри просторового спектра сигналів і орієнтувати або 

перерозподіляти мінімуми (нулі) або максимуми випромінювань у потрібних напрямках; 
– у багатопроменевих каналах відслідковувати максимум напрямку приходу 

корисного сигналу; 
– при достатній кількості направлених випромінювань забезпечувати просторово-

часовий доступ (кожному терміналу – окремий промінь діаграми направленості); 
– відслідковувати поляризаційні зміни, які відбуваються в урбанізованому середовищі 

при переміщенні різних провідних об'єктів. 
Працездатність приймального пристрою багато в чому визначається просторовим 

розташуванням приймача, передавача й джерела завад. 
 

 
Рис. 1. Подавлення завад за допомогою орієнтації приймальної антени 

 
Сьогодні використовуються наступні шляхи використання розходжень у місці 

розташування приймача й джерела завади: 
– вибір розподілу амплітуди й фази електромагнітного поля в розкриві антени; 
– застосування антен з нелінійною обробкою сигналів; 
– адаптивні антени. 
Розглянемо докладніше кожен із них. 
Вибір розподілу амплітуди й фази електромагнітного поля в розкриві антени. У 

синфазних антенних системах поліпшення їхньої просторової вибірковості досягається 
вибором амплітудного розподілу поля в розкриві. Щоб виключити неоднозначність 
вимірювання кутових координат джерел випромінювання необхідно зменшити рівень бічних 
пелюстків діаграми направленості. При заданих розмірах антени це забезпечується вибором 
амплітудного розподілу, що плавно спадає до країв розкриву. Однак такий розподіл викликає 
збільшення ширини головного пелюстка діаграми направленості (ДН). 

У теорії антен доводиться, що може бути створена оптимальна антена, ДН якої при 
заданій ширині головного пелюстка має мінімальний рівень бічних пелюстків. Така ДН 
описується поліномом Чебишева [4]. 

У принципі, підбором відповідних амплітудних і фазових розподілів при заданій 
апертурі антени, можна одержати надзвичайно вузькі ДН. Це забезпечується створенням 

Завада 

Завад
а 

Корисни
й сигнал 
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різко осцилюючого за фазою й амплітудою розподілу поля по розкриву. Поля, створювані 
кожним елементом такої антени, внаслідок сприятливої інтерференції складаються в 
просторі, що й призводить до явища наднаправленості. Однак, при осцилюючих розподілах 
амплітуди й фази за розкривом різко зростає частка реактивної енергії, що накопичується 
поблизу антени. Внаслідок цього зменшується випромінювана потужність.  

В антенних решітках наднаправленість утворюється шляхом більш близького 
розташування випромінювачів на відстанях, менших λ/4. Збільшення направлених 
властивостей антени, що досягає таким чином, призводить до зменшення її коефіцієнта 
корисної дії (ККД), тому що зростає кількість фідерних ліній, що передають енергію із 
втратами. 

Загальні недоліки наднаправлених антен: 
– зменшення ККД; 
– звуження діапазону робочих частот; 
– неможливість електричного управління просторовим положенням променів ДН; 
– складність виконання фідерних систем. 
Антени з нелінійною обробкою. Результуючий вихідний сигнал такої антенної 

системи характеризується нелінійною функцією сигналів (добутком, ступенем і т.д.), що 
формуються елементарними антенами. 

Нелінійна обробка дозволяє синтезувати будь-яку діаграму направленості, що може 
бути отримана вибором амплітудно-фазового розподілу у звичайних лінійних решітках. Як 
правило, нелінійна обробка проводиться для збільшення направленості антени (при заданих 
її розмірах) і зниження рівня бічних пелюстків. 

Значне збільшення спрямованості може бути отримане багаторазовим перемноженням 
сигналів декількох антен. 

Адаптивні антени. В даний час для ефективної роботи систем радіозв'язку, особливо в 
умовах застосування оптимізованих завад і інтенсивного радіоподавлення, здійснюється 
пошук різних, принципово нових науково-технічних рішень, спрямованих на підвищення 
завадозахисту, одним із яких є використання адаптивних антенних решіток [4 – 7]. Адаптивні 
антенні решітки – антенні решітки, параметри яких (у першу чергу характеристика 
направленості) автоматично змінюються таким чином, щоб забезпечити якнайкращі умови 
прийому корисного сигналу на фоні змінних зовнішніх впливів (завад). Використання ААР 
для підвищення завадозахищеності засобів радіозв'язку засноване на врахуванні розходжень 
у напрямках приходу завад і корисного сигналу. Такі розходження в дійсності існують 
завжди, за винятком ситуацій, коли напрямки приходу завад і корисного сигналу збігаються. 
Дані розходження обумовлюють відмінність в амплітудно-фазовому розподілі струмів завад 
і корисного сигналу на виходах рознесених у просторі антенних елементів ААР. У свою 
чергу, використання відмінностей в амплітудно-фазовому розподілі струмів корисного 
сигналу й завад дозволяє так сформувати діаграму направленості ААР, що в напрямку 
приходу корисного сигналу буде сформований максимум, а в напрямках приходу завад 
відповідно мінімуми („нулі”) її ДН, як це показано на рис. 2, де F – ступінь ослаблення рівня 
сигналу в антені відносно максимального значення. 

Адаптивна антена без апріорної інформації про завадову ситуацію автоматично виявляє 
присутність джерел завад і придушує їхні сигнали, поліпшуючи тим самим умови прийому 
корисного сигналу. Придушення завад досягається за рахунок формування глибоких 
провалів у ДН антени в напрямку на джерела завад. Умови прийому корисного сигналу при 
цьому трохи погіршуються внаслідок спотворення форми й розширення головного  
пелюстка ДН. 

Основними характеристиками адаптивних антен є кількість каналів, коефіцієнт 
придушення завад і час адаптації. Кількість рознесених по кутах джерел завад, що 
придушуються, відповідає кількості каналів. Залежно від кількості керованих елементів 
антенні решітки поділяються на частково або повністю адаптивні [5]. Якщо в антенній 
решітці управляють всіма елементами, то вона повністю адаптивна. У частково адаптивній 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 
════════════════════════════════════════════════════════ 

 94 

антенній решітці управляють приблизно 10-50 % її елементів. Якщо ж управління менше 
10 % елементів, то такий пристрій відноситься до багатоканальних автокомпенсаторів  
бічних пелюстків. 

 F, 
дБ 

α, град 

0 

-30 

-15 

до адаптації 

після адаптації 

-60 -30 0 +30 +60 

джерело завад  
Рис. 2. Принцип адаптивної зміни діаграми направленості 

 
Коефіцієнт подавлення завад головним чином залежить від міжелементної відстані 

антенної решітки, ширини смуги частот завади й частотно-залежного міжканального 
розузгодження в смузі частот завади, а також від розрядності фазообертачів і кількості 
діючих джерел завад. 

Незаперечна перевага методів адаптивної просторової фільтрації (АПФ) – незалежність 
від типу завад і можливість застосування в складі СРЗ практично будь-яких стандартів. 

У найбільш сучасних системах СРЗ, у кращому випадку, використовується рознесене 
приймання, що саме по собі є частковим, але недостатньо ефективним випадком АПФ, 
оскільки підвищує завадостійкість, у середньому, на 3–4 дБ. Використання АПФ дозволяє 
підвищити завадостійкість приймання базової станції (БС) на 25–30 дБ [7], чого, у більшості 
випадків, цілком досить для її подальшого нормального функціонування. У той же час, 
істотним недоліком є формування провалу ДН у напрямку на заваду й ненавмисне 
придушення всіх мобільних станцій (МС) у даному кутовому секторі. Величина цього кута 
залежить від особливостей конструкції ААР, зокрема, від кількості антенних елементів і їх 
розносу один від одного, й може складати 10–20°. 

Однак, цей недолік може бути майже повністю усунутий за рахунок формування 
надлишкового підсилення у вузькому секторі ААР сусідньої БС. Після закінчення дії завади, 
ААР формують початкову кругову або секторну ДН. 

Економічна ефективність у нормальних умовах функціонування ААР досягається за 
рахунок додаткових можливостей, пов’язаних з її унікальними властивостями. Можна 
відзначити наступні важливі переваги стосовно стільникових СРЗ [5 – 7]: 

1) можливість формування необхідної форми площі обслуговування БС (сектора 
обслуговування) за рахунок управління ДН ААР, що дозволить скоротити кількість БС в 
умовах сильно пересіченої місцевості (великого міста) без погіршення якості обслуговування 
користувачів; 

2) можливість динамічного перерозподілу частотних каналів по території 
обслуговування БС, а також всієї зони обслуговування, що, у більшості випадків, дозволить 
знизити кількість частотних каналів, використовуваних у зоні обслуговування в 2 – 3 рази; 

3) можливість зменшення середньої величини напруженості поля в зоні обслуговування 
в 3 – 4 рази за рахунок адаптивного управління ДН ААР на передачі БС у необхідних 
напрямках і зниження випромінюваної потужності на передачі БС, у зв'язку із чим 
поліпшується електромагнітна сумісність; 
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4) при виконанні п. 3 знижується середній рівень міжстанційних завад у зоні 
обслуговування, завдяки цьому відношення сигнал/шум на вході приймачів БС 
підвищується, що, у свою чергу, призводить до зниження автоматично регульованої 
потужності абонентських пристроїв навіть у найбільш складних умовах, що звичайно 
потребують максимальної вихідної потужності; 

5) при виконанні п. 4 можливо реально забезпечити виконання санітарно-гігієнічних 
норм щодо мінімального впливу опромінення на організм людини у всій зоні 
обслуговування, а також збільшити тривалість часу дії стільникових телефонів без 
підзарядки; 

6) можливість за рахунок ААР точного визначення місця розташування будь-якого 
користувача (до декількох метрів), у цей час ця точність визначається площею сектора 
обслуговування, тобто становить від 0,5 до 10 кілометрів. 

Висновки. Таким чином, у результаті проведеного аналізу методів підвищення 
завадозахищеності існуючих СРЗ можна зробити висновки про те, що застосування методів 
адаптивної просторової фільтрації у сучасних СРЗ, як цивільного так і спеціального 
призначення, є перспективним з погляду підвищення завадозахищеності та економічної 
ефективності, а також покращення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів. 

Напрямком подальших досліджень є розробка нових і удосконалення існуючих 
алгоритмів формування діаграми направленості, що використовуються в системах 
радіозв’язку з адаптивними антенними решітками, спрямованих на підвищення швидкодії, 
ступеня подавлення завад та зменшення відхилення характеристик діаграми направленості 
від заданих при формуванні мінімумів в необхідних просторових напрямках. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РОЗРАХУНКОВОЇ СКЛАДНОСТІ  
ПОРЯДКУ ОБРОБКИ ПАКЕТІВ В IP ТА MPLS МЕРЕЖАХ 

 
Основні вимоги, що висуваються до мережевих технологій магістральної компоненти є: висока 

пропускна спроможність, мале значення затримки обробки повідомлень та її маштабованість. Впровадження 

сучасних мережевих технологій таких, як MPLS вимагає використання певних матеріально-технічних затрат 

що обумовлює необхідність створення адекватних моделей щодо оцінки величини ефекту в залежності від 

області її застосування. Для оцінки якості обслуговування повідомлень в пакетних мережах застосований 

метод імітаційного моделювання та булева алгебра. Результати дослідження представлені в даній статті є 

розробка комплексних аналітичних моделей. які використовують результати моделювання роботи активного 

обладнання мережі, що проектується.  

Романов А.И., Нестеренко Н.Н., Хазрон І.А. Сравнительная оценка расчетной сложности порядка 

обработки пакетов в IP и MPLS сетях. Основные требования, что выдвигаются к сетевым технологиям 

магистральной компоненты есть: высокая пропускная способность, малое значение задержки обработки 

сообщений и ее маштабируемость. Внедрение современных сетевых технологий таких, как MPLS требует 

использования определенных материально-технических затрат, что обусловливает необходимость создания 

адекватных моделей для оценки величины эффекта в зависимости от области ее применения. Для оценки 

качества обслуживания сообщений в пакетных сетях применен метод имитационного моделирования и 

булевая алгебра. Результаты исследования, представленные в данной статье есть, разработка комплексных 

аналитических моделей, которые используют результаты моделирования работы активного оборудования 

проектируемой сети.  

O. Romanov, N. Nesterenko, I. Khazron Comparative evaluation of the processing order of packets in IP and 

MPLS networks. The basic requirements for technology of a backbone network arе: high bandwidth, small value of 

report processing delay and network scalability. The introduction of modern network technology, such as MPLS, 

requires certain material and technical costs that necessitates appropriate models creation in order to evaluate the 

efficiency of the technology applying. To assess the quality of service reports in packet networks, simulation method and 

Boolean algebra were used. The aim of the research presented in this paper is comprehensive analytical models 

development based on the simulation results of the active equipment of the designed network. 

Ключові слова: MultiProtocol Label Swiching, Global Network Simulator 3, таблиця просування. 
На сьогоднішній день головними вимогами, що висуваються до технології 

магістральної мережі є висока пропускна спроможність, мале значення затримки та 
можливість її масштабування. Це пояснюється тим, що сучасні потреби користувачів 
включають як і доступ до інтегрованих сервісів мережі, так і організацію віртуальних 
приватних мереж (VPN) та ряд інших інтелектуальних послуг. В зв’язку з цим, зростаючий 
попит на додаткові послуги, що реалізовуються поверх простого IP-доступу, має  
великі перспективи. 

В свою чергу, технологія комутації міток MPLS [1-3] призначена для збільшення 
пропускної спроможності як глобальних, так і корпоративних мереж. Це обумовлено тим, що 
у класичних IP-мережах необхідний перегляд таблиць маршрутизації для кожного пакету, 
який передається, кожним маршрутизатором, що вимагає певних часових затрат і в сумі 
може обмежувати загальну пропускну спроможність мережі.  

Мітка, відповідно до технології MPLS має менший розмір, чим IP-адреса, та є по суті, 
ідентифікатором віртуального каналу, для обробки якого передбачені більш  
ефективні алгоритми.  

Крім того, технологія MPLS дозволяє інтегрувати мережі IP, АТМ та  
Frame Relay в випадку підтримки останніми протоколу призначення міток (LDP), за рахунок 
чого можна провести модернізацію даного типу мереж при збережені закупленого 
обладнання та існуючої інфраструктури. 

Проведення оцінки щодо визначенням величини ефекту від впровадження MPLS 
технології в порівнянні з IP-маршрутизацією, яка домінує в сучасних пакетних мережах 
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вимагає створення адекватних аналітичних моделей або розробки імітаційних моделей для 
проведення експерименту. 

Однак, побудова аналітичних моделей MPLS та IP-мереж ускладнена зважаючи на 
порівняно високу складність зазначених технологій, стандартні специфікації яких налічують 
більш п’яти сотень сторінок. Одним із інструментів системного аналізу для дослідження 
складних систем є метод імітаційного моделювання, що дозволяє отримати найбільш точні 
оцінки в порівнянні з аналітичними методами. 

В зв’язку з цим в даній статті пропонується провести аналіз порядку та швидкості 
обслуговування пакетів в відповідних мережах на базі імітаційної моделі сегменту 
корпоративної мережі.  

Для створення адекватної імітаційної моделі мережі необхідно провести аналіз порядку 
роботи мережевих протоколів та функціонування активного обладнання мережі та 
програмного забезпечення для створення відповідних імітаційних моделей. 

Основна ідея технології MPLS полягає в наступному: для визначення топології мережі 
використовуються стандартні протоколи маршрутизації (наприклад внутрішньошлюзові 
протоколи RIP, IS-IS, OSRF), а передача інформації всередині границь мережі одного 
постачальника послуг (MPLS-домену) використовується техніка віртуальних каналів.  
В зв’язку з цим дана технологія отримала назву багатопротокольної комутації за допомогою 
міток (MultiProtocol Label Swiching, MPLS). 

Таким чином, головна особливість технології MPLS – відділення процесу комутації 
пакету від процесу маршрутизації (аналізу IP-адрес в заголовку пакету) в середині  
MPLS-домену. А саме, передача кадру в MPLS-мережі здійснюється на основі MPLS-мітки і 
методу шляхів передачі з комутацією по міткам (Label Switching Path, LSP) LSP,  
а не на основі адресної інформації і відповідного методу передачі технології (наприклад PPP, 

Ethernet, Frame Relay, ATM) формат кадру якої MPLS використовує. А це,  відкриває ряд 
привабливих можливостей. Очевидним наслідком описаного підходу є той факт, що 
черговий сегмент LSP може не збігатися з черговим сегментом маршруту, який був би 
вибраний при традиційній маршрутизації.  

Розглянемо основні ключові моменти технології MPLS [4]. По-перше для здійснення 
комутації, а саме для визначення шляхів передачі з комутацією по міткам LSP, необхідно 
створення таблиці просування (комутації) в кожному маршрутизаторі MPLS-мережі. Дані 
таблиці для кожного активного елемента MPLS-мережі формуються за допомогою 
сигнального протокола, який називається протоколом розподілу міток  
(Label Distributon Protocol, LDP). Протокол LDP призначений для побудови цілісних 
маршрутів комутації по мітках LSP. LDP орієнтований на встановлення логічного з’єднання, 
що дає можливість автоматичної аутентифікації активного обладнання. Для унікальності 
призначення номерів (значень) міток, LDP-сеанси встановлюються тільки між обладнанням 
одного постачальника послуг, який задає відповідну інформацію для взаємної аутефікації. 

В рамках архітектури MPLS розрізняють наступні типи активного обладнання:   
LSR (Label switch Router) – маршрутизатор, який підтримує комутацію по мітках і 

традиційну IP-маршрутизацию, тобто підтримує сигнальний протокол розповсюдження 
міток LDP та один із стандартних протоколів маршрутизації.  

Однак, передачу інформації після встановлення шляху LSP, здійснює безпосередньо на 
основі міток; 

LER (Label switch Edge Router) або (Edge LSR) – пограничний комутуючий по міткам 
маршрутизатор, що приймає трафік від інших мереж (зовнішніх не MPLS-мереж) в вигляді 
стандартних IP-пакетів, потім добавляє до нього мітку та направляє по відповідному шляху 
до іншого вихідного пристрою LER через декілька транзитних пристроїв LSR; 

MPLS-домен (MPLS domain) – група з’єднаних між собою центрів комутації, які 
здійснюють комутацію по мітках, знаходяться під єдиним адміністративним 
підпорядкуванням і функціонують відповідно до єдиної політики маршрутизації.  
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MPLS-домен утворюється на основі LSR-маршрутизаторів, а на межі домена розміщуються 
пристрої LER. 

При ініціалізації сеансу між зовнішніми мережами (від користувачів мережі 
193.233.154.0/24 до 193.233.48.0/24), розподіл міток на основі LDP протоколу між LSR та 
LER приводить до встановлення усередині MPLS-домену шляху з комутацією по мітках LSP, 

наприклад рис. 1. Також необхідно відмітити, що LSP це однонаправлений віртуальний 
канал, тому для дуплексної передачі трафіка між двома LER-маршрутизаторами необхідно 
встановити два LSP шляхи.  

Розглянемо порядок передачі та модифікації пакету в MPLS мережі згідно приведеного 
прикладу представленого на рис. 1. На граничному маршрутизаторі LER_1 кожному  
IP-пакету який приходить з мережі через, IP-маршрутизатор, 193.233.154.0/24  
додається мітка.  

 

 
Рис. 1. Приклад порядку проходження пакету через MPLS-домен 

 
А саме, відповідне значення мітки записується у склад MPLS заголовка, який 

включається між заголовком кадру (Head Frame, HF) (другий рівень OSI) і заголовком IP-
пакету (третій рівень моделі OSI). Даний процес також називається „призначення мітки” 
(label imposing). 

LSR_1 отримує з інтерфейсу №0 (interface, int_0) IP-пакет з міткою 256 і на основі 
таблиці MPLS-комутації (таблиця просування LSR_1) визначає, що мітка пакету має бути 
змінена на 272 і пакет має бути пересланий убік LSR_2, через інтерфейс №1 (int_1) LSR_1. 
Даний процес називається переписування мітки (label swapping). При цьому, унікальною 
комбінацією є вхідний інтерфейс і мітка. 

 LSR_2 також отримує з інтерфейсу №0 (int_0) IP-пакет з міткою 272 і на основі таблиці 
MPLS-комутації (таблиця просування LSR_2) аналогічно визначає, що мітка пакету має бути 
змінена на 133 і пакет має бути пересланий убік LSR_3, через інтерфейс №2 (int_2) LSR_2. 

При отриманні LSR_4 з інтерфейсу №1 (int_1) IP-пакету з міткою 133 згідно таблиці 
MPLS-комутації (таблиця просування LSR_4) він визначає, що пакет має бути пересланий 
убік граничного маршрутизатора LER_3 без міток (значення pop), через інтерфейс №1 (int_3) 
LSR_4. Така дія називається „видаленням мітки” (Penultimate Hop Popping, РНР).  

Цей механізм дозволяє зменшити час щодо передачі пакету, за рахунок виключення 
додаткових операцій, а саме LER_3 повинен виконувати тільки аналіз таблиці  
IP-маршрутизації. Якщо пакет був би отриманий з міткою, то граничний маршрутизатор 
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LER_3 повинен був би спочатку проаналізувати таблицю MPLS-комутації, а на її підставі 
визначити, що для даного пакету необхідно виконати аналіз таблиці IP-маршрутизації.  

Виходячи з цього, при встановленні маршруту LSP, на останньому LSR 
маршрутизаторі, який сполучений з вихідним граничним LER маршрутизатором 
використовується Penultimate Hop Popping (РНР) для виключення проміжного аналізу 
таблиці MPLS-комутації (таблиці просування) вихідним LER. 

LER_3 отримує з інтерфейсу №0 (int_0) IP-пакет без мітки і на підставі таблиці  
IP-маршрутизації (таблиця просування LER_3) визначає, що даний пакет має бути 
пересланий, як звичайний IP-пакет у бік IP-маршрутизатора мережі 193.233.48.0/24 , через 
інтерфейс №1 (int_1) LER_3. 

Ще одним важливим механізмом щодо оптимізації передачі трафіку є використання 
стеку міток. Це дозволяє організувати систему агрегованих шляхів з любою кількістю  
рівнів ієрархії.  

Для підтримки цієї функції кадр, який переміщується вздовж ієрархічного тракту 
передачі, повинен мати стільки MPLS-заголовків скільки рівнів ієрархії має тракт. 

В свою чергу MPLS-заголовок (32 біти) кожного рівня має власний набір полів: Label 

(Label Value, ідентифікатор віртуального каналу, 20 біт), Exp (Experimental Use, для 
експериментальних досліджень, 3 біт), S (Bottom of Stack, признак стеку міток, та дорівнює 
одинці в випадку використання агрегованих трактів, 1 біт), TTL (Time to Live, час житття 
мітки, 8 біт).  

При чому, послідовність заголовків організована як стек наступним чином, так що 
завжди є мітка яка знаходиться на вершині стека та мітка та мітка, що знаходиться на дні, 
при чому остання мітка стека має признак S=1. 

Над мітками виконуються наступні операції, які задаються в полі таблиці просування: 
push – помістити мітку в стек. В випадку пустого стека (тобто використання 

однорівневого LSP), ця операція означає просте призначення мітки пакету. Якщо в стеці вже 
існують мітки, в результаті виконання цієї операції мітка зсуває попередні мітки вниз стеку а 
сама залишається на вершині. Відповідно пересування MPLS-кадру відбувається на основі 
мітки, яка знаходиться на вершині стеку. 

swap – заміна діючої мітки наступною. Тобто заміна вхідної мітки на вихідну мітку.  
pop – „виштовхування” знищення верхньої мітки, в наслідок чого всі інші мітки 

піднімають на один рівень. 
Одним із важливих доопрацювань в MPLS, це використання класу еквівалентного 

просування (Forwarding Equivalence Class, FEC). Ідея полягає в наступному, при ініціалізації 
сеансу пограничним маршрутизатором LЕR визначається деяка множина адрес мереж 
призначення (FEC), для кожного LSP.  

Тобто пакети для різних підмереж призначення передаються вздовж одного і того ж 
LSP рис. 2. В зв’язку з цим, множина підмереж (адрес мереж) призначення поставлена в 
відповідність конкретному LSP має назву Forwarding Equivalence Classes. 

Це пояснюється тим, що було б не раціонально організовувати шлях LSP для кожної 
мережі призначення вхідним пограничним маршрутизатором LЕR. Тому кожний LER 

намагається будувати агрегований шлях комутації по міткам для передачі інформації до 
деякого набору мереж. 

Необхідно відмітити, що у специфікації LDP до теперішнього моменту встановлено два 
типи елементів, за допомогою яких може визначатися FEC: 

address prefix – адресний префікс будь-якої довжини від нуля до повної адреси;  
host address – повна адреса хосту. 
Розглянемо принцип роботи протоколу розподілу міток LPD. Призначення міток 

завжди проводиться знизу, тобто убік, протилежну напрямку передачі трафіку. Нижній LSR 
інформує сусідні верхні LSR про те, які мітки він призначив до кожного FEC пакетів, що 
надходять до нього. Послідовність побудови LSP представлений на рис. 2. 
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Рис. 2. Послідовність організації LSP в MPLS-мережі 

 
За допомогою протоколу LDP можна також агрегувати шляхи, які не співпадають для 

всієї послідовності пристроїв LSR/LЕR, тобто від вихідного граничного LЕR до вихідного 
LЕR, а які мають тільки частину спільних пристроїв LSR/LЕR рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Приклад створення агрегованих шляхів 

 
Архітектура MPLS не вимагає обов’язкового застосування LDP [5]. Для розподілу 

міток можуть застосовуватися модифікації існуючих протоколів маршрутизації, що 
дозволяють використовувати їх для передачі інформації про мітки, наприклад даний 
протокол BGP, RSVP, які мають розширення, що забезпечують підтримку обміну мітками з 
підтвердженням. Однак, протокол розподілу міток LDP був визнаний комітетом IETF 
найбільш вдалим тому був стандартизований. 

Для створення віртуальної моделі сегменту мережі відповідних технологій та 
проведення дослідження на її основі було обрано програмне забезпечення GNS3 (Global 

Network Simulator 3). В свою чергу, GNS3 – графічний симулятор мережі, який дозволяє 
моделювати та аналізувати функціонування мереж із складною топологією при застосуванні 
існуючих сучасних мережевих протоколів. Необхідно відмітити що, GNS3 є проектом із 
відкритим вихідним кодом, тобто безкоштовна програма, яка може бути використана на 
багатьох операційних системах. 

Особливістю даного програмного продукту є те, що в ньому можна цілком та повністю 
відтворити роботу мережевих пристроїв компаній Cisco та Juniper, емулюючи їх мережеві 
операційні системи на власному комп’ютері. Таким чином конфігурація та робота даних 
пристроїв цілком відповідає роботі існуючих маршрутизаторів та комутаторів, що дозволяє 
моделювати та аналізувати роботу будь-яких мереж.  

Також необхідно відмітити, що в GNS3 є вбудовані засоби, які дозволяють організувати 
з’єднання спроектованої топології з реальною мережею. Це дає просто унікальну можливість 
перевірити на практиці який-небудь проект, без використання реального  
мережевого обладнання. 
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В склад програми GNS3 інтегрована програма Virtual PC, за допомогою якої 
емулюються кінцеві пристрої, які виступають джерелами потоків трафіку, що передаються 
по мережі. А також програмний продукт Wireshark, що являється аналізатором трафіку в 
комп’ютерних мережах. Wireshark має бібліотеки структур більшості мережевих протоколів, 
і тому дозволяє розібрати мережевий пакет, відображаючи значення кожного поля протоколу 
будь-якого рівня. 

Перед початком розробки імітаційної моделі необхідно провести опис функціонування 
її основних компонентів. При цьому, введемо наступні обмеження та допущення: 

мережа будується на базі маршрутизаторів Cisco, які підтримують як технологію  
IP-маршрутизації так і можуть працювати в режимі MPLS-комутації. 

побудова і підтримка таблиці маршрутизації реалізується протоколом динамічної 
маршрутизації OSPF. 

побудова і підтримка таблиці просування (таблиці MPLS-комутації) реалізується 
протоколом розподілення міток LDP; 

розглядається четверта версія IP4 протоколу; 
використовуються високонадійні канали передачі, тому ймовірністю помилки 

(відкидання пакету) можна знехтувати; 
не враховується час на запис та зчитування інформації в регістр; 
конфігурація мережі проведена оптимально. 
Розглянемо принцип функціонування та порядок обробки пакетів  

IP-маршрутизатором [6] рис. 4 з точки зору обробки повідомлень на другому та третьому 
рівні OSI. 

 
 

Рис. 4. Функціональна модель IP-маршрутизатора 
 
Тобто, частково рівень інтерфейсів та рівень мережевого протоколу. На рівні 

інтерфейсів основні задачі: 
підрахунок контрольної суми кадру (frame); 
виділення із кадру поля IP-пакету та його передача для подальшої обробки на рівень 

мережевого протоколу, в випадку коректної контрольної суми. 
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упаковка пакету IP-пакету в кадр (frame) відповідної технології канального рівня для 
подальшої передачі. 

На рівні інтерфейсів основні функції: 
виділення із IP-пакету заголовка мережевого рівня; 
перевірка контрольної суми IP-пакету, довжина якої становить 16 біт; 
перевірка часу життя пакету (TTL) IP-пакету, довжина якого складає 8 біт; 
коректування часу життя пакету, в випадку не перевищення часу життя пакету;  
перерахунок контрольної суми після модифікації відповідних полів пакету; 
перевірка деяких полів за правилами фільтрації, якщо вони задані; 
визначення мережевої адреси наступного маршрутизатора та номеру вихідного 

інтерфейсу до якого він безпосередньо під’єднаний згідно таблиці маршрутизації. 
Розглянемо більш детально порядок визначення адреси наступного маршрутизатора 

(визначення маршруту) за допомогою таблиці маршрутизації при використанні масок 
підмереж: 

видалення із вхідного IP-пакету адреси призначення IPотримувача, яка складає 32біти; 
пошук специфічного маршруту, шляхом порівняння IPотримувача, яка  була видалена з 

вхідного пакету тільки з тими рядками адрес призначення таблиці маршрутизації  
PNі (32 біт) напроти яких є запис 255.255.255.255 (маска підмережі), де i – номер рядка 

(запису) в таблиці маршрутизації ( Ki ,1∈ ). Для цього можна застосувати елементарну 

логічну операцію AND (логічне множення). Тобто IPотримувача AND PNі: якщо є співпадання 
то обирається адреса наступного маршрутизатора, якщо ні виконується пошук не 
специфічного маршруту; 

пошук не специфічного маршруту, виконується шляхом накладання по черзі масок 

адрес призначення Мі де i – номер рядка (запису) в таблиці маршрутизації ( Ki ,1∈ ), 

починаючи з першого рядка, на адресу призначення IPотримувача вхідного IP-пакету. При чому 
застосовується наступне правило: IPотримувача AND Мі. Всі співпадання фіксуються та 
здійснюється перегляд всієї таблиці маршрутизації. 

видача значення наступного маршрутизатора та номеру вихідного інтерфейсу: 

якщо не має співпадань то використовується шлях по замовчуванню (Default router); 
якщо єдине співпадання (в результаті накладання масок на IPотримувача) то видається 

значення адреси призначення та вихідного інтерфейсу, яке відповідає даному рядку; 
якщо декілька співпадань, тоді серед них обирається ті які мали найбільше співпадання 

двійкових розрядів. 
Згідно вище приведеного кожним IP-маршрутизатором необхідне виконання наступних 

обов’язкових дій при обробці полів IP-пакету, в випадку виконання прийнятих допущень та 
обмежень: 

перевірка контрольної суми IP-пакету KS здійснюється, шляхом порівняння значення 
яке надійшло в пакеті з реальною довжиною заголовку IP-пакету. При, чому перед початком 
розрахунку значення контрольної суми встановлюється в нульове. Якщо в результаті 
порівняння воно  змінюється та пакет відкидається. 

перевірка часу життя пакету TTL, якщо TTL=0 пакет відкидається тому це операція не 
враховується; 

корегування часу життя пакету, за рахунок віднімання одиниці від молодшого розряду;  
пошук специфічного маршруту; 
пошук не специфічного маршруту. 
Для проведення кількісної оцінки, а саме визначення асимптотичної часової складності, 

можна застосувати бітову модель, яка заснована на рівномірній ваговій функції. Дану модель 
також називають бітовими розрахунками, при чому: 

всі змінні приймають значення „0” або „1”; 
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використовуються логічні операції (AND; OR; NOTAND). 
Тобто враховуючи порядок обробки полів IP-пакетів маршрутизаторами можна 

засовувати наступні формули, які базуються на використанні елементарних функцій: 
1. Перевірка контрольної KS= KSвхідна NOTAND KSрозрахована = 0, 

 
де NOTAND – операція „І-НІ” (обернена до логічного множення); KSвхідна – значення 
контрольної суми заголовку, яке було видалено із відповідного поля вхідного пакету;  
KSрозрахована – значення контрольної суми заголовку, яке було визначено.  

 
2. Коректування TTLIP = TTLIP OR одиниця (одиниця додається до молодшого розряду) 
 

де OR – логічне додавання для всіх розрядів даного поля в зв’язку тим, що операція 
віднімання апаратно заміняється операцією додавання, а також може виникати операція 
переносу в старший розряд. 
 

3. Пошук специфічного маршруту SR=IPотримувача AND PNі , 
 

де i – номер рядка (запису) в таблиці маршрутизації ( Ki ,1∈ ) напроти якого є запис 

255.255.255.255. Тобто кількість таких рядків (i) залежить від кількості специфічних 
маршрутів. 

 
4. Пошук не специфічного маршруту NSR = IPотримувача AND Мі, 
 

де i – номер рядка (запису) в таблиці маршрутизації ( Ki ,1∈ ), при чому К – загальна 

кількість рядків в таблиці маршрутизації. 
Неважко помітити що в випадку коли відсутні специфічні маршрути, а їх використання 

не є обов’язковим, найбільші розрахункові витрати приходяться на визначення  
не специфічного маршруту (NSR), які в свою чергу прямопропорційні розмінності таблиці 
маршрутизації.  

Тобто загальна кількість логічних операцій, які витрачаються при обробці пакетів 

одним IP-маршутизатором, при прийнятих допущеннях, складає: NSPTTLKSQ IPIPБ ++= . 

Розглянемо принцип функціонування та порядок обробки пакетів пограничними LER 
маршрутизаторами рис. 5. На цьому рисунку приведена архітектура LER, при чому необхідно 
відмітити що LSR використовують тільки таблицю просування, а таблицю маршрутизації не 
використовують. Це дозволяє зменшити кількість розрахунків  

 

 
Рис. 5. Архітектура LER-маршрутизатора (комутатора) та LSR-комутатора 
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Для проведення оцінки, в випадку використання в якості критерію значення кількості 
елементарних операцій можна привести наступний аналітичний апарат: 

В випадку застосування вхідного або вихідного LER та при умові що згідно протоколу 

LPD реалізовано оптимально: 
Згідно таблиці маршрутизації, при отриманні IP-пакету, LER виконуються всі тіж самі 

дії, що і при IP-маршрутизації:  
 

1. Перевірка контрольної KS= KSвхідна NOTAND KSрозрахована= 0, 
 

де NOTAND – операція „І-НІ” (обернена до логічного множення); KSвхідна – значення 
контрольної суми заголовку, яке було видалено із відповідного поля вхідного пакету;  
KSрозрахована – значення контрольної суми заголовку, яке було  визначено. 

 
2. Коректування TTLIP = TTLIP OR одиниця (одиниця додається до молодшого розряду) 
 

де OR – логічне додавання для всіх розрядів даного поля в зв’язку тим, що операція 
віднімання апаратно заміняється операцією додавання, а також може виникати операція 
переносу в старший розряд. 
 

3. Пошук специфічного маршруту SR=IPотримувача AND PNі, 
 

де i – номер рядка (запису) в таблиці маршрутизації ( Ki ,1∈ ) напроти якого є запис 

255.255.255.255. Тобто кількість таких рядків (i) залежить від кількості специфічних 
маршрутів. 

 
4. Пошук не специфічного маршруту NSR =IPотримувача AND Мі, 

де i – номер рядка (запису) в таблиці маршрутизації ( Ki ,1∈ ), при чому К – загальна 

кількість рядків в таблиці маршрутизації. 
А також виконується додаткова операція, щодо призначення перед заголовком  

IP-пакету MPLS-заголовку або стеків MPLS-заголовків. Необхідно відмітити, що дана 
операція відсутня на вихідному пограничному LER-маршрутизаторі. 

В подальшому на кожному LSR відбувається MPLS-комутація, а саме з кадру 
відповідної канальної технології (PPP, Ethernet, Frame Relay, ATM) вилучається MPLS-
заголовок, що знаходиться на вершині стеку та проводиться його аналіз. 

Аналіз MPLS-заголовоку включає наступні характерні операції: 
1. Коректування часу життя мітки TTLLabel = TTLLabel OR одиниця (одиниця додається 

до молодшого розряду), 
де OR – логічне додавання для всіх розрядів даного поля в зв’язку тим, що операція 
віднімання апаратно заміняється операцією додавання, а також може виникати операція 
переносу в старший розряд. 

2. Знаходження значення вихідної мітки в таблиці просування: 

 

LVвих. = LVвхідна AND LVFT i , 
 

де LVвхідна – значення вхідної мітки; AND – елементарна логічна операція логічного 
множення LVFT i – відповідний запис значення мітки в таблиці просування, яка була 
згенерована за допомогою протоколу LPD. 

3. Перевірка признаку стеку міток Bottom of Stack = S AND одиниця. 
Тобто, якщо S = 1 то на останньому LSR в LSP-маршруті, який безпосередньо 

підключений до вихідного LER відбувається відкидання MPLS-заголовку. 
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Загальна сума елементарних операцій при обробці мітки одним LSR складає: 
Stack Bottom of LVTTLQ LabelLБ ++= вих. . 

Перед початком проведення експерименту необхідно визначити початкові дані, з 
врахуванням вище приведених обмежень та допущень. 

Постановка задачі: 
топологія мережі в програмному середовищі GNS 3 наступного вигляду рис. 6. При 

чому, порядок обміну інформацією між центральний відділом компанії №2 та її філіалами 
представлена пунктирними лініями.  

 

 
 

Рис. 6. Варіант побудови мережі постачальника послуг для двох компаній 
 
Проведемо порівняльний аналіз роботи активного обладнання в випадку застосування 

IP-маршрутизації та MPLS технології [7]. В зв’язку з цим що, заповнення та ведення таблиці 
маршрутизації та таблиці просування є доволі складний та трудоємний процес,  
використаємо для цього GNS3 для конфігурації та налагодження сегменту мережі рис. 6 на 
базі протоколу OSPF та LPD [8-10].  

Розглянемо LSP-маршрут від філіалу до центрального відділу компанії №2, який 
включає PE2 – P2 – P3 – PE4. 

В результаті моделювання отримаємо наступні таблиці просування для LSP під 
номером P2 та P3 рис. 7, рис. 8, які мають по 15 записів. 

 
 

Рис. 7. Таблиця просування Р2 
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Рис. 8. Таблиця просування Р3 
 
А також, таблицю просування (рис. 9) вихідного пограничного маршрутизатора LER 

під номером PE4. 
 

 
 

Рис. 9. Таблиця просування вихідного пограничного маршрутизатора PE4 
 
Згідно представлених таблиць просування можна зробити висновок, що всього IP-

підмереж які використовуються 20 (колонка Prefix). Тобто, записів в таблиці маршрутизації 
на кожному IP-маршрутизаторі буде також, як мінімум 20. 

Використаємо аналітичні (бітові) моделі [11], що були запропоновані вище для 
проведення порівняльної характеристики, для даного прикладу (PE2 – P2 – P3 – PE4): 

При IP-маршрутизації на кожному маршутизаторі: 

перевірка контрольної KS= 16 біт  NOTAND 16 біт  = 16 NOTAND операцій 
коректування часу життя пакету TTLIP = 8 біт OR одиниця = 8 OR операцій 
пошук не специфічного маршруту NSR=IPотримувача AND Мі =(32 біт AND 32 біт)х20 

записів (полів)=640 AND операцій. 
Загальна сума елементарних операцій на одному маршрутизаторі в середньому складає 

NSPTTLKSQ IPIPБ ++=  = 664 елементарних операцій. 

Загальна сума елементарних операцій на даному маршруті складає =( KS+ TTLIP+ NSR) 

x кількість IP-маршрутизаторів в шляху = 2656 елементарних операцій. 
При використанні MPLS технології: 

а) на пограничних маршрутизаторах LER (PE2, PE4) тіж самі дії, тобто  
(KS+ TTLip+ NSR)=664 елементарних операцій. Операцією призначення MPLS-заголовку 
знехтуємо. 

б) на LSR-комутаторах (P2, P3): 
коректування часу життя мітки TTLLabel = 8 біт OR одиниця = 8 OR операцій; 
знаходження значення вихідної мітки в таблиці просування (20 біт  AND 20 біт) х15 

записів (полів)=300 AND операцій; 
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перевірка признаку стеку міток Bottom of Stack = 1 біт AND одиниця = 1 AND операція. 
Загальна сума елементарних операцій на одному LSR складає 

Stack Bottom of LVTTLQ LabelLБ ++= вих. = 309 елементарних операцій. 

Загальна сума елементарних операцій на даному маршруті складає ( KS+ TTLIP+ NSR) 

x кількість LER в шляху +(TTLLabel + LVвих. + Bottom of Stack) ) x кількість LSR в шляху =  
664х2 +309х2=1328+618 = 1946 елементарних операцій. 

Також необхідно відмітити, що при використанні розроблених бітових моделей можна 
провести узагальнену порівняльну оцінку ефективності роботи активного обладнання по 
технології IP та MPLS, при допущенні приблизно однакового часу t виконання логічних 
функцій (tAND= tNOTAND =tOR) мікропроцесором. Для цього застосуємо наступні розрахункові 
формули: 

 
,)3224( DLQ IPIP ⋅+=  

 
де 24 – )168( NOTANDORTTLKS IP +=+  елементарних логічних операцій;  

32  – )32( ANDNSP =  логічних операцій; IPL  – кількість ліній зв’язку (ребер графа)  
IP-мережі в цілому; D  – діаметр мережі (графа). 
 

),2()209(2)3224( −⋅++×+= DLLQ MPLSIPMPLS  

 
де 2)3224( ×+ L – кількість елементарних логічних операцій щодо обробки пакетів на двох 
граничних LER; )2()209( −⋅+ DL  – кількість елементарних логічних операцій в  

MPLS-домені; MPLSL  – кількість ліній зв’язку (ребер графа) в MPLS-домені. 

При виконанні умови 2>D , тобто існує хоча б один транзит. 
На основі вище приведених розрахункових формул проведемо порівняльну 

характеристику операційних витрат при передачі пакетів при маршрутизації та  
MPLS-комутації. Зведені дані розрахунків, в залежності від розмірності та топології мережі 
при використанні однотипного обладнання приведенні в таблиці 1.  

Таблиця 1 
№ 
з/п 

Діаметр 
мережі 
(графа), 
D 

Кількість 
ліній 
зв’язку, 
LIP 

Кількіс
ть ліній 
зв’язку, 
LMPLS 

QIP QMPLS Середній час 
виконання 
логічної 
операції  tЛО 
сек. (200 ГГц) 

Загальний 
час 
обробки 
пакету при 
маршрути- 
зації TIP 

Загальний 
час 
обробки 
пакету при 
комутації 
TMPLS 

∆=|TIP-
TMPLS| 

1. 4 20 15 2656 1946 0,000001831 0,00487 0,00356 0,00130 

2. 10 50 40 16240 9720 0,000001831 0,02975 0,01781 0,01194 

3. 20 100 80 64480 35410 0,000001831 0,11812 0,06487 0,05325 

4. 30 150 120 144720 77100 0,000001831 0,26510 0,14123 0,12387 

5. 40 200 160 256960 134790 0,000001831 0,47071 0,24691 0,22380 

6. 50 250 200 401200 208480 0,000001831 0,73493 0,38190 0,35303 

 
Згідно проведеного аналізу можна зробити висновок, що кількість елементарних 

операцій в випадку застосування MPLS-технології зменшилась приблизно на 50% при 
кількості транзитних вузлів більше 30 та 150 ліній зв’язку. Це наглядно демонструє 
отриманий графік на рис. 10.  

В свою чергу використання бітової моделі, яка розроблена з врахуванням обов’язкових 
дій щодо обробки повідомлень в процесі передачі дозволяє кількісно оцінити величину 
ефекту від впровадження технології MPLS над IP-маршрутизацією.  Це пояснюється тим, що   
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за рахунок зменшення операцій при обробці міток в випадку перегляду таблиць просування 
(MPLS) в порівнянні обробкою пакетів та переглядом таблиць маршрутизації  
(IP-маршрутизація) збільшується швидкість просування пакетів [12-13].  

 

 
Рис. 10. Залежність часу на обробку пакету T 

від діаметру мережі D 
 
В подальшому, планується розробка аналітичної моделі, яка буде враховувати обробку 

службових повідомлень в процесі роботи сигнальних протоколів та їх вплив на загальну 
пропускну спроможність відповідних типів мереж. 
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УДК 621.396.4                                                                  д.т.н. Романюк В.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”) 

 

ЦІЛЬОВІ ФУНКЦІІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТАКТИЧНИМИ РАДІОМЕРЕЖАМИ 
 

Визначено особливості та проведена класифікація цільових функцій управління тактичними 

радіомережами з можливістю самоорганізації. Запропоновано новий підхід до вибору цільових функцій 

управління даними мережами, що полягає в поточному формуванні функцій управління в залежності від типу 

трафіка, ситуації, що склалася на мережі та наявних мережевих ресурсів. Завдання прийняття рішення щодо 

вибору цільової функції управління радіомережею зведена до ієрархічного цільового оцінювання альтернатив.  

Романюк В.А. Целевые функции оперативного управления тактическими радиосетями. Определены 

особенности и проведена классификация целевых функций управления тактическими радиосетями с 

возможностью самоорганизации. Предложен новый подход к выбору  целевых функций управления данными 

сетями, заключающийся в текущем формировании функций управления в зависимости от типа передаваемого 

трафика, сложившейся ситуации в сети и имеющихся сетевых ресурсов. Задача принятия решения по 

управлению радиосетью сведена до иерархического оценивания альтернатив. 

Romanyk V. Objective functions of the tactical radio networks operative management. The features and the 

objective functions classification for the tactical radio networks operative management were considered in the article. 

A new approach to the objective function selection and their implementation is proposed. It consists in the current 

objective functions formation, depending on the traffic type, situation in the network and available network resources. 

The network operative management decision-making procedure is reduced to a hierarchical trust evaluation  

of alternatives. 

Ключові слова: система управління, цільові функції, тактичні радіомережі. 

 
Актуальність. Сьогодні розмаїття мережевих та інформаційних технологій, наявність 

багатопротокольних трафіків роблять завдання організації ефективного функціонування 
мереж зв’язку достатньо складним і, разом з тим, актуальним. Це завдання може бути 
вирішене тільки шляхом створення систем управління телекомунікаційними мережами, 
побудованими з використанням сучасних технологій управління і відповідних  
математичних моделей. 

Основне завдання процесу управління телекомунікаційною мережею полягає у 
забезпеченні її функціонування із заданим набором і якістю послуг, які надаються, в умовах 
зовнішніх і внутрішніх заважають впливів (дестабілізуючих факторів) при допустимій (як 
правило, мінімальній) витраті ресурсів. Управління визначається як функція системи, що 
забезпечує або зберігає сукупності її основних властивостей, або її розвиток у заданому 
напрямку. І в тому, і в іншому випадку управління здійснюється для досягнення певної мети, 
цілком конкретної для кожного окремого об’єкта управління та пов’язаної зі станами цього 
об’єкта і середовища, в якому він знаходиться. Критерієм оптимальності управління, що 
відображає ступінь досягнення поставленої мети, є цільова функція управління. 

Цільова функція (ЦФ) управління – це деяка кількісно вимірювана величина, яка є 
функцією вхідних і вихідних змінних, параметрів об’єкта управління і часу. Цільові функції 
управління стаціонарними мережами зв’язку орієнтовані на статичні умови їх 
функціонування і не враховують особливостей перспективних мереж радіозв’язку, 
побудованих за принципом радіомереж класу MANET (Mobile Ad-Hoc Networks), які 
характеризуються можливістю самоорганізації вузлів у радіомережу [1]. Враховуючи, що 
зазначені радіомережі складатимуть основу мобільної компоненти (МК) мереж зв’язку 
військового призначення (зокрема в тактичній ланці управління військами), то для побудови 
системи управління радіомережами класу MANET визначення цільових функцій управління і 
їх використання є актуальним завданням. 

Мета статі – визначити множину цільових функцій управління в децентралізованих 
мережах радіозв’язку типу MANET, провести їх класифікацію, визначити взаємозв’язок між 
ними, особливості та порядок їх використання. 
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Аналіз стану проблеми та публікацій.  

Управління стаціонарними телекомунікаційними мережами. В існуючих синхронних 
цифрових мережах і мультисервісних мережах, які є основою переходу до мереж наступного 
покоління – NGN (Next Generation Network), застосовуються різні технології управління. 
Вони описуються двома різними класами моделей. З одного боку, це класична модель TMN 
(Telecommunication Management Networks) управління ресурсами мережі, з іншого боку, це 
модель NGOSS (Next Generation Operations Systems and Software), яка визначає процеси 
управління та підтримки послуг в NGN. 

Служба управління мережею утворюється сукупністю розподілених у мережі 
апаратних і програмних засобів та інформаційних ресурсів, розміщених у всіх елементах 
мережі [2, 3]. Вона описується спеціальною моделлю міжнародної організації зі 
стандартизації, яка визначає функції управління, види послуг мережевої служби, що 
надаються для управління, структуру керуючої інформації та протоколи, що визначають її 
транспортування мережею. Відповідно до цієї моделі управління мережею є розподіленим і 
забезпечується функціонуванням всіх систем, що входять в мережу. Управління об’єктами 
мережі здійснюється за допомогою керуючих процесів. Модель охоплює п’ять основних 
функцій управління, які здійснюються керуючими прикладними процесами: підтримання 
високої продуктивності мережі; управління конфігурацією мережі; визначення 
несправностей в мережі та усунення помилок; управління використанням ресурсів; 
управління безпекою інформації.  

Для виконання процесів управління в мережі здійснюється збір, зберігання, передача, 
обробка інформації та вироблення управляючих впливів. Причому, процеси управління 
мережею побудовані за ієрархічним принципом, який включає чотири рівні управління: 

1) управління функціонуванням всієї мережі; 
2) управління всіма системами, що входять в мережу (абонентські, адміністративні, 

асоціативні та ін.); 
3) управління всіма рівнями еталонної моделі взаємодії відкритих систем; 
4) управління протоколами на кожному з рівнів всіх систем.  
Взаємодія керуючих і керованих елементів будується за схемою «менеджер-агент». 
 

Особливості побудови та управління мережами мобільної компоненти. Підкреслимо 
особливості перспективної архітектури МК мереж зв’язку військового призначення. Вона є 
ієрархічною, неоднорідною та може складатися із трьох основних рівнів [1]: 1-й – бойові 
радіомережі мобільних абонентів – військовослужбовець, бойова машина, танк, вертоліт 
тощо; 2-й – мережі мобільних базових станцій, що утворять опорні мережі в різних 
географічних зонах бойових дій; 3-й – повітряна мережа телекомунікаційних аероплатформ 
(безпілотні літальні апарати або супутники), яка забезпечить зв’язність між даними зонами. 
Додатковий рівень можуть утворювати сенсорні мережі. 

Кожен рівень МК (кожна радіомережа) будується за принципами функціонування 
радіомереж типу MANET. До основних особливостей функціонування цих мереж 
відносяться: значна динаміка зміни їх топології, колективне використання радіоресурсу, 
нестабільність радіоканалів та наявність взаємних перешкод, обмеженість та неоднорідність 
ресурсів вузлів, обмежена безпека через широкомовну природу радіоканалу та ін.  

Всі вузли МК (сенсори, мобільні абоненти, базові станції, телекомунікаційні 
аероплатформи) повинні швидко адаптуватися до частих змін топології мережі, вимог до 
передачі трафіка та ефективно використовувати обмежені мережеві ресурси. В таких умовах 
забезпечити інформаційний обмін із заданою якістю неможливо без ефективної системи 
управління (СУ) мобільною компонентою, до якої пред’являються наступні основні вимоги:  

– забезпечення адаптивного та розподіленого функціонування радіомережі з 
можливістю її самоорганізації; 

– оптимізація характеристик мережі, її зони, напрямку, маршруту передачі; 
– забезпечення прийняття рішень в реальному масштабі часу; 
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– мінімальне завантаження мережі службовою інформацією; 
– забезпечення засекреченої передачі різних видів трафіка із заданою якістю; 
– максимальна автоматизація процесів управління. 
Однак, як зазначалося вище, існуючі технології управління телекомунікаційними 

мережами розраховані на статичні або квазістатичні умови їх функціонування [2 – 4] і не 
враховують особливостей МК (табл. 1). Так, технологія TMN (представлена в рекомендації 
ITU-TM.3010 [2, 3]) є централізованою, для управління телекомунікаційною мережею 
застосовується виділена мережа управління, яка побудована на технології агент-менеджер з 
низьким рівнем автоматизації процесів управління. В то же час основними відмінностями 
систем управління мережами класу MANET від стаціонарних мереж є [4]: 

– різні цілі, етапи, функції, рівні управління, жорсткі вимоги до якості та 
оперативності рішень (рис. 1, 2);  

– різна архітектура систем управління мережами – архітектура системи управління 
мережею класу MANET повинна реалізовувати децентралізоване управління; 

– відсутність виділеної мережі передачі службової інформації. 
Таблиця 1 

Загальні характеристики систем управління мережами зв'язку 

Характеристика 
Цивільна  – стандарт 

управління ISO 7498-4 
Військова – 

мобільна компонента 

Цілі управління 
Максимальний прибуток, 

задана якість 
обслуговування абонентів 

Задана якість обслуговування 
абонентів, максимальна (задана) 
продуктивність, максимум часу 
функціонування, забезпечення 

мобільності, стійкості та безпеки 

Етапи управління 
Оперативне управління 

мережею 

1. Планування бойового застосування.  
2. Розгортання мереж. 
3. Оперативне управління мережами. 

Функції 
управління 

1. Управління конфігурацією 
мережі.  
2. Обробка відмов. 
3. Аналіз продуктивності та 
надійності. 
4. Управління безпекою. 
5. Облік роботи мережі. 

1. Планування та оперативне 
управління топологією 

2. Управління радіо ресурсом. 
    ………………………………. 
n. Управління безпекою. 
………………………………… 

Рівні (об’єкти) 
управління 

Елементи мережі, мережа, 
послуги, бізнес-управління 

Вузол, радіоканал, маршрут, зона, 
мережа, мобільна компонента 

Оперативність 
рішень 

Низька Висока 

Складність задач Низька Висока 

Тип управління Централізований 
Змішаний, в основному 

децентралізований 
Передача 
службової 
інформації 

Окрема мережа 
Відсутня виділена мережа, разом з 
інформаційними повідомленнями 

Залежність 
функціонування 

від зовнішніх 
впливів 

Низька Дуже висока 

 
Раніше запропоновані підходи пропонували здійснювати оптимізацію визначених 

мереж за одним або декілька показниками [5 – 8]. Так в [5] запропоновано управляти 
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витратами енергії батарей, в [6] здійснювати багатокритеріальну оптимізацію маршруту с 
врахуванням його мобільності, в [7] оптимізувати топологію мережі за декількома 
показниками, у [8] враховувати тип трафіка тощо. 

В даній статі пропонується новий підхід до визначення, отримання та використання 
цільових функцій управління. Основна ідея полягає в тому, що на етапі оперативного 
управління цільові функції не є статичними, а визначаються в часі в залежності від типу 
трафіка, етапів і функцій управління, а також параметрів стану об’єкта (об’єктів) управління 
(вузол, радіоканал, маршрут, зона, мережа, МК) та наявних ресурсів.  
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Система управління МК 

Управління радіоресурсом 
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Мережа 
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Рівні OSI 

Цілі 
управління 

Мережа  

 

Рис. 1. Рівні та функції системи оперативного управління МК 

 Задачі управління МК 

За етапами управління 

- вся МК 

- зона мережі 

- спеціальні 

За видом постановки та  
математичним апаратом 

- оперативного  
управління 

- управління маршрутизацією 

- управління навантаженням 

- управління радіоресурсом 

- універсальні 

- управління безпекою 

- мережа (рівень МК) - політ БЛА  
- координація переміщення  

За охопленням 
(об’єкт управління) 

- планування 

- розгортання 

- управління топологією 

За типом 
рішення 

- централізовані 

- децентралізовані 

За функціями 

- ізольовані 
- кооперовані 

- задачі розподілу  
   ресурсів 

- маршрутні задачі 

За способом 
реалізації 

- технологічні 
- організаційно-технологічні 

- змішані 

- задачі масового  
  обслуговування 

- інші 

- задачі динамічного  
   програмування 

- напрямок передачі 
- маршрут передачі 
- радіоканал 
- вузол 

- управління якістю  
   обслуговування 

 
Рис. 2. Класифікація задач управління МК 

 

До особливостей системи управління МК можна віднести: 
– багатомірність, яка обумовлена значною кількістю підсистем, елементів та зв’язків 

між ними; 
– багатопараметрічність, яка визначається різноманіттям цілей окремих підсистем та 

їх характеристик, вимог та показників ефективності; 
– багатофункціональність і ієрархічність, яка визначаться необхідністю вирішення 

різних задач на різних умовах функціонування системи; 
– значну залежність характеру функціонування від параметрів МК і зовнішніх впливів; 
– розмаїття використання мережевих та інформаційних технологій. 
Визначимо особливості задач управління МК (рис. 1, 2), які, відповідно, визначатимуть 

особливості цільових функцій: 
1. Мають як визначену множину (характерно для мереж всіх рівнів МК) так і 
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множину специфічних задач управління (наприклад, задачі переміщення аероплатформ і 
мобільних роботів, розміщення сенсорів в сенсорній мережі тощо); 

2. Висока розмірність та динамічний характер задач управління; 
3. Важкість формування повної системи показників ефективності; 
4. Неповнота та недостовірність контрольної інформації про стан мережі; 
5. Реалізуються на різних етапах управління мережами (планування, розгортання або 

відновлення, оперативне управління); 
6. Можуть бути реалізовані різними функціональними підсистемами (управління 

маршрутизацією, управління топологією, управління навантаженням тощо);  
7. Можуть заперечувати один одному (наприклад, бажання мінімізувати витрати 

енергії батарей абонентів призведе до росту кількості ретрансляцій або довжини маршруту 
передачі і, відповідно, збільшення часу передачі повідомлень); 

8. Різні об’єкти впливу (вся МК, мереж, її зона, напрямок, маршрут, канал, вузол); 
9. Різний тип управління (централізований, децентралізований, змішаний); 
10. Вимагають узгодження і координації (у масштабах всієї мережі, її зони чи вузла); 
11. Можуть бути реалізовані на різних рівнях еталонної моделі OSI; 
12. Більшість з них залежать один від одного; 
13. Відрізняються математичною постановкою (чітка або нечітка, задачі масового 

обслуговування, маршрутні тощо). 
В умовах змішаного управління (частка функцій виконується централізовано центрами 

управління мережами, а друга децентралізовано – вузлами) можна визначити дві 
взаємозалежні групи цілей:  

мережеві (зонові) – оптимізація мережевих або зонових показників ефективності; 
користувальницькі – досягнення заданої якості передачі та функціонування елементів 

мережі за необхідним напрямком. 
До мережевих (зонових) цілей управління можна віднести оптимум наступних 

параметрів Ci = {C1, C2, …, Cn}: 
C1 – продуктивність всієї МК, мережі певного рівня або її зони; 
C2 – потужність передач вузлів мережі чи її зони; 
С3 – ступінь покриття території (абонентів) мережею МБС (аероплатформ); 
С4 – структурна надійність (зв’язність) мережі, її зони; 
С5 – кількість апаратних ресурсів (аероплатформ, мобільних базових станцій); 
C6 – час функціонування мережі, її зони; 
C7 – обсяг службового трафіка; 
C8 – час планування, розгортання, відновлення мережі чи її зони; 
С9 – параметри безпеки й т. д. 
Однак в умовах децентралізованого управління та наявності протиріччя між 

оптимальною інформованістю керуючого об’єкта і своєчасністю керуючих впливів 
неможливо досягти глобальної оптимізації [1]. Тому необхідно здійснювати локальну 
оптимізацію в рамках окремого вузла (радіоканалу, маршруту, напрямку, зони мережі). У 
зв’язку з цим основна мета управління декомпозуєтся на дві складові: передача інформації 
між парою відправник-адресат (a–b) із заданою якістю при прагненні мінімізувати витрати 
мережевих (зонових) ресурсів на її здійснення або досягнення сприятливих умов для 
виконання цілей управління інших елементів мережі. 

До основних користувальницьких цілей управління можна віднести оптимум 
(обмеження) наступних параметрів: пропускна здатність, час затримки передачі повідомлень, 
потужність передавача, енергія (витрати енергії) батарей. 

Розглянемо декілька користувальницьких критеріїв цільових функцій управління:  
1. Максимум (обмеження) пропускної здатності s: 

                                 каналу         sк     →   maxsк (sк ≥  sкзад); 

                                 маршруту   m   →  maxSm (Sm ≥ Smзад), де Sm = min{sкi}, i∈m; Ii ,1= ;  
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                                 напрямку   М   → maxSн  (Sн≥Sнзад),    де Sн = ∑
=

J

j

mjS
1

, mi M∈ . 

2. Мінімум потужності передачі: 

а)  окремого вузла i-го вузла pi → min pi  або pi ≤ pi зад, де Ni ,1= ; 

б) при передачі за m-м маршрутом  → minPm, ∑
=

=
I

i

im pP
1

, i∈m; 

в) за напрямком передачі → minPн, ∑
=

=
J

j

mjPP
1

н , де  Mm j ∈ – множина можливих 

маршрутів напрямку; 
3. Максимум часу функціонування через мінімум (обмеження) витрат енергоресурсу: 

а) батареї окремого вузла i-го вузла ебi → minебi  або ебi ≤ ебiзад, де Ni ,1= ; 

б) при передачі за m-м маршрутом  –  ∑
=

∈
=

N

i

i
Mm

m eE
1

бmin , де  Mm∈ – множина маршрутів; 

в) за напрямком передачі  

∑
=

=
н

1
н min

M

j

mjEE , де  нMm j ∈ – множина можливих маршрутів напрямку; 

4. Мінімальний час доставки пакетів (обмеження) часу доставки пакетів tз: 

маршруту m –  min tзm  (tзm ≤ tзmзад), tзm  = ∑
=

I

i

зit
1

, i∈m. 

5. Максимум (maxnм) або обмеження (nм<=nмзад) кількості незалежних маршрутів 
передачі. 

В табл. 2 наведено можливі об’єкти управління та основні параметри оптимізації. 
Таблиця 2 

Об’єкти впливу та його охоплення 
Рівень 

OSI 
Управляючий вплив вузла Об’єкти управління 

Основні параметрі 
оптимізації 

Фізич-
ний 

Потужність (спрямованість) передачі, 
вид модуляції, тип корегуючого коду, 

параметри МІМО тощо 

Радіоканал в межах  
радіозв’язності з 

сусідніми вузлами 

Пропускна здатність, час 
передачі в каналі, витрати 

енергії батарей, потужність 
передачі тощо 

Каналь-
ний 

Алгоритми  обміну канального рівня: 
детерміновані, випадкові, гібридні; 

розміри пакетів та квитанцій 

Радіоканали в межах  
радіозв’язності з 

сусідніми вузлами 

Пропускна здатність та час 
передачі в каналі, витрати 

енергії батарей, обсяг  
службової інформації тощо 

Мереже-
вий 

Алгоритми обміну мережевого рівня: 
табличні, зондові, гібридні, хвильові 

асиметричні, ієрархічні тощо. 
Алгоритми управління чергами. 

Алгоритми управління навантаженням. 
Алгоритми управління топологією. 

Один або декілька 
маршрутів передачі 

(відповідно зона 
мережі або вся 

мережа) 

Обсяг  службової інформації, 
параметри маршруту (час 

побудови та існування, 
кількість, пропускна здатність, 
час доставки, витрати енергії 

батарей тощо). 

Транс-
портний 

Алгоритми обміну транспортного рівня 

Напрямок зв’язку 
(відповідно зона 
мережі або вся 

мережа) 

Пропускна здатність, час та 
варіація його передачі в 

напрямку 

Прик-
ладний 

Алгоритми (протоколи) інформаційного 
обміну прикладного рівня, координація 

та  інтелектуалізація за рівнями ISO, 
зонам мережі, рівням МК 

Вузол, вузли-сусіди, 
зона мережі, вся 

мережа 

Пропускна здатність, час та 
варіація часу передачі, витрати 

енергії батарей, безпека 
передачі 

 
Наявність інформації, необхідної для передачі, вимагає вузол здійснити вибір цілей 

(цільових функцій) управління, які повинні врахувати (рис. 3):  



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 
════════════════════════════════════════════════════════ 

 115 

1. Стан мережі (визначається станом вузлів, каналів, напрямків, зони та всієї мережі, 
наявністю ресурсів та динамікою їх зміни),  

2. Тип інформації (трафіка), який визначає вимоги до якості передачі (час передачі та 
його варіація, кількість помилок тощо). 

 

  Стан мережі 
Параметри (вузлів, ка-
налів, маршрутів, напря-

мків, зони, мережі) та  
динаміка їх зміни 

Наявні ресурси (вузлів, 
каналів, маршрутів, на-

прямків, зони, мережі) та  
динаміка їх зміни 

Навантаження Пропускна здатність  

Черги в вузлах Енергія батарей 
…….. ……….. 

Мобільність Радіоресурс 

 

Наявність інформації 
для передачі i-го абонента 

Цілі управління 

Вимоги до якості 
передачі  

Вибір  
управляючого 

 впливу 
За етапами 

За функціональною 
підсистемою  
За рівнем ISO 

За охопленням 
 

Визначення параметрів  
оптимізації  

Визначення поточних 
цільових функцій  

Множини мережевих та 
користувальницьких ЦФ 

Визначення об’єкта  
управління 

Узгодження поточних 
цільових функцій  

Стан вузла 
Параметри  Наявні ресурси  

Навантаження Потужність передавача  

Черги в вузлах Енергія батарей 
…….. ……….. 

Мобільність Обсяг пам’яті тощо 

 

 

Рис. 3. Схема визначення цільових функцій системою управління вузла 
 

Стан вузла можна описати наступними параметрами: навантаження, якість 
обслуговування трафіка, розмір черг, кількість радіоканалів з сусідами, мобільність, наявні 
чи необхідні маршрути передачі, тощо [4]. Ресурсами вузла є апаратні (енергія батарей, 
швидкодія процесорів, потужність передавача тощо), алгоритмічні або програмні (множина 
алгоритмів або протоколів управління на різних рівнях моделі OSI та функціональних 
підсистемах), радіоресурс тощо. Кожен вузол збирає інформацію про стан мережі та за 
сукупністю показників визначає її стан [4]. 

В табл. 3 можна виявити взаємозалежність цілей, а також їх ієрархічний характер. 
Таблиця 3 

Приклади залежності ціль-підціль 

Цілі Підцілі 
 
 
Встановлення (підтримка) 
зв’язності  між вузлами  

Мінімум взаємних перешкод 
Побудова (перебудова) маршруту  
Побудова найкоротшого маршруту за певними метриками 
Мінімум (обмеження) витрат енергоресурсу вузлів-сусідів 
Максимум (забезпечення) кількості незалежних маршрутів передачі 
Максимум (забезпечення) пропускної здатності 
Мінімум (обмеження) часу доставки пакетів 
Оптимізація топології зони мережі 

Побудова та підтримка     
маршруту передачі даних 

Забезпечити задану якість маршруту 
Мінімум службового трафіка 

Побудова та підтримка     
маршрутів передачі даних 

Забезпечити задану кількість та якість маршрутів 
Мінімум службового трафіка 

Збільшити час функціонування 
мережі 

Мінімум (обмеження) витрат енергії батарей 

Побудова і підтримка необхідної 
топології 

Мінімум взаємних завад передач вузлів 
Мінімум (обмеження) витрат енергоресурсу вузлів 
Найкоротші маршрути 

Оптимізація топології Побудова додаткових маршрутів 
Максимум часу функціонування 
Мінімум часу доставки повідомлень тощо 
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Проведено декомпозицію глобальної мети управління мережею за функціями, кожна з 
яких ділиться на завдання й реалізується за рівнями OSI (рис. 4) [9]. Мета – одержання 
вектора пріоритету елементів нижнього рівня ієрархії стосовно цілі – елементу першого 
рівня за допомогою методу аналізу ієрархій або методу згортки нечітких відносин.  

Цільова структура управління МК має наступний вигляд:  

}},...,,{,...},,,...,{},,...,,{,{ЦС
)()()3()2()2()1( 213323122222111 kk kmkkkmmmmm СССRСССRСССRСН =→ ,  

де С1 – основна ціль системи управління, 
)( iimС – m(i)-а підціль i-го рівня на цільовій структурі, 

i =1… k, R – множина відносин на підцілі структури. Запропонована побудова ієрархії процесу 
вибору альтернатив та порівняння рішень на кожному рівні ієрархії на основі нормалізації 
отриманих оцінок альтернатив (застосовуючи процедуру зважування методу аналізу ієрархій або 
метод згортки нечітких відносин). 

В [9] завдання ухвалення рішення з управління МК (вибір методів управління) зведена 
до завдання ієрархічного цільового динамічного оцінювання альтернатив при нечітких 
вихідних даних. 

Крім цього, проведені дослідження показують відсутність єдиного методу управління 
мережею, що забезпечує оптимізацію мережевих показників на кожному з рівнів OSI [10].  
Так, наприклад, на мережевому рівні моделі OSI: зондові методи маршрутизації ефективні 
при низькому рівні трафіка та високій мобільності вузлів; табличні методи – при низькій 
мобільності та значному навантаженню. Методи управління доступом канального рівня OSI 
також мають свої межі ефективного застосування. Крім цього, для зменшення службового 
трафіка виникає доцільність використання одним рівнем OSI службової інформації 
отриманої на інших рівнях. Наприклад, якщо існуючі маршрути (мережевий рівень OSI) не 
відповідають вимогам до швидкості передачі інформації, то їх можна не перебудовувати (не 
витрачати ресурси мережі на побудову нових маршрутів), а здійснити адаптацію швидкості 
та затримки передачі пакетів використовуючи можливості транспортного рівня OSI. Тобто 
виникає задача координації та інтеграції рівнів еталонної моделі OSI. 

  
Ціль С1 – забезпечення інформаційного обміну в мобільної компоненті з заданою якостю 

Забезпечення інфо-
рмаційного обміну в 

СР 0-го рівня МК 

Забезпечення інфо-
рмаційного обміну в 

СР 1-го рівня МК 

Забезпечення інфо-
рмаційного обміну в 

СР 2-го рівня МК 

Забезпечення інфо-
рмаційного обміну в 

СР 3-го рівня МК 

Сkm(k) – пере-
розподіл на-
вантаження 

Ціль С3 – забезпечення інформаційного обміну із заданою якістю в n-ому напрямку зв’язку  

С42 – підтримка заданої пропу-
скної спроможності 

С41 – забезпечення своєчасності 
передачі інформації  

Сi2 – управління 
маршрутизацією 

Сk6 – обмежен-
ня вхідного  

потоку 

·· · ·
· 

Сi1 – управління  
топологією 
топологии 

Сk2 – зміна 
потужності  

передачі 

Сk4 –   
підтримка  
маршруту 

Сk1  – зміна діагра-
ми спрямованості 

антени 

Сim(i) – управління  
потоками 

Сk3 –  
побудова 
маршруту 

С52 – мінімум об’єму  
службового трафіка  

С51 – максимізація пропускної 
здатності (зони) мережі  

С5m(3)  – максимізація 
часу “життя” мережі 

· · · ·
·  

·· · ·

L1 – рівень 

L2 – рівень 

L3 – рівень 

………… 

Lk – рівень – 
перелік 

альтернатив 

 С4m(2) – мінімізація часу 
                доставки 

Li – рівень 
функціональних 

підсистем 

L4 – рівень 
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Рис. 4. Домінантна ієрархія процесу ухвалення рішення з управління МК 

Основні труднощі інтеграції – це визначення необхідних параметрів, які будуть 
використовуватися між рівнями OSI та визначення методів прийняття рішення за рівнями 
OSI та функціями управління, які дозволять отримати користувальницьку та (або) мережеву, 
зонову оптимізацію. 

Для цього пропонується нова парадигма побудови системи управління – ввести базу 
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методів управління та інтелектуальну надбудову над нею (систему прийняття рішень з 
управління), що координує функціонування множини методів управління за рівнями OSI з 
метою оптимізації показників функціонування мережі. База методів управління містить 
множину методів управління для кожного рівня OSI. Система прийняття рішень складається 
з бази знань (містить знання про об’єкт управління, знання про цілі функціонування та 
управління, знання про способи досягнення цілей), бази даних управління, блока логічного 
виводу і моделей ресурсів мережі. 

Відмінність запропонованого підходу від існуючих полягає в координації та інтеграції 
між рівнями OSI не тільки за різними параметрами, а за цілями управління (цільовими 
функціями), які визначають певний метод управління на кожному рівні моделі OSI. 

Таким чином в статі визначені особливості цільових функцій управління мережами 
радіозв’язку класу MANET та проведена їх класифікація. Показано, що вони є залежними 
один від одного, носять ієрархічній і змінний характер, відрізняються масштабом впливу. 
Запропоновано новий підхід до формування цільових функцій в радіомережах з 
самоорганізацією: кожен вузол визначає в часі поточну цільову функцію, в залежності від 
типу трафіка, ситуації, що склалася в мережі, та наявних мережевих ресурсів. Завдання 
прийняття рішення щодо вибору цільової функції управління радіомережею зведене до 
ієрархічного цільового оцінювання альтернатив. 

Напрямком подальших досліджень є отримання математичних моделей узгодженості 
цільових функцій управління вузлами мережі на основі використання інтелектуальних 
систем підтримки прийняття рішень та мультиагентних систем. 
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УДК 681.562                                                                     к.т.н. Самойлов І.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”) 
 

ПОСЛІДОВНИЙ МЕТОД НАСТРОЙКИ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ 
ІНТЕРВАЛЬНОГО ТИПУ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ 

 
У статті запропоновано послідовний метод настройки нечітких відношень інтервального типу, який 

дозволяє зменшити час навчання нечіткої моделі діагностики. 

Самойлов И.В. Последовательный метод настройки нечетких отношений интервального типа в 

системах диагностики. В статье предложен последовательный метод настройки нечетких отношений 

интервального типа, который позволяет уменьшить время обучения нечеткой модели диагностики. 

I. Samoylov Consistent method of setting unclear relation of the interval type in diagnostic systems. In article 

is offered consistent method of setting unclear relation of the interval type, which allows to reduce learning time of 

unclear diagnostic model. 

Ключові слова: модель діагностики, нечіткі відношення, нейрон-нечітка мережа, функція належності. 

Актуальність. На сьогодні актуальною науково-технічною проблемою є створення 
систем діагностування, які можуть опрацьовувати нечітку діагностичну інформацію. У базах 
знань таких систем міститься не тільки кількісна інформація, що характеризує стан об’єкта 
діагностики, а і якісна інформація, яка являє собою експертні оцінки. Для формалізації 
експертної інформації при моделюванні причинно-наслідкових зв’язків зручно 
використовувати теорію нечітких множин [1]. Нечітка модель діагностики будується на 
основі композиційного правила виведення Заде [2], в якому носієм діагностичної інформації 
є матриця нечітких відношень „причини–наслідки”, що зв’язує вектор мір значимості причин 
і вектор мір значимості наслідків. 

При проектуванні систем діагностики виникає проблема моделювання і мінімізація 
наслідків невизначеності. В роботах [3, 4] розглядаються методичні аспекти побудови 
нечітких систем, що здатні оперувати з різними типами невизначеності. В нечітких системах 
І типу використовуються точні функції належності, коли ступінь належності є чітким 
числом, тобто невизначеність, щодо значень слів, повністю ігнорується. В нечітких системах 
ІІ типу з’являється можливість моделювати невизначеність, пов’язану із значенням слів за 
рахунок введення інтервальних функцій належності. Останні дозволяють оперувати з 
різними видами невизначеності, що виникають в реальних системах діагностики. 

В загальному випадку, при проектуванні системи діагностики на базі нечітких 
відношень, необхідно визначити множину її параметрів.  

Нехай: ΩІ – множина параметрів, які визначають модель діагностики на базі нечітких 
відношень І типу (параметри функцій належності вхідних (вихідних) змінних до нечітких 
термів причин (наслідків) та параметри концентрації функцій належності нечітких множин 
наслідків); ΩІІ – множина параметрів, які визначають модель діагностики на базі нечітких 
відношень ІІ типу (параметри нижніх і верхніх функцій належності вхідних (вихідних) 
змінних до нечітких термів причин (наслідків) та параметри концентрації нижніх і верхніх 
функцій належності нечітких множин наслідків, що задають інтервали значень  
нечітких відношень).  

Між множинами ΩІ та ΩІІ згідно [3] виконується співвідношення: ΩІ ⊂ ΩІІ, тобто при 
проектуванні систем ІІ типу використовуються додаткові параметри Ω′. Для настройки 
нечітких систем ІІ типу в роботі [3] використовується незалежний метод, який передбачає 
визначення множини ΩІІ з „нуля”, не використовуючи результати настройки множини 
параметрів ΩІ нечіткої системи І типу, що призводить до збільшення часу настройки. 

Мета роботи. Запропонувати послідовний метод настройки, який передбачає спочатку 
визначення множини параметрів ΩІ, а потім на їх базі настройку тільки додаткових 
параметрів Ω′, що дозволить зменшити середній час настройки нечіткої моделі та оцінити 
вплив невизначеності на точність діагностики. 
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Постановка задачі. Нехай навчальна вибірка задана у вигляді М пар 
експериментальних даних: 

M,p,Y,X pp 1=
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21=  – вектор значень вихідних змінних в експерименті номер р. 

Припустимо, що m,j,s~j 1= , – деякий наслідок, який розглядається як нечітка 

множина ІІ типу. Нечітка множина, за допомогою якої формалізується терм js~ , представляє 

собою сукупність пар: 
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Нехай ( )
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q,,q,qQ Κ21=  – вектори параметрів концентрації нижніх і 

верхніх функцій належності наслідків js~  такі, що матриця нечітких відношень має вигляд: 
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З урахуванням матриці (1) співвідношення, яке визначає залежність „причини–
наслідки” для нечіткої системи діагностики ІІ типу можна записати в такому вигляді: 

 

( ) ,P,Q,P,CX,fY
S
~

R
~

D
~X=                                                                  (2) 

де X  – множина вхідних змінних; Y  – множина вихідних змінних; ( )
D
~D

~
D
~

D
~ C,G,GP =  – 

вектори параметрів нижніх і верхніх функцій належності вхідних змінних до нечітких термів 

причин; ( )
S
~

S
~

S
~

S
~ C,G,GP =  – вектори параметрів нижніх і верхніх функцій належності 

вихідних змінних до нечітких термів наслідків; XC  – вектор параметрів концентрації 
функцій належності, що моделюють неточність вхідних змінних. 

Задача настройки нечітких відношень інтервального типу може бути сформульована 
так: необхідно підібрати такі вектори параметрів нижніх і верхніх функцій належності 
вхідних (вихідних) змінних та параметрів концентрації нижніх і верхніх функцій належності 
наслідків, а при наявності неточних вхідних даних і вектори параметрів концентрації 
функцій належності, що моделюють цю неточність, які забезпечують мінімальну відстань 
між теоретичними і експериментальними виходами об’єкта: 
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В роботі для настройки нечітких відношень інтервального типу пропонується 
використовувати послідовний метод, суть якого полягає в тому, що настройка таких нечітких 
відношень здійснюється не з нуля, а використовується результат настройки нечітких 
відношень І типу. В даному випадку на другому етапі пропонується використовувати нейро-
мережевий метод [6].  
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Етапи настройки приведені в таблиці 1, перші три рядки якої відповідають генетико-
нейронному етапу настройки нечітких відношень І типу [7]. На другому етапі при 
розв’язанні задачі оптимізації (3) до вектора параметрів додаються вектори нижніх та 

верхніх границь координат максимуму функцій належності S
~

S
~D

~
D
~ G,G,G,G  та нижніх і 

верхніх границь параметрів концентрації .Q,Q
RR

Параметри концентрації функцій 

належності 
D
~C  та 

S
~C  залишаються без змін. У випадку наявності вхідних даних з відомим 

середнім відхиленням до вектора змінних, що настроюються, додаються вектори параметрів 
концентрації функцій належності, що моделюють неточність вхідних даних CX. 

Таблиця 1 

Етапи настройки нечітких відношень інтервального типу 
Параметри         настройки 

Модель Вхідні 
змінні 

Вихідні 
змінні 

Нечіткі 
відношення 

Кількість 
параметрів 
настройки 

Метод 

DG  SG  RQ  n + m 
Генетичний 

алгоритм 
Точні 
вхідні 
дані DC,GD

 
SS C,G  RQ  2 n + 3 m Точні 

ФН Неточні 
вхідні 
дані 

XD C,C,G D
 

SS C,G  RQ  3 n + 3 m 

Точні 
вхідні 
дані 

D
~D

~
D
~ C,G,G  

SSS CGG ~~~ ,,  
RR

QQ ,  4 n + 4 m 
ФН 

інтер-
валь-
ного 
типу 

Неточні 
вхідні 
дані 

XD
~D

~
D
~ C,C,G,G  SSS CGG ~~~ ,,  

RR
QQ ,  5 n + 4 m 

Нейронна 
мережа 

 
На рис. 1 представлена структура інтервальної нейро-нечіткої мережі, а зміст вузлів 

показаний в табл. 2. 
З рисунка видно, що інтервальна нейро-нечітка мережа складається з нижнього і 

верхнього фрагментів, що використовують нижні і верхні функції належності вхідних 
змінних та нижні і верхні границі нечітких відношень відповідно. Нейро-нечітка модель на 
рис. 1 отримана шляхом імплантації матриць нечітких відношень в нейронну мережу таким 
чином, що вагами дуг, які підлягають настроюванню, є нижні і верхні границі нечітких 
відношень. Представлена нейро-нечітка мережа має шість шарів: шар 1 – входи об’єкта; шар 

2 (3) – нечіткі терми причин n,i,i
d
~

1м = , або їх комбінація; шар 4 – нечіткі терми наслідків 

m,j,j
s~

1м = ; шар 5 – операція пониження типу, тобто перехід від нечіткої множини ІІ типу 

до нечіткої множини І типу; шар 6 – операція дефазифікації, тобто перетворення результатів 
нечіткого логічного виведення в чітке число. 

Число вузлів в шарах 2, 3, 4, 5 нейро-нечіткої мережі подвоюється, оскільки 
інтервальна нейро-нечітка мережа складається з двох частин, що відповідають верхній і 
нижній мережам І типу і визначають верхню та нижню границі ступеня належності вихідної 
нечіткої множини. 

Дуги графа на рис. 1 зважені таким чином: нижніми і верхніми функціями належності 
входів до нечітких термів причин – дуги між 2-м і 3-м шарами; нижнім і верхнім границями 
нечітких відношень – дуги між 3-м і 4-м шарами; нижніми і верхніми функціями належності 
виходів до нечітких термів наслідків – дуги між 4-м і 5-м шарами. Ваги дуг між іншими 
шарами дорівнюють одиниці. 
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Рис. 1. Структура інтервальної нейро-нечіткої мережі 

Таблиця 2 

Елементи інтервальної нейро-нечіткої мережі 

Вузол Назва Функція 

u v

 
Вхід uv =  

vu

T

 

Нечіткий 

терм 
причини 

)(м uv
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терм 
наслідку 
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Суть настройки нейро-нечіткої мережі інтервального типу полягає в підборі таких ваг 
дуг (параметрів нижніх і верхніх функцій належності вхідних (вихідних) змінних, параметрів 
концентрації нижніх і верхніх нечітких множин наслідків), які мінімізують різницю між 
теоретичними і експериментальними виходами об’єкта. 

Розглянемо задачу оптимізації (3). В цьому випадку для настройки параметрів моделі F 
використовується система рекурентних співвідношень: 

( ) ( ) ( ) ;tq

E
tqtq

j

t
qjj ∂
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які мінімізують критерій 

( ) ( )( )tytfE
jj

2

t

)−=
2

1
, 

де ( ) ( )ty,tf jj

)
 – теоретичний і експериментальний виходи об’єкта діагностики на t-ому кроці 

настройки; ( ) ( )tq,tq
jj

 – нижнє і верхнє значення параметра концентрації функції 

належності наслідку на t-ому кроці настройки; ( ) ( ) ( )tc,tg,tg iii d
~

d
~

d
~

 – параметри функцій 

належності вхідних змінних до нечітких термів причин на t-ому кроці настройки; 

( ) ( ) ( )tc,tg,tg jjj s~s~s~  – параметри функцій належності вихідних змінних до нечітких термів 

наслідків на t-ому кроці настройки; wcg ,, ззз  – параметри настройки. 

Якщо враховувати неточність вхідних даних, то до системи рекурентних співвідношень 

(4) слід додати співвідношення: ( ) ( ) ( ) ,
tc

E
tctc

*

i

t
c

*

i

*

i ∂
∂

−=+ з1  де ( )tc*

i  – параметр концентрації 

функцій належності вхідних змінних на t-ому кроці настройки. 
Аналогічно правилу „back-propagation”, алгоритм навчання нейро-нечіткої мережі 

інтервального типу складається з двох фаз. На першій фазі обчислюються модельні значення 
виходів об’єкта діагностики )( 21 mf,,f,f Κ , що відповідають заданій архітектурі мережі. 

На другій фазі обчислюється значення нев’язки (Et) і перераховуються ваги міжнейронних 
зв’язків (4). 

Розглянемо приклад діагностики причин незадовільної роботи прикладного 
програмного забезпечення в мережі Ethernet. До основних причин незадовільної роботи 
мережі відносяться наступні несправності:    d1 – дефект серверів або робочих станцій; d2 – 
дефект мережних плат; d3 – дефект концентраторів, повторювачів та трансіверів; d4 – 
кабельне середовище, тощо. 

Перелічені причини несправностей мають вплив на такі контрольні параметри мережі: 
(діапазони змін указані в дужках): s1 – утилізація каналу зв’язку (19 – 82 %); s2 – кількість 
конфліктів в мережі (1 – 5 %); s3 – довжина пакета (64 – 1518 байт); s4 – час обігу чи 
прослуховування (10 – 150 мкс). Наслідками, що спостерігаються є: зниження s1, s3 або 
підвищення s1, s2, s3, s4 відповідно. 
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Для настройки нечіткої моделі використовувались результати тестування 40 локальних 
мереж з різними типами несправності. Навчальна вибірка формувалась у вигляді пар „вектор 
параметрів наслідків – вектор причин”. Результати розв’язання задачі оптимізації (3) при 
неточних вхідних даних представлені в табл. 3. Перші п’ять рядків таблиці відповідають 
генетико-нейронному етапу настройки моделі діагностики при точних вхідних даних 
отриманих в роботі [8]. Для настройки параметрів при неточних вхідних даних також 
використовувались результати роботи [8] та функції належності інтервального типу. З 
таблиці видно, що параметри концентрації функцій належності І і ІІ типу,  
практично, однакові. 

Таблиця 3 

Параметри функцій належності нечітких термів наслідків 
Нечіткі терми 

Модель Параметри 
s1 s2 s3 s4 

Етап 

GS 30 3 512 65 
CS 0,5 0,5 0,5 0,5 

Генетичний 
алгоритм 

GS 32 3,5 496 58 
CS 0,4 0,35 0,32 0,3 

Точні 
вхідні 
дані 

QR 0,92 0,97 1,00 0,87 

SG~ 27 3,5 488 51 

SG~
 

30 4 504 57 

S
C~ 0,03 0,03 0,02 0,04 

R
Q  0,78 0,8 0,9 0,75 

Неточні 
вхідні 
дані 

RQ  0,91 0,95 1,00 0,85 

Нейро-
нечітка 
мережа 

 

Змінення нижніх і верхніх границь нечітких відношень в ході двоетапної настройки 
представлено у вигляді матриць, де значення в чисельнику відповідають значенням нечітких 
відношень, які отримані в результаті генетико-нейронної настройки при точних вхідних 
даних, значення в знаменнику – в результаті нейронної підстройки при неточних вхідних 
даних. 

  s1 s2 s3 s4 

 d1 0,45 / 0,48 0,61 / 0,62 0,32 / 0,35 0,32 / 0,64 
d2 0,32 / 0,29 0,69 / 0,68 0,81 / 0,79 0,20 / 0,18 { }ijrR=  
d3 0,80 / 0,82 0,40 / 0,39 0,60 / 0,64 0,62 / 0,58 

 d4 0,67 / 0,71 0,39 / 0,41 0,27 / 0,31 0,80 / 0,90 
 

  s1 s2 s3 s4 

 d1 0,48 / 0,50 0,63 / 0,67 0,37 / 0,45 0,36 / 0,66 
d2 0,35 / 0,32 0,72 / 0,85 0,85 / 0,80 0,25 / 0,20 { }ijrR=  
d3 0,83 / 0,84 0,42 / 0,40 0,65 / 0,74 0,68 / 0,61 

 d4 0,69 / 0,75 0,47 / 0,67 0,28 / 0,35 0,85 / 0,91 
 

Показники ефективності етапів настройки нечітких відношень інтервального типу 
наведені в табл. 4 (значення показників при використанні точних функцій належності 
отримані з роботи [8]). З таблиці видно, що точність діагностування причин d2 та d3 
покращилась порівняно з попереднім етапом, а значення критерію оптимізації (3) після етапу 
нейронної підстройки зменшилось до показника 0,81. 

В результаті експерименту встановлено, що використання інтервальних функцій 
належності для настройки нечіткої моделі за умови неточних даних, дозволило забезпечити 
прийнятну для практичного застосування точності діагностики. Настройка додаткових 
параметрів моделі на базі параметрів, які визначені на генетико-нейронному етапі дозволило 
зменшити середній час настройки. 

 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 
════════════════════════════════════════════════════════ 

 124 

Таблиця 4 

Показники ефективності настройки нечітких відношень 
інтервального типу 

Генетична 
настройка Нейронна настройка 

Показники ефективності 
Точні функції належності Інтервальні ФН 

d1 8 / 10 = 0,8 9 / 10 = 0,9 9 / 10 = 0,9 

d2 4 / 10 = 0,4 6 / 10 = 0,6 7 / 10 = 0,7 

d3 7 / 10 = 0,7 8 / 10 = 0,8 9 / 10 = 0,9 

Ймовірність 
правильного 

діагнозу по типах 
розв’язків  

d4 5 / 10 = 0,5 6 / 10 = 0,6 6 / 10 = 0,6 

Точні дані 3,07 0,84 - Критерій 
оптимізації σ = ± 3% 3,54 1,04 0,81 

Час настройки 28 хв. 2 хв. 1,5 хв. 
Кількість ітерацій 12000 300 150 

 

Висновки. Таким чином, для настройки нечітких відношень інтервального типу 
пропонується використовувати послідовний метод, який передбачає спочатку визначення 
множини параметрів нечітких відношень І типу за допомогою генетико-нейронного 
алгоритму, а потім на їх базі настройку тільки додаткових параметрів, що дозволяє зменшити 
середній час настройки нечіткої моделі та оцінити вплив невизначеності на точність 
діагностики. Результати експерименту доводять, що використання інтервальних нечітких 
відношень і функцій належності ІІ типу дозволяють мінімізувати наслідки невизначеності 
через неточні навчальні вибірки. Подальше зменшення часу настройки нечіткої моделі 
діагностики можливо шляхом вибору іншої системи нечітких термів, що описують причини і 
наслідки. 
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АНАЛІЗ ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖАХ MANET 
 

Забезпечення безпеки інформації в сучасних мережах MANET є актуальною науково-технічною 

проблемою. Способом її рішення є проведення постійного аналізу загроз безпеки MANET, а також розробка й 

вдосконалення механізмів забезпечення безпеки інформації в мережі. Проведено аналіз сучасних атак на 

мережі MANET та відповідних ним загроз безпеки інформації. Розглянуті недоліки та переваги протоколів 

безпечної маршрутизації. В результаті цього визначені перспективні напрямки вдосконалення та подальшого 

розвитку систем безпеки та протоколів безпечної маршрутизації в мережах MANET. 

Чевардин В.Е., Романюк А.В., Диянчук И.Н. Анализ угроз безопасности информации в сетях 

MANET. Обеспечение безопасности информации в современных сетях MANET является актуальной научно-

технической проблемой. Способом ее решения является проведение постоянного анализа угроз безопасности 

MANET, а также разработка и усовершенствование механизмов обеспечения безопасности информации в 

сети. Проведен анализ современных атак на сети MANET и соответствующих им угроз безопасности 

информации. Рассмотрены недостатки и преимущества протоколов безопасной маршрутизации. В 

результате этого определены перспективные направления усовершенствования и дальнейшего развития 

систем безопасности и протоколов безопасной маршрутизации в сетях MANET.  

V. Chevardin, A. Romanyk, I. Dyanchuk Analysis of information security threats in MANET. Ensuring 

information security in today's networks MANET is an urgent scientific and technological challenge. The way to solve it 

is to conduct a continuous review of security threats MANET, as well as the development and improvement of 

information security mechanisms in the network. The analysis of the attacks and their respective information security 

threats has been done. The shortcomings and advantages of secure routing protocols were done. As a result, identified 

promising areas of improvement and further development of security systems and secure routing protocols in  

networks MANET. 

Ключові слова: MANET, ad hoc мережа, механізми забезпечення безпеки в MANET, захист від атак на 

MANET, протоколи безпечної маршрутизації. 

1. Формулювання задачі 
Сучасна військово-політична ситуація в світі, досвід останніх конфліктів показують, 

що вирішальним фактором у сучасній війні є інформаційна перевага. Для ефективного 
управління військами в сучасному військовому конфлікті необхідна мобільна, надійна та 
живуча інформаційно-телекомунікаційна мережа. Забезпечити зростаючі вимоги мереж 
військового призначення неможливо без використання децентралізованих радіомереж. 
Прикладом таких мереж є ad hoc мережі або мережі MANET [4, 5, 11 – 13]. Їх особливістю є 
використання однотипних засобів зв’язку (низьких за вартістю, низьких за енергоживленням, 
невеликих в розмірі та автономних), які забезпечують прийом, передачу інформаційних 
пакетів та їх ретрансляцію. Такі мережі позбавлені центрів управління мережею, 
авторизованих центрів генерації криптографічних ключів та видачі сертифікатів  
відкритих ключів.  

Це, з однієї сторони, забезпечує гнучкість, життєвість телекомунікаційної мережі, а з 
іншої ускладнює маршрутизацію та забезпечення безпеки інформації в мережі. У зв’язку з 
цим, актуальним науковим завданням є розробка теоретичних основ щодо підвищення 
безпеки інформації в сучасних ad hoc мережах.  

Питанням забезпечення безпеки інформації в ad hoc мережах присвячено багато робіт 
[2 – 5, 10, 11 – 19]. Багато підходів лягло в основу протоколів безпечної маршрутизації: 
SAODV, TAODV, ARAN, SAR, SRP, SEAD, SLSP, CONFIDANT та інші, які мають як переваги 
так і певні недоліки [3 – 5]. Є також ряд робіт, що містять пропозиції щодо вдосконалення та 
забезпечення безпеки алгоритмів маршрутизації повідомлень [21 – 24]. Однак відсутність 
сьогодні нормативної бази з побудови системи захисту інформації в сучасних ad hoc мережах 
створює ряд проблем в подальшому розвитку мереж MANET в нашої державі. 
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Метою роботи є аналіз існуючих загроз безпеки ad hoc мереж та виявлення проблеми її 
забезпечення, а також визначення перспектив подальшого розвитку методів забезпечення 
безпеки інформації в ad hoc мережах. 

2. Аналіз існуючих робіт з підходами щодо захисту інформації в ad hoc мережах 
Перед розглядом сучасних загроз безпеки інформації в ad hoc мережах представимо 

термінологію згідно чинного законодавства [6] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Термінологічна структура досліджень 

 

Загрозами безпеки інформації в сучасній автоматизованій системі вважаються 
несанкціоновані дії щодо інформації в системі та несанкціонований доступ до інформації. 
Для запобігання існуючих загроз розробляється модель порушника та модель загроз безпеки 
інформації, на основі яких визначаються основні вимоги (функціональні критерії) щодо 
захисту інформації та правил доступу до неї в системі, після чого визначаються механізми 
забезпечення безпеки інформації. 

Несанкціоновані дії щодо інформації в системі – дії, що провадяться з порушенням 
порядку доступу до цієї інформації, установленого відповідно до законодавства. 

Порядок доступу до інформації в системі – умови отримання користувачем 
можливості обробляти інформацію (виконання однієї або кількох операцій, зокрема: 
збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, 
реєстрації, приймання, отримання, передавання, які здійснюються в системі за допомогою 
технічних і програмних засобів) в системі та правила обробки цієї інформації. 

Несанкціонований доступ – доступ до інформації, що здійснюється з порушенням 
встановлених в АС правил розмежування доступу (одна з загроз безпеки інформації). 
Несанкціонований доступ до інформації може привести до витоку інформації, втрати 
інформації, підробки інформації, блокування інформації або порушення роботи 
автоматизованої системи. 

В якості порушника безпеки інформації [9] вважається особа, яка може одержати доступ 
до роботи з засобами, включеними до складу комп’ютеризованої системи. Для аналізу 
використовують порушника четвертого рівня (фахівець вищої кваліфікації, який має повну 
інформацію про комп’ютерну систему і комплекс засобів захисту інформації). 

Захист інформації в системі – діяльність, спрямована на запобігання 
несанкціонованим діям щодо інформації в системі. Іншими словами, захист інформації 
спрямовано на забезпечення безпеки оброблюваної інформації і АС в цілому, тобто такого 
стану, який забезпечує збереження заданих властивостей інформації і АС, що її обробляє. 

Згідно з постановою [7] будь-який план захисту інформації в системі включає до себе 
визначення моделі загроз для інформації в системі та визначення основних вимог 
(функціональних критеріїв) щодо захисту інформації та правил доступу до неї в системі. 

Згідно з [8] функціональні критерії захищеності інформації розбиті на чотири групи, 
кожна з яких описує вимоги до послуг, що забезпечують захист від загроз одного із чотирьох 
основних типів (рис. 2) відповідно до певного виду інформації. 

Усі існуючі атаки на ad hoc мережі реалізують одну або декілька наведених на рис.2 
загроз. Наприклад атака людина по середині реалізується з порушенням конфіденційності та 
спостереженості.  

Таким чином, враховуючи еквівалентність телекомунікаційних послуг, які надаються 
сучасними ad hoc мережами, послугам сучасних автоматизованих систем, доцільно оцінити 
існуючі загрози безпеки інформації в ad hoc мережах військового призначення в умовах 
динамічної зміни їх топології. 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 
════════════════════════════════════════════════════════ 

 127 

 

 
Рис. 2. Загрози безпеки інформації та відповідні послуги забезпечення захисту від них 

 
Розглянемо ряд робіт, що присвячені забезпеченню безпеки інформації в сучасних  

ad hoc мережах. Так, сертифікати авторства та пов’язані з ними процедури детально 
розглянуті в роботах – [1, 11 – 13], ідентифікація в мережі на основі криптосистем та 
цифрових підписів у [1], ідентифікація в мережі на основі обміну ключами [14], схеми 
відкликання криптографічних ключів розглянуті у [15 – 19], протоколи безпечної 
маршрутизації проаналізовані у роботах [3, 21 – 24]. В цих роботах запропоновані аналітичні 
вирази для розрахунку імовірності проведення звичайних Sybil-атак та атак l-крокових вузлів 
у зговорі на мережу, які є сьогодні найбільш небезпечними атаками в мережах MANET. 
Враховуючи особливості динаміки змін топології мережі при проведенні сучасних 
військових операцій, імовірність атак l-крокових вузлів у зговорі на мережу зростає зі 
збільшенням кількості вузлів мережі та темпами проведення операцій. Це, в свою чергу, 
викликає необхідність якісної оцінки потенційних загроз мережі в усіх можливих умовах 
зміни її топології. Проведемо огляд сучасних загроз безпеки інформації в мережах MANET 
та існуючих протоколів безпечної маршрутизації. 

3. Загрози безпеки інформації в мережах MANET 
Характерною рисою ad hoc мереж військового призначення, в порівнянні зі звичайними 

телекомунікаційними мережами, є відсутність інфраструктури та довірчої третьої сторони 
(TTPs – Trusted third parties), що викликало необхідність реалізації послуг центрів генерації 
криптографічних ключів (KGC – key generation center) на кожному вузлі мережі. KGC 
забезпечує початкову безпеку вузла, автентифікацію та зміну криптографічних ключів вузла, 
відкликання існуючого ключа та генерацію нового ключа у випадку компрометації 
особистого ключа вузла мережі або проведення атак на ресурси мережі. Це вплинуло на 
збільшення в мережі процедур пов’язаних з генерацією та розповсюдженням 
криптографічних ключів, а також на необхідність використання додаткових процедур 
ідентифікації та автентифікації вузлів з метою запобігання атак на легальні вузли мережі. В 
таких умовах, існуючі підходи не завжди дозволяють забезпечити безпеку інформації в 
мережі з задовільною якістю обслуговування. Розглянемо особливості сучасних атак на 
мережі MANET та загрози безпеки інформації, які вони створюють. 

За основною класифікацією протоколи маршрутизації розділяються на зондові 
протоколи та таблично-орієнтовані протоколи. Зондові протоколи працюють на основі 
розсилки зондів-запитів та отримання зондів-відповідей, тобто маршрутні таблиці 
змінюються тільки у випадку потреби. Це викликає затримки при передачі пакетів по мережі 
та іноді перевантаження вузлів [4, 5]. Таблично-орієнтовані протоколи працюють на основі 
коригування маршрутних таблиць, що відтворюється періодично або за графіком, на основі 
широкомовних маршрутних повідомлень, що викликає іноді перевантаження мережі 
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службовим трафіком [4, 5]. В деяких протоколах передбачено шифрування маршрутних 
пакетів для більш потужного захисту процедур маршрутизації в мережі. 

Аналіз протоколів [4, 5] показав, що більш популярними протоколами є зондові 
протоколи: DSR, AODV, DSDV, OLSR. Однак недоліки цих проколів в умовах забезпечення 
безпеки інформації можуть викликати погіршення характеристик мережі в декілька разів. 
Однією з важливих характеристик протоколів маршрутизації є метрика (параметр) за якою 
працює протокол. Наприклад, метрики обрання маршруту, метрики збору інформації про 
мережу, метрики кількості маршрутів та інші. Кожна така метрики крім основного свого 
призначення потенційно створює основу для проведення певної атаки на мережу або її 
ресурси. Наприклад, метрики обрання маршрутів для найбільш розповсюджених протоколів 
наведені в табл. 1. 

Таблиця 1  
Метрика Сутність метрики Протоколи звичайної та 

безпечної маршрутизації 
)min( hopN  Обрання маршрутів з мінімальним числом кроків 

передачі пакетів, Nhop.
 AODV, DSDV, OLSR, ZRP, DSR 

та інші 
)max( chS  Обрання маршрутів з найбільшим значенням 

стабільності каналу зв’язку, Sch.
 SSR, MAP та інші 

)min(E  Обрання вузлів маршруту з найменшим значенням 
енергії випромінювання вузлів, E.

 SPAN, FAR та інші 

)max( sE
 

Обрання вузлів маршруту з найбільшим значенням 
енергії сигналу на вході приймача, Es. 

SSA, SSOD та інші 

req
o

j
o NN < , 

req
j trtr >

 

Обрання маршрутних вузлів з числа вузлів кількість 
обвинувачень в небезпечної поведінки вузла j, No

j 
менше припустимої границі та інші критерії безпеки. 

SAODV, SAR, TAODV, SEAD, 
SRP, SLSP, ARAN, Ariadne SQoS 
Route Discovery, QoS Route 
Discovery, Confidant та інші 

 
Кожна з метрик потенційно створює умови для проведення різноманітних атак. 

Найбільш популярні протоколи маршрутизації: AODV, DSDV, OLSR, ZRP, DSR, базуються 
на обранні маршрутів з мінімальною метрикою (мінімум кроків передачі пакетів в мережі). В 
зв’язку з чим, існує багато робіт присвячених аналізу вразливостей таких протоколів за 
рахунок створення хибних маршрутів зі зменшеною метрикою: чорна діра, сіра діра, біла 
діра [28 – 32]. Для аналізу загроз безпеки сучасним ad hoc мережам звернемо увагу на 
процеси передачі інформації в ad hoc мережі та процеси маршрутизації, що забезпечують її 
роботу (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Потенційно небезпечні процеси в ad hoc мережі 

 
Таким чином, на рис.3 наведені найбільш небезпечні процеси, що відбуваються в ad hoc 

мережах. Окреме забезпечення безпеки (конфіденційності – К, цілісності – Ц та 
доступності – Д) повідомлень в мережі не є великою проблемою, якщо використовувати 
сучасні криптографічні методи шифрування, забезпечення цілісності та автентичності 
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інформації. Однак, в умовах обмежень в часі передачі повідомлень, необхідності гарантувати 
доставку повідомлень адресатам, динамічності топології мережі та наявності активних та 
пасивних атакуючих вузлів забезпечення безпеки повідомлень становиться складною 
науково-технічною проблемою. Для визначення шляхів вирішення цієї проблеми проведемо 
аналіз існуючих атак проти ресурсів та процесів маршрутизації в мережі. 

Усі атаки на ad hoc мережі можна розділити на пасивні та активні атаки (табл. 2). 
Перший тип реалізується на основі прослуховування трафіка мережі з метою виявлення 
потрібної інформації (у відкритому вигляді: конфіденційна інформація або будь-яка 
службова інформація), другий тип атак є результатом впливу на мережу („маскарад”, 
„повторення”, „введення повідомлення” – як частина атаки „чорної діри’, „модифікація 
повідомлення” або „фабрикування” – „людина по середині”, „видалення повідомлення”, 
„спуфінг”, „відмова в обслуговуванні”). Втрати від цих атак, або їх комбінацій можуть бути 
збільшені, якщо декілька вузлів вступають у зговір – так звані Sybil-атаки. 

Таблиця 2 

                    Атаки на ad hoc мережу 
Загроза 
безпеки  

Активні атаки 
Чорна діра / 
сіра діра 
(blackhole-
attack / 
grayhole-
attack) 

Створення хибного маршрутного повідомлення зі зменшеною метрикою для 
введення в оману одного або групи легальних вузлів мережі. Зміна метрики для 
усіх маршрутів – чорна діра, для частини маршрутів – сіра діра.  
Необхідні умови: порушник має доступ до ідентифікаторів легальних вузлів та 
можливість створювати маршрутні повідомлення відповіді зі зменшеною 
метрикою, які приймає вузол-жертва. 

Порушення 
процесів 
маршрутизаці
ї / порушення 
Ц, С 

Біла діра  
(wormhole 

attack).  

Створення маршруту (тунелю) для передачі повідомлень між двома вузлами 
різних сегментів мережі за рахунок зменшення метрик у маршрутних 
повідомленнях. При цьому вузли вважають себе сусідами. 
Необхідні умови: порушник має доступ до ідентифікаторів легальних вузлів та 
можливість створювати маршрутні повідомлення запити та відповіді зі 
зменшеною метрикою, які приймає пара вузлів-жертв. 

Порушення 
процесів 
маршрутизаці
ї / порушення 
Ц, С 

Людина по 
середині  
(men-in-the-

middle) 

Підробка ідентифікаторів легальних вузлів для введення в оману пари 
легальних вузлів мережі з метою отримання трафіка, який циркулює між цією 
парою вузлів. 
Необхідні умови: порушник має доступ до ідентифікаторів легальних вузлів та 
можливість передавати та приймати повідомлення між два віддаленими 
легальними вузлами. 

Порушення 
процесів 
маршрутизаці
ї / порушення 
С, К  

Ривок  
(rushing 

attack) 

Підробка маршрутного повідомлення-відповіді та передача його легальному 
вузлу раніше ніж він отримує дійсне повідомлення-відповідь, що приводе до 
порушення процедури дослідження маршрутів. 
Необхідні умови: порушник має доступ до ідентифікаторів легальних вузлів та 
можливість створювати маршрутні повідомлення відповіді зі зменшеною 
метрикою, та передавати їх швидше за інших вузлів. 

Порушення 
процесів 
маршрутизаці
ї / Ц, С 

Фабрикація Створюються нові маршрути до неіснуючих вузлів, за рахунок чого 
переповнюються маршрутні таблиці маршрутизації вузлів. 
Необхідні умови: порушник має доступ до ідентифікаторів легальних вузлів та 
можливість передавати довірчі маршрутні повідомлення одному з легальних 
вузлів. 

Порушення 
процесів 
маршрутизац
ії / С, Д 

Спуфінг Підробка ідентифікаторів з метою отримання прав існуючого легального 
користувача. Може привести до порушення доступності легального вузла 
мережі. 
Необхідні умови: порушник має можливість обробки ідентифікаторів легальних 
вузлів та можливість передавати довірчі маршрутні повідомлення від імені 
різних вузлів мережі одному певному легальному вузлу. 

Порушення 
конфіденційн
ості / Ц, Д 

Атака на 
енергоресурс 
батареї вузла 

Використовуються з великою частотою послуги певного вузла мережі з метою 
виснаження запасів його батареї. 
Необхідні умови: порушник не має обмежень на передачу повідомлень одним і 
тим маршрутом через певний вузол мережі, а також обмежень на кількість 
переданих повідомлень. 
 
 

Порушення 
Д 
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Продовження табл.2

                    Атаки на ad hoc мережу 
Загроза 
безпеки  

Створення 
перешкод 

Створення у каналі сторонніх шумоподібних сигналів. 
Необхідні умови: порушник має доступ до ідентифікаторів легальних вузлів та 
можливість передавати маршрутні повідомлення легальним вузлам. 

Порушення 
Д 

Впровадження 
повідомлень 

Може використовуватись як частина blackhole-атаки. 
Необхідні умови: порушник має доступ до ідентифікаторів легальних вузлів та 
можливість аналізувати трафік між двома легальними вузлами мережі й 
створювати нові повідомлення від імені одного з них, додавати їх до складу 
дійсних пакетів адресованих іншому легальному вузлу. 

Порушення 
процесів 
маршрутизац
ії / Ц, Д 

Модифікація 
повідомлень 

Модифікація повідомлень. Може використовуватись як частина MITM-атак 
(men-in-the-middle) або Sybil-атак. 
Необхідні умови: порушник має доступ до ідентифікаторів легальних вузлів та 
можливість змінювати повідомлення, що передаються легальним вузлами. 

Порушення 
процесів 
маршрутизац
ії / Ц 

Видалення 
повідомлень 

Може використовуватись як частина атаки чорна діра, шляхом видалення 
повідомлень на певному маршруті або тих, що призначені певному адресату. 
Необхідні умови: порушник має доступ до ідентифікаторів легальних вузлів та 
можливість знищувати повідомлення між двома легальними вузлами. 

Порушення 
процесів 
маршрутизац
ії / Ц, Д 

Dos-атака Перевантаження вузлів маршрутними повідомленнями, що викликає 
використання більшої частини пропускної спроможності вузлів. 
Необхідні умови: порушник має доступ до ідентифікаторів легальних вузлів та 
можливість створювати потік запитів на отримання маршрутів до певних 
легальних вузлів. Не має обмежень на кількість повідомлень-запитів, що 
передаються від одного або групи вузлів. 

Порушення 
процесів 
маршрутизац
ії / Д 

Пасивні атаки 
Визначення 
топології 
мережі 

Аналіз широкомовних повідомлень з метою виявлення ланцюгів вузлів, якими 
передаються повідомлення. 
Необхідні умови: порушник має доступ до ідентифікаторів легальних вузлів та 
можливість аналізувати трафік між будь-якими легальними вузлами мережі. 

Порушення К 
(якщо 
топологія 
прихована) 

Жадібність Використання не за призначенням пропускної спроможності мережі, що може 
привести до розряджання батареї певних вузлів мережі. 
Необхідні умови: порушник має можливість користуватись визначеними 
маршрутами без обмежень. 

Порушення 
процесів 
маршрутизац
ії / Д 

Егоїстичність 
(selfish 

behavior) 

Відмова в маршрутизації повідомлень з метою зберігання власних ресурсів 
батареї. 
Необхідні умови: порушник має можливість не представляти послуги 
маршрутизації та передачі повідомлень легальним вузлам мережі. 

Порушення 
процесів 
маршрутизац
ії / Д 

 
В табл. 2 виділені жирним шрифтом атаки на мережу, які є базовими атаками для 

побудови більш складних та потужних атак на ad hoc мережі. Враховуючи необхідні умови 
для проведення відомих атак [2] можна виділити основні послуги, на яких повинні 
базуватись відомі протоколи безпечної маршрутизації та інші протоколи безпеки інформації 
в ad hoc мережах: послуга ідентифікації вузлів мережі, послуга автентифікації вузлів мережі, 
послуга конфіденційності, цілісності та доступності повідомлень, послуга доступності вузлів 
мережі, послуга спостереженості. Враховуючі особливості забезпечення кожної з цих послуг, 
створення універсального протоколу безпечної маршрутизації є досить складним завданням. 

4. Протоколи безпечної маршрутизації 
Сучасні протоколи безпечної маршрутизації в ad hoc мережах розділяються на  

три типи: 
1) протоколи, що використовують криптографічні перетворення; 
2) протоколи на основі моделі довіри; 
3) гібридні протоколи захисту інформаційних ресурсів ad hoc мережі. 
Якщо виділити найбільш розповсюджені протоколи маршрутизації: AODV, DSR, 

DSDV та ZRP, то недоліки існуючих протоколів безпечної маршрутизації можна представити 
таблицею 3. 

У таблиці 3 усі найбільш розповсюджені протоколи забезпечення безпеки в ad hoc 
мережі згруповані за принципом побудови протоколу безпечної маршрутизації або на основі 
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криптографічних функцій або на основі моделі довіри та для кожного протоколу визначені 
переваги та недоліки з точки зору забезпечення безпеки інформації в мережі. 

 
Таблиця 3 

Протокол 
маршрут. Протокол безпечної маршрутизації 

Основа 
протоколу 

SAODV – криптографічне розширення протоколу AODV, на основі цифрових 
підписів для автентифікації RREQ та RREP, геш-ланцюги для автентифікації 
поля лічильника кроків передачі. 
Захист від атак: модифікація, спуфінг, фабрикування, біла діра.  
Недоліки: не виявляє егоїстичність. 

криптогра 
фічні 
функції 
 

TAODV – розширення AODV на основі моделі довіри. Використовує аналіз 
свого оточення кожним вузлом. 
Захист від атак: модифікація, фабрикування, егоїстичність.  
Недоліки: не виявляє спуфінг та червоточину. 

модель 
довіри 

SAR (security aware ad hoc routing). На відміну від AODV будуються маршрути 
на основі довіри до вузлів мережі. 
Захист від атак: модифікація, спуфінг, фабрикування. 
Недоліки: не виявляє егоїстичність та червоточину, крім того, кожен вузол на 
шляху прямування пакету повинен виконувати розшифрування та за шифрування 
пакету, що викликає затримки у передачі пакетів через мережу. 

криптогра 
фічні 
функції 
 

AODV  
(Ad Hoc On-
demand 
Distance 
Vector). 

ARAN (authenticated routing for ad hoc network) – є додатком протоколу AODV, 
що використовує автентифікацію маршрутних повідомлень на основі 
сертифікатів відкритих ключів. 
Захист від атак: модифікація, порушення цілісності, фабрикування. 
Недоліки: не виявляє егоїстичність та червоточину. 

криптогра 
фічні 
функції 

SQoS Route Discovery – використовує симетричні криптоперетворення для 
забезпечення безпеки процедур дослідження маршрутів, криптографічно 
захищена версія QoS Route Discovery. 
Захист від атак: модифікація, порушення цілісності, фабрикування, порушення 
конфіденційності. 
Недоліки: кожен вузол на шляху прямування використовує процедури 
розшифрування та зашифрування, що накладає додаткові обчислювальні витрати 
на вузли мережі та зменшує ресурси батареї вузла. 

криптогра 
фічні 
функції 
 

Ariadne – використовує автентифікацію за протоколом TESLA – автентифікація 
на основі МАС-алгоритмів. 
Захист від атак: модифікація, спуфінг, фабрикування, біла діра. 
Недоліки: не виявляє егоїстичність. 

криптогра 
фічні 
функції 
 

Confidant – використовує аналіз свого оточення кожним вузлом з показником 
( ) / ( )s f s fR R R R− + , де sR , fR  – вдалі та невдалі події виявленні при 

спостереженні сусідів. ( ) / ( ) 1s f s fR R R R− + =  – повна довіра, 

( ) / ( ) 1s f s fR R R R− + = −  – повна недовіра.  

Захист від атак: егоїстичність.  
Недоліки: не виявляє модифікація, спуфінг, фабрикування, біла діра. 

модель 
довіри 

DSR  
(Dynamic 
Source 
Routing) 

QoS Route Discovery – використовує дерева довіри для дослідження маршрутів. 
Захист від атак: модифікація, порушення цілісності, фабрикування. 
Недоліки: не забезпечує конфіденційність процедур дослідження маршрутів 
мережі. 

модель 
довіри 

OLSR  
(Optimized 
Link State 
Routing) 

SLSP (secure link state routing protocol). 
Протокол містить три рівня: розповсюдження відкритих ключів, дослідження 
сусідів, оновлення стану зв’язків. 
Захист від атак: модифікація, спуфінг, фабрикування. 
Недоліки: не виявляє червоточину та егоїстичність. 

криптогра 
фічні 
функції 
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Продовження табл. 3 
Протокол 
маршрут. 

Протокол безпечної маршрутизації 
Основа 

протоколу 
ZRP 
(Zone 
Routing 
Protocol) 

SRP (secure routing protocol for MANETs). Використовується захищене з’єднання 
між відправником i та отримувачем j на основі роздільного ключа jik , . 

Використовується заголовок QSEC|QID|MAC, де MAC забезпечує стійкість 
ідентифікації та автентифікації маршрутних повідомлень. 
Захист від атак: модифікація, спуфінг, фабрикування. 
Недоліки: не виявляє червоточину та егоїстичність.  

криптогра 
фічні 
функції 
 

 

З отриманих результатів порівняльної оцінки протоколів захисту інформації можна 
помітити, що будь-який протокол в умовах суттєвих обмежень роботи ad hoc мереж не 
дозволяє забезпечити безпеку інформації в мережі від усіх потенційних загроз. Існуючі 
протоколи безпечної маршрутизації не задовольняють підвищеним вимогам щодо швидкості 
обробки інформації та енерговитрат вузлів в сучасних мережах. Можливості протоколів 
безпечної маршрутизації не в змозі забезпечити захист від існуючих загроз безпеки 
інформації в MANET, якщо порушник не обмежений потужністю обчислювальних систем, а 
також може створювати групи вузлів у зговорі та здійснювати різні комбінації відомих атак. 

Аналіз можливостей сучасних протоколів безпечної маршрутизації показав, що 
перспективний протокол безпечної маршрутизації повинен базуватись на моделі довіри та 
основі потужних криптографічних функцій. Для забезпечення конфіденційності, цілісності 
та доступності інформації в мережах MANET необхідно використовувати єдині бібліотеки 
криптографічних функцій, що дозволить знизити обчислювальні витрати вузлів на 
криптоперетворення. Прикладом існуючих бібліотек криптографічних функцій на 
еліптичних кривих, що використовуються в схемах генерації та розповсюдження 
криптографічних ключів для ad hoc мереж є TinyECC, NanoECC, TinyPBS [25 – 27]. 

Висновки 
Таким чином, в результаті проведеного огляду протоколів безпечної маршрутизації, 

можна виділити протокол Ariadne, який не забезпечує захист тільки від атак егоїстичних 
вузлів, протокол SAODV, який не забезпечує захист від атак егоїстичних вузлів та атаки біла 
діра. Вдосконалити протокол SAODV можливо з використанням вдосконаленої техніки 
виявлення егоїстичних вузлів та атакуючих вузлів у зговорі. Забезпечити захист від 
розглянутих загроз можливо з використанням нових методів генерації та розповсюдження 
криптографічних ключів на основі криптоперетворень в групі точок еліптичної кривої. Ці 
перетворення є досить складними, що в умовах зростання трафіка може викликати суттєві 
затримки передачі повідомлень в мережі, тому їх реалізація потребує використання більш 
швидких алгоритмів аналізу оточення вузлів й алгоритмів генерації та відкликання 
криптографічних ключів. 

Проведений огляд загроз безпеки інформації в ad hoc мережі дозволив виділити основні 
напрямки забезпечення безпеки – це захист від атак біла діра, людина по середині, 
фабрикація, спуфінг, модифікація повідомлень, егоїстичність. Забезпечити таких захист 
можливо з використанням системі криптографічних механізмів захисту від існуючих атак на 
мережу, яка включає: 

– підсистему генерації, розповсюдження та відкликання криптографічних ключів;  
– підсистему генерації та верифікації кодів автентифікації повідомлень; 
– підсистему шифрування даних; 
– підсистему дослідження та аналізу свого оточення; 
– підсистему ідентифікації та автентифікації користувачів та вузлів мережі; 
– підсистему виявлення атак на основі зговору сусідів. 
Подальші дослідження будуть присвячені новим методам аналізу оточення вузла, 

процедурам забезпечення конфіденційності та причетності до побудови та замовлення 
маршрутів в ad hoc мережі, а також генерації та розповсюдженню криптографічних ключів 
на основі ізоморфних трансформацій точок еліптичних кривих [33, 34]. Розробка 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 
════════════════════════════════════════════════════════ 

 133 

теоретичних засад щодо створення протоколів на основі моделі довіри, стійкість яких 
еквівалентна рішенню теоретико-складних задач математики дозволить забезпечити безпеку 
інформації в ad hoc мережі с теоретично-доведеною стійкістю методів забезпечення безпеки 
інформації в MANET. 
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УДК 003.26: 512.742              к.т.н. Чевардін В.Є. (ВІТІ НТУУ „КПІ”) 
 

МЕТОД ГЕНЕРАЦІЇ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ НА ОСНОВІ 
ТЕОРЕТИЧНО-СКЛАДНОЇ ЗАДАЧІ 

 

Представлені результати аналізу сучасних генераторів ПВП на основі теоретично-складних задач 

математики. Визначені переваги та недоліки генераторів ПВП на основі еліптичних кривих. Вперше 

запропонований метод генерації ПВП на основі множини ізоморфних трансформацій еліптичної кривої у 

канонічній формі. Запропонований метод генерації відрізняється від існуючого збільшенням стійкості до 

відтворення пропорційно характеристиці поля Галуа. 

Чевардин В.Е. Метод генерации псевдослучайных последовательностей на основе теоретико-

сложностной задачи. Представлены результаты анализа современных генераторов ПСП на основе 

теоретически-сложных задач математики. Определены достоинства и недостатки генераторов ПСП на 

основе эллиптических кривых. Впервые предложен метод генерации ПСП на основе множества изоморфных 

трансформаций эллиптической кривой в канонической форме. Предложенный метод генерации ПСП 

отличается от известного увеличением стойкости генератора к восстановлению пропорционально 

характеристике поля Галуа. 

V.Chevardin The method of pseudorandom sequences generation based on number theoretic problem. The 
analyze results of random bit generators based on number theoretic problem are shown. The generator defects are 

determined. The method of random bit generating based on set of elliptic curve transformations in canonical form is 

shown for the first time. This method gives increase in prediction resistance of generators on elliptic curve, which is 

directly proportional to the field characteristic. 

Ключеві слова: генератор псевдовипадкових послідовностей, еліптична крива, ізоморфні трансформації 

еліптичної кривої. 

1. Формулювання задачі 
Сучасна військово-політична ситуація в світі, досвід останніх конфліктів  показують, 

що вирішальним фактором у сучасній війні є інформаційна перевага. Однією з необхідних 
умов досягнення інформаційної переваги є забезпечення безпеки інформації, яка циркулює у 
телекомунікаційних системах та мережах.  

Враховуючи зростаючу роль систем забезпечення безпеки інформацій, розвиток 
сучасних телекомунікаційних технологій, забезпечення безпеки інформаційних ресурсів  
[1 – 2] є однією з головних задач сучасного управління військами. 

Як відомо, не одна сучасна система безпеки не проектується без механізмів 
криптографічного захисту інформації. Особливе місце серед механізмів криптографічного 
захисту інформації займають генератори псевдовипадкових послідовностей на основі 
теоретико-складних задач математики, яким присвячена ця робота. 

2. Аналіз існуючих робіт та постановка задачі дослідження 
Результати останніх досягнень в області генерації ПВП лягли в основу рекомендацій 

NIST Special Publication 800-90 Recommendation for Random Number Generation Using 
Deterministic Random Bit Generators (DRBG) [9]. Способи генерації ПВП основані на 
механизмі DRBG. У рекомендаціях представлені способи генерації ПВП на основі геш-
функцій, блочно-симетричних алгоритмів шифрування. Особливе місце серед усіх 
алгоритмів займають генератори на основі теоретико-складної задачі математики – 
дискретному логарифмуванні в групі точок еліптичної кривої (ЕК) (рис. 1). 

У роботах [4 – 7] розглянуті підходи до побудови генераторів на основі дискретного 
логарифму в групі точок ЕК, які дозволяють довести еквівалентність криптографічної 
стійкості генератора складності визначення дискретного логарифму в групі точок ЕК. 
Використання таких генераторів дозволяє скоротити розрядність 1024-бітних чисел [9] до 
160 – бітних. 

Для оцінки стійкості генераторів ПВП згідно [9] введені показники: 
– стійкість до відтворення (backtracking resistance) – гарантування того, що вихідна 

послідовність не буде відрізнятись від ідеальної випадкової послідовності для нападника, 
який зламує DRBG у майбутньому, вище криптографічної стійкості DRBG, що вимагається. 
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Наприклад, DRBG, який надав нападнику відбиток від робочого стану для генерації 
попередніх вихідних біт, не володіє стійкістю до відтворення; 

])*[( PtXφ )(rextrbi =

P

r

ib

seed

вхіддод _

0

t s

Q

])*[( QsXφ

Рис. 1. Функціональна модель генератора Dual_EC_DRBG 
 
– стійкість до передбачення (prediction resistance) – ступінь гарантування того, що 

розкриття внутрішнього стану DRBG не подіє на безпеку наступних виходів DRBG. Це 
означає, що зловмисник, який отримує доступ до всієї вихідної послідовності після зламу, не 
відрізнить її від випадкової; якщо нападник знає тільки частину майбутньої вихідної 
послідовності, він не зможе передбачити будь-який біт майбутньої вихідної послідовності, 
який він ще не бачив. Ступінь гарантування називається стійкістю до передбачення; 

– криптографічна стійкість (security strength) – число, поєднане з об’ємом роботи 
(числом операцій), які необхідні для зламу криптосистеми. Криптографічна стійкість 
вимірюється в бітах – це число з множини (112, 128, 192, 256) для рекомендацій [9]. 
Необхідний об’єм роботи визначається 2security_strength 

 операцій. 
Для генератора Dual_EC_DRBG усі три типу стійкості еквівалентні складності 

дискретного логарифмування в групі точок кривої. Це задовольняє вимогам сучасних 
стандартів, заснованих на криптоперетвореннях в групі точок ЕК.  

Особливістю побудови генератора (рис. 1) є використання двох скалярних добутків 
точки P  та точки Q . Число різноманітних значень Pt *  визначає потужність простору 
вхідних значень для другого добутку Qs * , впливає на стійкість до передбачення генератора 
ПВП. В існуючих схемах це значення визначається порядком базової точки.  

Враховуючи, що внутрішній стан генератора є значенням ]*[ PtX i , число різних 

внутрішніх станів для кривої (1) не перебільшує 2/n , а період ПВП в цьому випадку буде 
визначений генератором1 скалярів ti(періодом послідовності скалярів), що визначить 
послідовність координат ]*[ PtX i , які в свою чергу є скалярами si для добутку Qsi * . Тобто 

кількість входів скалярного добутку Qsi *  буде не більше 2/n . 

Таким чином, збільшення числа внутрішніх станів дозволить підвищити стійкість до 
передбачення ПВП, а також підвищити нижню границю періоду ПВП. У зв’язку з цим, 
метою роботи є підвищення стійкості до передбачення ПВП за рахунок збільшення числа 
внутрішніх станів генератора на основі використання ізоморфних трансформацій еліптичної 
кривої в канонічній формі. 

3. Викладення результатів роботи  
Скористаємось положеннями теорії алгебраїчних кривих. Алгебраїчною кривою 

порядка n над полем Fp називається множина точок 

                                                 
1 У рекомендаціях NIST Special Publication 800-90 для генерації першого скаляру використовується  

геш-функція та додаткове джерело ентропії, решта скалярів є координатами ]*[ 1−iPtX . В цієї роботі 

пропонується відмовитись від цього підходу. 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 
════════════════════════════════════════════════════════ 

 137 

pFYXYX ∈,),,( , які задовольняють рівнянню 0),( =YXF , де ),( YXF  багаточлен 

ступені2 m з коефіцієнтами з Fp. Гладкою кривою (неособливою) називається алгебраїчна 

крива, яка не має особливих точок, тобто точок, в яких 0≠
∂
∂
X

F
, 0≠
∂
∂
Y

F
. 

Неособливою кривою третього порядку над полем Fp  називається еліптична крива над 
полем Fp, якщо у неї є хоча б одна точка. Множина точок еліптичної кривої разом з точкою 
на нескінченності з операцією додавання 3є абелевою групою [6]. 

Для кожної еліптичної кривої обчислюється дискримінант )(E∆  та j-інваріант. Для 

криптографічних цілей використовують лише криві с 0)( ≠∆ E , }12,0{ 3≠j . Вимога 

}12,0{ 3≠j  дозволяє позбавитись використання суперсингулярних кривих. 
Нормальною формою еліптичної кривої на над полем Fp [6], називається крива виду: 

.64
2

2
3

31
2

axaxaxyaxyay +++=++    (1) 

Коли коефіцієнти а1, а2, а3 дорівнюють нулю, крива (1) може бути представлена в 
канонічній формі (або скороченій формі Веєрштрасса): 

pFaaaxaxy ∈++= 6464
32 ,, .    (2) 

Лінійна ізоморфна трансформація координат цієї кривої в канонічній формі (2) 
задається формулами: 

txsuyuy ++= 23 , rxux += 2 , }1...,,0{,,,0 −∈≠ ptsru .   
Лінійна ізоморфна трансформація не змінює значення інваріанту, тобто всі ізоморфні 

криві мають однаковий інваріант. Коли трансформація має параметри 
0,0,0},1...,,1{ ===−= tsrpu  ( 0,0,0 321 === aaa ) крива залишається в канонічній формі. 

В такому випадку лінійна ізоморфна трансформація для кривої (2) має вид: 

yuy 3= , xux 2= , }1...,,1{ −= pu .    (3) 
Враховуючи конструктивні особливості існуючих підходів до побудови генераторів 

ПВП на основі еліптичної кривої [4 – 6], розглянемо новий метод формування ПВП на основі 
ізоморфних трансформацій канонічної форми еліптичної кривої в канонічну (3). 
Застосовувати ізоморфні трансформації будемо з метою отримання точок ізоморфних кривих 
без перерахунку коефіцієнтів самих кривих. 

Метод генерації ПВП на основі ізоморфних трансформацій точок ЕК. Нехай базова 
еліптична крива задана у канонічній формі, pE . Ізоморфні трансформації цієї кривої подані 

виразом (3). Для опису алгоритму генерації зафіксуємо наступні операції: отримання 
ізоморфної базової точки )(PP ii ϕ= , отримання раундової точки кривої, 

iiii PtPPPf *'),( 1 ==− , перетворення координати Х в бітову послідовність, ])[( ii PXr φ= , 

компресія бітової послідовності в блок біт )( ii rextrb =  (в цьому випадку один біт) згідно [8]. 

Початок алгоритму. Встановлюється початковий стан генератора: характеристика р 
поля Галуа, коефіцієнти базової кривої, базові точки Р й Q, довжина ПВП (рис. 2). 

Крок 1. Для забезпечення стійкості до передбачення скалярне число отримуємо на 
основі секретного числа seed, ( , ) 1seed n = . Число t визначається: 

mod
seed

t n′= ω ,      (4) 

                                                 
2 Ступінь багаточлена є максимальна степінь одночленів, з яких він складається. 

3 
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де t – генератор групи nZ , n – порядок циклічної групи точок P й Q (просте число), ′ω  – 

генератор групи nZ , seed – секретне число.   

Крок 2. Обчислення значення раундового скаляра ti наступним чином:  

1* modi it t t n−= .     (5) 

Крок 3. Обчислення значення iu : 
2

mod
i

iu p= ω ,      (6) 

де ω  – генератор групи pZ , p – характеристика поля Галуа. 

Крок 4. Розрахунок значень координат ізоморфної точки iP : pxux iiP mod2= , 

pyuy iiP mod3= . 

Крок 5. Розрахунок значення внутрішнього стану генератора: 

{ { )](*[]*[ PtXPtXr i

mullscal

ii

mullscal

ii ϕ== .    (7) 

Крок 6. Отримання бітового блока (біт) з послідовності ir : 

)( ii rextrb = .      (8) 

Кінець алгоритму. 

( [ * ])i iX t Pφ )(rextrbi =( [ * ])X s Qφ

P

ir

ib
seed

it is

Q

1*i it t t −=

ω
seed

t ′= ω ω′ω

1it −

)(PP ii
ϕ=

Рис. 2. Модель модифікованого генератора Dual_EC_DRBG 
 
Якщо розкрити вираз (8) використовуючи вирази (4 – 7) отримаємо математичну 

модель запропонованого генератору: 

{ { )*))(mod*),(mod*(*)(mod*'( 64
1






























ωωωφφ= − QpYpXntXXr

mullscal

P

i

P

i

mullscal

i

seed

i .  (9) 

Результат bi є елементом ПВП.  
Оцінка періоду ПВП генератора на основі трансформацій точок ЕК. Враховуючи 

граничні значення числа ізоморфізмів ЕК у канонічній формі, )1(2/1 −= pNEC , число 

внутрішніх станів модифікованого генератора Dual_EC_DRBG визначено: 
npN EC *)1(2/1 −= ,      (10) 

де n – порядок циклічної групи точок кривої, р – характеристика поля Галуа. 

Скаляр it  пробігає усі елементи nZ , внаслідок чого PtP ii *= , 
i

i pP E∈  ( i

pE  – ізоморфна 

група). Параметр iu  пробігає усі значення від’ємників у полі, число яких ECN . У такому 

випадку, період послідовності значень )](*[][ PtXPX iii ϕ= , які потрапляють у якості 

скалярів на вхід QPXQs i *][* = , буде дорівнювати N. Період ПВП у такому випадку буде 

дорівнювати N. 
Оцінка стійкості до передбачення нового методу генерації ПВП. Для передбачення 

наступного блоку біт на виході генератору нападнику необхідно обчислити значення Qsi * , 

для чого йому необхідно отримати точку 'iP  й скаляр it . Для цього йому необхідно здійснити 
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пошук параметра t , який використовується в скалярному добутку { i
mullscal

i

seed Pnt ϕ−ω *)(mod*' 1 . 

Для it  необхідно знайти значення seed. Враховуючи, що 'ω  – генератор nZ , число 

генераторів дорівнює ))((' nn OilerOiler ϕϕ=ω . Наприклад, для забезпечення стійкості до 

передбачення генератора ПСП еквівалентної значенню 2562  необхідно використовувати 
циклічну групу точок, порядок якої є 257-бітним числом. Більш детальний аналіз стійкості 
запропонованого методу буде проведено в подальшій роботі. 

Висновки 
Розроблено новий метод генерації ПВП на основі використання  ізоморфних 

трансформацій точок ЕК. Отримано аналітичний вираз (9) для оцінки числа внутрішніх 
станів генератора ПВП на основі подвійного скалярного добутку Dual_EC_DRBG. 
Отриманий метод дозволяє у )1(2/1 −p  рази збільшити число внутрішніх станів генератора 
Dual_EC_DRBG, що дозволяє підвищити стійкість до передбачення. При фіксованому 
значенні числа внутрішніх станів генератора Dual_EC_DRBG розроблений метод дозволить 
скоротити бітову довжину характеристики р поля. Новий метод генерації можливо також 
реалізувати без другого скалярного добутку Qsi * , що дозволить в два рази скоротити час на 

генерацію ПВП. В подальших дослідженнях планується отримати оцінки статистичних 
властивостей розробленого генератору ПВП, провести оцінки криптографічної стійкості та 
стійкості до відтворення ПВП. 
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ПАМ’ЯТКА ДЛЯ АВТОРА 

Рукопис статті потрібно подавати разом із зазначеними нижче документами на 
українській мові: 

– актом експертизи (1 примірник); 
– випискою із протоколу засідання кафедри (відділу), у якій повинна бути обґрунтована 

необхідність опублікування статті, як наукової праці, що містить нові наукові результати; 
– рецензіями (зовнішньою або внутрішньою) – за підписом провідного ученого, який 

працює в даному напрямку досліджень; 
– довідкою про автора (авторів); 
– квитанцією про сплату за опублікування статті від ФЕВ інституту (для авторів 

зовнішніх організацій). 
Рукопис подається у двох видах: на флеш-пам’яті або СD, розпечатаний на лазерному 

принтері (1 примірник), у текстовому редакторі – Microsoft Word-3, а також може бути 
надісланий за електронною адресою інституту. 

Формат аркуша – А4 (210 ×××× 297 мм).  
Розмір полів: зліва – 20 мм, справа – 20 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. 
Стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – 1.0, інтервальний відступ – 1 см. 

Шрифт – Times New Roman № 12, із виключенням переносів. 
Етапи представлення статті для науковців інституту: 
1. Стаття подається на розгляд відповідальному редактору (кімната № 109 навчальний 

відділ інституту). Стаття починається з анотації українською, російською та англійською 
мовах, що розміщуються між назвою та основним текстом статті. Анотацію друкують 
курсивом, шрифт Times New Roman № 10, обсяг тексту до 5 рядків. Після анотації 3-4 
ключові слова українською мовою. До статті додається окремим електронним файлом 
прізвище, ім’я та назва статті (перекладені на англійську мову). 

2. Після позитивного розгляду редколегією стаття подається коректору (кімната № 5 
редакційно–видавничого відділу) для вичитки та корегування.  

Виправлення електронного варіанту статті. Друкування виправленого варіанту статті, 
отримання розпису коректора про виправлення помилок, що були виявлені, на останньому 
аркуші статті. 

3. Виправлена стаття передається разом із супровідними документами відповідальному 
редактору для формування комп’ютерного макету збірника.  

Не зараховуються праці, у яких відсутній повний опис наукових результатів, що 
засвідчує їх, достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в 
інших наукових працях, що входять до списку основних (Постанова ВАК України від 
10.02.99 р. № 1 – 02/3).  

Статті, які містять загальновідому науково-технічну інформацію не 
розглядаються й не друкуються. 

В один випуск Збірника наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” приймається не більше 
однієї статті за темою дисертації (Постанова ВАК України від 10.02.99 р. № 1 – 02/3). 

Для опублікування статей від авторів зовнішніх організацій необхідно внести по 5 
(п’ять) гривень за одну друковану сторінку до фінансово-економічної служби ВІТІ НТУУ 
„КПІ” встановленим порядком. 

Тексти статей та їхні копії на магнітних та оптичних носіях авторам не повертаються. 
Редакційна колегія залишає за собою право вносити зміни в рукопис редакційного 

характеру. 
Телефон для довідок: 256-22-37, 256-22-73, внутрішній 442-37, 442-73.  
Адреса сайту збірників – http://www.viti.kpi.ua/nauka.php.  
Електронна адреса надання статей– naukaviti@gmail.com. 


