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Розвиток сучасних телекомунікаційних систем та мереж характеризується широким 

використанням безпроводових технологій, одним з представників яких є мобільні 

радіомережі (МР) класу MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) [1], які характеризуються 

динамічною топологією, передбачають відсутність базових станцій та фіксованих маршрутів 

передачі інформації, а також надають можливість мобільним абонентам 

самоорганізовуватися в радіомережу без завчасно розгорнутої мережевої інфраструктури. Їх 

застосування охоплює сфери як спеціального (мережі зв’язку тактичної ланки управління, 

безпроводові мережі пунктів управління, аварійні мережі, що розгортаються в умовах 

надзвичайних ситуацій та ін.), так і цивільного призначення (мережі підприємств, домашні 

мережі, тощо) [2].  

З метою забезпечення інформаційного обміну з заданою якістю, в ході попередніх 

досліджень [3, 4] було запропоновано представлення системи управління (СУ) у вигляді 

сукупності мобільних вузлів. 

Система управління радіомережі представляється сукупністю мобільних вузлів, що 

взаємодіють між собою, кожен з яких є окремою вузловою СУ. Це дозволяє забезпечити 

інформаційний обмін із заданою якістю. Критеріями оптимальності управлінських рішень 

вузлових СУ є цільові функції (ЦФ) управління, що відображають ступінь досягнення 

поставленої мети [5]. Однак, відмінності в апаратних характеристиках вузлів МР, 

нерівномірність використання ними вузлових та мережевих ресурсів, а також у параметрах 

та функціональному призначенні підсистем вузлових СУ призводять до необхідності 

вирішення нової задачі, яка полягає в координації ЦФ вузлів, які приймають участь у 

передачі інформації [6]. 

Першим, і найважливішим, етапом процесу координації є вибір головного вузла зони 

(чи мобільної базової станції), який буде реалізовувати функції координатора ЦФ  

вузлових СУ.  

Тому, актуальною є задача розробки методів визначення вузла, який буде виконувати 

роль координатора. При цьому повинні бути враховані особливості, притаманні мобільним 

радіомережам класу MANET [7]. 
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Метою даної статті є аналіз методів, які можуть бути використані для вирішення задачі 

визначення вузла-координатора в МР класу MANET. Об’єктом дослідження є процес 

вибору головного вузла мережі. Предметом – методи вибору головного вузла мережі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Головний вузол (вузол-координатор) обирається (виділяється) серед інших за певною 

ознакою (апаратні характеристики, місцезнаходження в топології радіомережі, кількість 

сусідів тощо). Крім функцій, притаманних звичайному вузлу (прийом, передача та 

ретрансляція інформації в МР), на вузол-координатор (ВК) покладається завдання створення 

оптимальних умов для досягнення цілей управління всіма вузлами МР. Ще однією з 

головних задач вузла-координатора є формування бази знань, де повинні зберігатися дані 

про параметри підлеглих вузлів та їх цільові функції, шляхом об’єднання інформації, 

отриманої від вузлів. У цілому, ВК може бути визначений організаційним способом на етапі 

планування мережі. Однак, в процесі функціонування МР можливі випадки, коли зазначений 

вузол не може залишатися координатором протягом всього часу роботи існування створеної 

мережі. Це може бути пов’язано з: виходом з ладу обладнання вузла, що виконує функцію 

координатора (розрядження батареї, фізичне знищення тощо); втратою зв’язності з іншими 

вузлами, що може бути викликано діями засобів РЕБ супротивника, географічними 

властивостями рельєфу місцевості, збільшенням допустимої відстані радіозв’язності між 

вузлами та ін. За таких умов виникає потреба у виборі нового вузла-координатора. Як 

показує аналіз функціонування мереж зв’язку, в т.ч. МР класу MANET, здійснення вибору 

нового вузла-координатора неможливе без наявності наступної інформації: 

1. Дані про структуру мережі. 

2. Характеристики кожного вузла мережі. 

3. Ознаки (критерії), значення яких є пріоритетними при подальшому виборі вузла-

координатора.  

Зазначену задачу можна вирішити за допомогою методів класифікації та кластеризації.  

Однак, враховуючи динамічний характер мобільних радіомереж класу MANET та 

непередбачувану природу їх функціонування, застосування методів класифікації неможливе 

у зв’язку з тим, що заздалегідь невідомі вихідні дані про параметри та стан МР, за якими їх 

можна класифікувати [8]. За таких умов альтернативою (варіантом) „класифікації” є 

застосування алгоритмів кластеризації.  Кластеризація – задача розбиття множини об’єктів 

на групи, які називаються кластерами. Всередині кожної групи повинні опинитися „схожі” 

об’єкти, а об’єкти різних груп повинні бути якомога більше відмінні [9].  

Основна відмінність кластеризації від класифікації полягає в тому, що перелік груп 

(класів), на які можна поділити вузли, чітко не заданий та визначається в процесі роботи 

алгоритму. 

В цілому, задачу визначення вузла-координатора МР або її зони за допомогою 

кластерного аналізу можна поділити на два етапи: 

1. Поділ мережі (зони) на оптимальну кількість кластерів. 

2. Вибір вузла-координатора з-поміж інших вузлів в обраному кластері.  

При цьому, на першому етапі вирішення задачі кластерного аналізу зводиться до 

виконання наступних кроків: 

1. Визначення вибірки вузлів для кластеризації. 

2. Визначення множини змінних, за якими будуть оцінюватися вузли у вибірці. При 

необхідності – нормалізація значень змінних. 

3. Обчислення значень міри подібності між вузлами. 

4. Застосування методу кластерного аналізу для створення груп схожих об’єктів 

(кластерів). 

5. Представлення результатів аналізу [10]. 

Враховуючі особливості функціонування МР класу MANET методи кластеризації 

повинні відповідати наступним вимогам: 

1. Простота реалізації та швидкість роботи методу кластеризації. 
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2. Стійкість до ініціалізації (кількість кластерів та початкові параметри кластерів). 

3. Стійкість до різних до об’єму кластерів. 

4. Стійкість (чутливість) при виявленні нетипових параметрів вузлів, за якими їх не 

вдається приєднати до жодного кластеру (не повинні впливати на результат кластеризації). 

5. Врахування нетипових параметрів, можливість виділення їх в окремий кластер 

6. Незалежність результату кластеризації від початкової кількості кластерів, від 

початкового розподілення. 

7. Формування стабільних кластерів при невизначеності вихідних даних. 

8. Можливість побудови визначеної кількості кластерів. 

9. Врахування таких показників вузлів як, розташування по відношенню до інших, 

мобільність, енергоємність, пропускна здатність вузла. 

Розглянемо існуючі методи кластеризації. Зазначимо, що загально прийнятої 

класифікації методів кластерізації не існує, але можна виділити низку підходів, причому 

деякі методи можна віднести до декількох груп, тому запропоновану класифікацію можна 

представити у вигляді наступної схеми (рис.1). 
 

 
Рис. 1 Класифікація методів кластеризації 

 

Методи кластеризації за способом обробки даних поділяються на дві основні групи: 

ієрархічні та неієрархічні. Кожна група включає в себе багато алгоритмів та підходів. 

Ієрархічні методи кластерізації розрізняються правилами побудови кластерів. В якості 

умов правил виступають критерії, які використовуються при вирішенні питання „подібності” 

об’єктів. При ієрархічній кластеризації виконується послідовне об’єднання менших кластерів 

у великі (агломеративні методи AGNES (Agglomerative Nesting)) – CURE (Clustering Using 

REpresentatives)) або розбиття (розділення) великих кластерів на менші (дівізімні методи 

DIANA (Divisive Analysis)) – BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using 

Hierarchies), MST (Algorithm based on Minimum Spanning Trees) та ін.) (рис. 2). 

В графічній аналогії ієрархічні методи базуються на побудові дендрограм (з грецької 

dendron – „дерево”), які описують відстані між окремими точками та кластерами по 

відношенню один до одного. 

Застосування неієрархічних методів кластеризації (алгоритм k-середніх, алгоритм PAM, 

CLOPE) полягає в розділенні набору даних на визначену кількість окремих кластерів. Існує 

два підходи застосування даних методів. Перший полягає у визначенні меж кластерів як 
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найбільш щільних ділянок в багатомірному просторі вихідних даних, тобто визначення 

кластера там, де є велике „згущення точок”. Іншій підхід полягає в мінімізації міри різниці 

вузлів. Значна частина неієрархічних методів – це ітеративні методи, які за способом аналізу 

даних поділяються на чіткі та нечіткі. Чіткі методи кластеризації розбивають вихідну 

множину об’єктів Х на декілька підмножин, що не перетинаються. При цьому будь-який 

об’єкт з Х належить тільки одному кластеру. Нечіткі методи кластеризації дозволяють 

одному і тому ж об’єкту належати одночасно декільком (або навіть усім) кластерам, але в 

різній мірі. Нечітка кластеризація в багатьох ситуаціях більш „природня”, чим чітка, 

наприклад, для об’єктів, що розташовані на межі кластерів. 

За кількістю застосувань алгоритмів кластеризації методи можуть з одноетапною та з 

багатоетапною кластеризацією. Одноетапні методи розбивають вихідну множину об’єктів з 

використанням певної обмеженої кількості їх характеристик та з залученням мінімальних 

обчислювальних ресурсів. Багатоетапними методами передбачається виконання ряду 

операцій з метою поступового розбивання кожної окремої множини об’єктів, з числа 

утворених на попередніх етапах, на підмножини характеристики яких найбільше 

відповідають критеріям поділу. Багатоетапні методи потребують використання більших 

обчислювальних ресурсів або затрат часу, однак результат їх роботи більш точний у 

порівнянні з одноетапними. За можливістю розширення обсягу даних, що обробляються – 

масштабовані та немасштабовані. В масштабованих методах передбачається наявність 

здатності системи щодо залучення додаткових ресурсів при збільшені обсягу даних що 

обробляються. Обсяг ресурсів, що додатково залучаються, прямо пропорційний збільшенню 

обсягу даних. Немасштабовані методи застосовуються за наявності чітких обмежень щодо 

здатності обробки даних певного обсягу, які поступають за визначений час. 

За часом виконання кластеризації – потокові (on-line) та непотокові (off-line). Потокові 

методи кластеризують дані, що в режимі реального часу постійно поповнюються. Причому, 

дані, що надходять, можуть бути продовженням попередньої послідовності або новою. 

Непотокові методи застосовуються при наявності даних певного незмінного обсягу.  
 

 
Рис. 2 Ієрархічні методи кластеризації: агломеративні та дівізімні 

 

У загальному до переваг ієрархічних методів кластеризації відноситься те, що вони є 

наочними та дають детальне уявлення про структуру вузлів. Недоліком ієрархічних методів 

кластеризації є те, що вони не розраховані для роботи з великою кількістю даних [9]. 
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Переваги та недоліки деяких, найбільш розповсюджених, методів кластеризації 

відображені в таблиці 1. 

            Таблиця 1 

Переваги та недоліки методів кластеризації 

Метод Переваги Недоліки 

CURE 

Виконує кластеризацію навіть при нявності нетипових даних, 

виділяє кластери складної форми та різних розмірів, має лінійно 

залежні вимоги до місця зберігання даних та тимчасову 

складність для даних великої розмірності 

Нобхідність в завданні порогових значень та 

кількості кластерів 

BIRCH 

Двохступенева кластеризація, кластеризація великих обсягів 

даних, працює на обмеженому об’ємі пам’яті, є локальним 

алгоритмом, може працювати при одному скануванні вхідного 

набору даних, використовує факт, що дані неоднаково 

розподілені по простору, обробляє області з великою щільністю 

як єдиний кластер, робота тільки з чисельними даними, добре 

виділяє тільки кластери опуклої або сферичної форми, є 

необхідність в завданні порогових даних 

Робота тільки з чисельними даними, добре 

виділяє тільки кластери опуклої форми, є 

необхідність в завданні порогових значень 

MST 

Виділяє кластери довільної форми, в т.ч. кластери опуклої та 

увігнутої форм, обирає з декількох оптимальних рішень 

найоптимальніше 

Чутливий до нетипових даних 

k-середніх 

(k-means) 

Простота та швидкість використання, зрозумілість та прозорість 

алгоритму 

Алгоритм занадто чутливий до нетипових 

даних, які можуть викривляти середнє; 

повільна робота на великих базах даних; 

необхідно задавати кількість кластерів; 

неможливість застосування алгоритму на 

даних, де є кластери, що перетинаються 

PAM 

Простота та швидкість використання, зрозумілість та прозорість 

алгоритму, алгоритм є менш чутливим до вибросів порівняно з 

k-means 

Необхідно задавати кількість кластерів; 

повільна робота на великих базах даних 

CLOPE 

Висока швидкість роботи, та якість кластеризації, що 

досягається використанням глобального критерію оптимізації на 

основі максимізації градієнта висоти гістограми кластера. Він 

легко розраховується та інтерпретується. Під час роботи 

алгоритм зберігає в RAM невелику кількість інформації по 

кожному кластери, потребує мінімального числа сканувань 

набору даних. Автоматично підбирає кількість кластерів, це 

регулюється єдиним параметром – коефіцієнтом 

відштовхування. 

Не чутливий до нетипових даних, які не 

можна приєднати до жодного з кластерів 

Здатні до 

самоорганізації карти 

Кохенена 

Використовується – нейронна мережа, навчання мережі без 

вчителя, самоорганізація мережі, простота реалізації, 

гарантоване отримання відповіді після проходження даних по 

шарах 

Робота тільки з числовими даними, 

мінімізація розмірів мережі, необхідність 

задавати кількість кластерів 

Алгоритм HCM Легкість реалізації, обчислювальна простота 
Завдання кількості кластерів, відсутність 

гарантії в знайденні оптимального рішення 

Fuuzy C-means 
Нечіткість при визначенні об’єкта в кластер дозволяє визначати 

об’єкти, які знаходяться на межі, в кластери 

Обчислювальна складність, завдання 

кількості кластерів, виникає невизначеність 

з об’єктами, які віддалені від центрів всіх 

кластерів 

Утворення ієрархії всередині кластеру обумовлене такими особливостями мобільної 

радіомережі як: змінна топологія мережі, неоднорідність вузлів, змінна кількість ресурсів. 

Тому, для виконання першого етапу задачі визначення вузла-координатора МР або її зони 

доцільно застосовувати ієрархічні дівізімні методи кластеризації, розглядаючи на 

початковому етапі ініційовану мережу як один кластер, з подальшим утворенням ієрархії 

всередині нього. Застосування неієрархічних методів кластеризації для радіомереж класу 

MANET на першому етапі вибору вузла-координатора є нераціональним у зв’язку з тим, що 

вони потребують чіткого знання кількості кластерів. Тим не менш, всі ці методи знаходять 

своє застосування для MANET. Наприклад, в [11] пропонується застосування  методу k-

means для оптимізації маршрутизації. Запропоновано вдосконалений алгоритм кластеризації 

k-means для визначення оптимального шляху від вузла-відправника до вузла-ортимувача.  

На другому етапі вирішення задачі визначення вузла-координатора необхідно 

застосувати алгоритми (методи) вибору головного вузла кластеру.  

Кластеризація є ефективною тільки при умові раціонального вибору головного вузла 

кластеру. Вибір алгоритму вибору вузла повинен бути обумовлений властивостями мережі 

(зони), а саме: територіальним розподілом вузлів мережі (зони), їх характеристиками та 

взаємним розташуванням, параметрами тощо.  
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До алгоритмів вибору головного вузла кластеру висуваються наступні вимоги:  

– швидкість роботи алгоритму, простота реалізації: 

– гнучкість механізму вибору вузла. Можливість обирати вузол-координатор і за одним 

показником, і за кількома. 

Існує достатня кількість різноманітних алгоритмів вибору головного вузла кластеру  

[12, 13, 14]. Вони поділяються на централізовані та децентралізовані [15].  

Централізовані алгоритми вибору головного вузла (CNS) передбачають, що керуючий 

елемент мережі наділений високими обчислювальними характеристиками та не має 

жорстких обмежень по споживанню енергії. Децентралізовані алгоритми вибору головного 

вузла (LEACH, PEGASIS, HD) [16] передбачають, що процедура призначення головного 

вузла відбувається всередині мережі (зони, кластеру) без зовнішнього втручання. При цьому 

децентралізовані алгоритми повинні мінімально використовувати і без того обмежені 

ресурси МР. Найбільш розповсюдженим алгоритмом вибору головного вузла кластеру є 

алгоритм LEACH (Low Energy Adaptive Cluster Hierarchy) – алгоритм кластеризації з низьким 

споживанням енергії. Цей алгоритм є базовим, має багато модифікацій, таких як HEED 

(Hybrid Energy – Efficient Distributed), ERA (Energy Residue), PEGASIS (Power-Efficient 

Gatharingin Sensor Information System), RRCH (Round-Robin Cluster Head) [15]. Алгоритм 

LEACH та його модифікації знайшли особливо широке застосування в безпровідних 

сенсорних мережах (БСМ) [17], а також в мережах класу MANET [18]. 

Базова ідея алгоритму LEACH полягає  в наступному: вузли можуть бути випадковим 

чином обрані як головні, на основі попередньої інформації про їх функціонування. Алгоритм 

передбачає імовірнісний вибір вузла на роль головного на початку ініціації мережі, а потім 

заміну його на інший на основі енергетичних характеристик вузлів. Це дуже ефективний 

алгоритм з точки зору енергетичної ефективності мережі в цілому, але в той же час не дає 

гарантій щодо вибору „гарного” вузла в якості головного вузла кластера.  

Це обумовлено тим, що в алгоритмі немає передбачень щодо поточного енергетичного 

стану вузла мережі, тобто в якості головного може бути обраний вузол з незадовільними 

енергетичними характеристиками. Модифікації алгоритму намагаються вирішити проблему 

саме вибору „гарного” вузла. Наприклад, в HEED, проблему вибору „поганого” члену 

кластера в якості головного вузла пропонується вирішувати шляхом передбачуваного вибору 

головного вузла. Цей алгоритм враховує природу взаємозв’язків в БСС для подальшого 

енергозбереження. Ймовірність вибору головного вузла залежить від його енергоздатності та 

рішення приймається в залежності від його енергетичних затрат. Вибір вузла-координатора 

(головного вузла) в кластері для радіомереж класу MANET є дуже проблематичним у зв’язку 

з мобільністю вузлів, що входять до кластера. Розроблено велику кількість алгоритмів 

вибору головного вузла кластеру.  

Їх умовно можна поділити на шість категорій (рис.3):  

1. Алгоритми вибору головного вузла, побудовані на основі ідентифікаторів – LID (Low 

ID cluster algorithm), Max-Min d-cluster formation algorithm та ін. 

2. Кластеризація на основі мобільності – MOBIC (Mobility-based Metric for clustering), 

MobDHop (Mobility-based d-hop clustering algorithm)) MWCA (Modified Weighted Clustering 

Algorithm with mobility prediction) та ін. 

3. Кластеризація на основі зв’язності – HCC (Highest connectivity clustering algorithm), 

K-CONID (K-hop connectivity ID clustering algorithm) та ін. 

4. Кластеризація на основі найменших витрат ресурсів – LCC (Least cluster change 

algorithm), 3-hBAC (3-hop between adjacent clusterhead) та ін. 

5. Енергозберігаюча кластеризація  – LBC (Load balancing clustering),  

6. Алгоритми вибору вузла на основі комбінованої ваги – WCA (Weighted Cluster 

Algorithm), WBACA (Weight-based adaptive clustering algorithm) [19]. В [20] запропонований 

алгоритм зваженого кластера WCA (Cluster Algorithm), де головний вузол обирається на 

основі його мобільності, ступені зв’язності, потужності передачі.  
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Алгоритм обчислює середню вагу кожного вузла на основі цих факторів. Головою 

обирається вузол з мінімальною вагою. 

 
 

Рис. 3 Алгоритми вибору головного вузла кластеру 
 

В [21] запропоновано для вибору головного вузла в радіомережі класу MANET 

алгоритм TACA (Topology adaptive clustering algorithm), де в якості факторів вибору 

головного вузла використовуються рухливість вузлів та остаточний заряд батареї. 

Висновки. У статті проведений аналіз методів кластеризації та алгоритмів вибору 

головного вузла кластера. Сформульовані вимоги до методів і алгоритмів з врахуванням 

особливостей функціонування МР класу MANET. І методи кластеризації, і алгоритми вибору 

вузла-координатора (головного вузла) в кластері повинні враховувати головну особливість 

радіомереж класу MANET – високу динаміку зміни їх топології. Алгоритми повинні 

передбачати в своїй роботі можливість постійної ротації вузлів кластера під час всього 

періоду життєвого циклу мережі. При цьому необхідно формувати якомога більш стабільні 

кластери. Цього можна досягти, враховуючи показники мобільності під час формування 

кластеру. У ході подальших досліджень буде розроблено новий або вдосконалено існуючі 

методи кластеризації  та алгоритми вибору вузла-координатора (головного вузла кластеру) в 

мобільній радіомережі класу MANET.  
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