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МЕТОД ПОБУДОВИ ЧАСТКОВОГО ПОКРИТТЯ 

В БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ  

ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

У статті запропоновано метод побудови часткового покриття (а – покриття) в безпроводових 

сенсорних мережах військового призначення. Метод модифікує базовий алгоритм побудови повного покриття 

в алгоритм часткового покриття (a-покриття). Для реалізації методу запропонована нові метрики та 

правила перевірки якості покриття (зв’язності, рівномірного розподілу вузлів), які забезпечують побудову 

покриття заданої якості та дозволяють отримати граничну оцінку значення віддаленої непокритої відстані 

(максимальна відстань до точки покриття). Метод дозволяє підвищити тривалість функціонування сенсорної 

мережі на 10-15 %. 

Жук А.В. Метод построения частичного покрытия в беспроводных сенсорных сетях военного 

назначения. В статье предложен метод построения частичного покрытия (а- покрытие) в беспроводных 

сенсорных сетях военного назначения. Метод модифицирует базовый алгоритм построения полного покрытия 

в алгоритм частичного покрытия (a-покрытие). Для реализации метода предложена новые метрики и правила 

проверки качества покрытия (связности, равномерного распределения узлов), которые обеспечивают 

построение покрытия заданного качества и позволяют получить предельную оценку значения удаленного 

непокрытого расстоянии (максимальное расстояние до точки покрытия). Метод позволяет повысить 

продолжительность функционирования сенсорной сети на 10-15%. 

Zhuk A. The method of constructing a partial coverage in wireless sensors networks of a military design.  

The method of constructing partial coverage (a-coating) in wireless sensor networks for military purposes is proposed 

in the article. The method modifies the basic algorithm for constructing a complete coverage in a partial coverage 

algorithm (a-covering). To implement the method, new metrics and rules for checking the quality of coverage 

(connectivity, uniform distribution of nodes) that provide the construction of a coverage of a given quality and allow to 

obtain the limit value of the remote uncoated distance (the maximum distance to the point of coverage) is proposed. The 

method allows to increase the duration of the sensor network by 10-15%. 

Ключові слова: безпроводові сенсорні мережі, часткове  покриття, тривалість функціонування.  
 

Постановка задачі в загальному виді. Визначальною умовою досягнення переваги 

над супротивником в ході бойових дій є високий рівень забезпечення військ (сил) всіма 

видами оперативної інформації. В умовах високої динаміки ведення бойових дій таку 

перевагу можливо досягти тільки у випадку, коли оперативна інформація про поточну 

обстановку доступна для всіх ланок управління (включаючи окремих військовослужбовців).  

Відповідно до стратегічного оборонного бюлетня України завданням 1.4.3 є 

„Створення автоматизованих систем C4ISR на оперативному і тактичному рівнях для видів 

(родів) Збройних сил України та інших складових сил оборони на основі стандартів, доктрин 

і рекомендацій НАТО”. Очікуваним результатом є: „впровадження системи C4ISR на 

оперативному та тактичному рівнях до командира відділення (та їм рівних) у складі таких 

базових можливостей: захищений цифровий голосовий зв’язок, обмін текстовими 

повідомленнями, обмін графічними документами, геопросторова інформація, взаємна 

ідентифікація, інтеграція сенсорів (датчиків), інтеграція БпЛА, сумісність з стандартними 

угодами НАТО (STANAG)” [1]. 

Безпроводові сенсорні мережі (БСМ) або Wireless Sensor Network (WSN) – розподілені 

мережі (наземні, повітряні, підводні, підземні), що складаються із сенсорних вузлів 

(стаціонарні малогабаритні сенсори, мобільні роботи-сенсори, сенсорні аероплатформи) з 

інтегрованими функціями моніторингу навколишнього середовища і передачі даних [2]. 

Покриття області спостереження є одним з показників якості функціонування сенсорної 

мережі.  

При проведенні військових операцій не завжди доцільно або можливо забезпечити 

повне покриття контролюємої області. В деяких випадках необхідно покрити тільки частину 

або окремі зони області моніторингу. В цьому випадку зменшення вимог від повного до 
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часткового покриття приводить до погіршення якості покриття, але збільшує час 

функціонування мережі. 

Аналіз останніх публікацій.  

В даний час запропоновано багато робіт з побудови повного покриття в безпроводових 

сенсорних мережах [3 – 11]. Докладний аналіз недоліків і переваги існуючих методів 

побудови повного покриття наведено в [3]. 

Зокрема, в роботі [4] Slijepcevic та ін. досліджують проблему повного покриття, 

пропонуючи підхід, який розбиває вузли сенсорної мережі на непересічні підмножини, які 

повністю покривають область моніторингу. Цільова функція задачі полягає в збільшенні 

кількості непересічних підмножин (активується одна підмножина в один інтервал часу). 

Cardei та ін. [5] розглянули задачу побудови повного покриття, запропонувавши 

апроксимуючий алгоритм для розбиття сенсорних вузлів на максимальну кількість 

непересічних домінуючих підмножин (кожна непересічна домінуюча підмножина повністю 

покриває область моніторингу). Однак, дані дослідження були зосереджені тільки на 

отриманні повного покриття без урахування зв’язності в кожній підмножині. 

Іншою, не менш важливою задачею є задача забезпечення зв’язності при отриманому 

покритті. Після розгортання сенсорних вузлів і побудови покриття заданої якості необхідно 

забезпечити зв’язність мережі для передачі даних моніторингу до базової станції. 

Zhou та ін. [6], вдосконалили задачу побудови повного покриття в задачу знаходження 

зв’язного k-покриття. Цільовою функцією є знаходження множини сенсорних вузлів так, що 

кожна точка області моніторингу покривається, щонайменше, k-сенсорними вузлами. 

В [7], Zhang та ін. стверджують, що якщо радіус передачі вдвічі перевищує радіус 

моніторингу, то повне покриття опуклою області забезпечує зв’язність активних сенсорних 

вузлів.  

Wang та ін. вдосконалили результати роботи [7] довівши що, коли радіус передачі вдвічі 

перевищує радіус моніторингу, сенсорна мережа, що забезпечує k-покриття також забезпечує 

k-зв’язність [8]. 

У деяких роботах для збільшення тривалості функціонування при побудові покриття 

мережі розглядається задача побудови графіків спостереження. У роботах [10] та [11] було 

запропоновано декілька жадібних алгоритмів для побудови графіків спостереження і 

рішення задачі повного к-покриття. 

На даний час запропоновані роботи для аналізу і вирішення задач часткового покриття. 

Часткове покриття визначає, який відсоток (q-відсоток) або частина ( -покриття) області 

моніторингу покриті. Вперше концепція побудови часткового покриття була розглянута в 

[7], але підсумковим рішенням запропонованої задачі було побудова повного покриття. 

Спочатку будувалося повне покриття, а потім при неможливості його підтримки наявними 

сенсорними вузлами зменшувався відсоток покриття до заданого порогу. 

Tian та ін. [12] запропонували три підходи, на основі відстані до найближчого сусіда, 

кількості сусідів і ймовірності (без необхідності визначення місця розташування). Кожен 

сенсорний вузол визначає свій стан (активний/сон) на підставі інформації про відстані до 

найближчого сусіда, їх мінімальній кількості або величини числа отриманого випадковим 

чином більше заданого порогу, які вибираються на основі статистичних розрахунків з 

урахуванням заданого відсотка втрати покриття. Запропоновані підходи працюють циклічно. 

В [13] в якості цільової функції вибирається відсоток покриття області, а не повне її 

покриття і пропонується протокол отримання заданого відсотка покриття на основі 

інформації про місцезнаходження (PCCP), який гарантує, що покриття частини області 

моніторингу після реконфігурації не менше заданого відсотка. 

Однак, для спрощення своїх досліджень всі ці роботи засновані на припущенні, що для 

забезпечення зв’язності радіус передачі вдвічі перевищує радіус моніторингу ( монпер 2rr  ). 

В [14] Liu та ін. розглянули завдання зв’язного часткового покриття. Представлена 

концепція часткового покриття і проаналізовано її вплив на збільшення часу функціонування 
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мережі. Для її реалізації запропоновано централізований евристичний алгоритм, який 

одночасно враховує часткове покриття і зв’язність. Спочатку активні сенсорні вузли 

вибираються випадковим чином. У межах кожної ітерації вибираються маршрути – 

кандидати з максимальним виграшем. Алгоритм працює до тих пір, поки вся область не буде 

 -покрита. 

В [15] автори запропонували алгоритм лінійного програмування з точністю – 
1)1ln(1  q  для вирішення задачі покриття q-частини (q%) контрольованої області. Проте, 

при збільшенні величини q продуктивність цього алгоритму погіршується, а зв’язність не 

підтримується. 

Аналіз методів покриття показав, що одні методи забезпечують тільки покриття без 

врахування зв’язності, інші нерівномірно покривають область моніторингу, тому 

пропонується розробити метод побудови часткового покриття, який би враховував зазначені 

недоліки та реалізувати декілька цільових функцій управління. 

Метою статті є розробка методу побудови часткового покриття безпроводової 

сенсорної мережі з урахуванням забезпечення зв’язності мережі, підвищення тривалості 

функціонування та рівномірного розподілу вузлів. 

Виклад основного матеріалу.  

Вихідні дані:  
– площа покриття  ; 

– безпроводова сенсорна мережа S , яка складається з n  сенсорних вузлів 

 nsssS ...,,, 21  і координати їх розміщення на місцевості ),( ii yx . Вузли сенсорної мережі 

розгорнуті випадковим чином. Сенсорна мережа може бути однорідною або неоднорідною, 

використовувати фіксований або змінний радіус моніторингу; 

– радіус моніторингу 
мr  і радіус передачі 

ïr  сенсорного вузла. 

– задана ступінь покриття зад  (задається користувачем); 

– непокрита відстань моніторингу задНВМНВМ ; 

– базовий алгоритм побудови повного покриття A  (наприклад SPIDT, PCCP або 

BCCP);  

Модель зв’язності: монпер 2rr   (якщо є к- покриття, то існує к-зв’язність). 

Модель покриття: булева дискова модель. 

Допущення: область моніторингу сенсорного вузла is  являє собою окружність з 

центром у вузлі is . Якщо сенсорний вузол is  має радіус моніторингу iR  – is  ( iR ), тоді 

окружність має радіус iR . 

Необхідно: знайти  підмножини S   сенсорних вузлів базової множини S  на площі  , 

які забезпечують зв’язне  -покриття та задовольняють різним цільовим функціям 

управління: 

– зв’язне покриття; 

– максимізація тривалості функціонування бсмФT ; 

– забезпечення ,,рівномірного” розподілу вузлів в зоні покриття. 

Суть методу (основні етапи функціонування):  

1. Спочатку необхідно перевірити можливість забезпечення заданого значення зад  

наявною множиною сенсорних вузлів  S . Для цієї мети пропонується використовувати 

правила побудови віртуальних  -покриттів. 
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2. Потім при можливості реалізації  -покриття заданої якості метод прагне реалізувати 

одну (декілька) цільових функцій (ЦФ) управління.  

ЦФ1 – забезпечити зв’язне  -покриття; 

ЦФ2 – maxбсмФ T . Забезпечити мінімальні витрати енергії батарей вузлів при 

побудові зв’язного  -покриття за рахунок: 

а) переходу в режим ,,сон” надлишкових вузлів; 

б) мінімізація кількості вибраних вузлів за рахунок застосування метрики приросту 

покриття. 

ЦФ3 – забезпечення рівномірності розміщення зв’язної підмножини  -покриття за 

рахунок вибору вузлів, які знаходяться у всіх сусідніх областях (напрямках). 

Побудова  – віртуальної мережі 

1. Для перевірки забезпечення заданою множиною  iS   -покриття використовуються 

наступні визначення та теореми, які описують віртуальну покриваючу мережу [14].  

Визначення 1. ( -покриття). Дано дійсне число α, де 10  , двомірна область  , 

S  – множина n  сенсорних вузлів is , ni ...1 . iS  – зона моніторингу сенсорного вузла is .   

– площа області  . Підмножина SC  буде α- покриттям площі A  (α-покриваюча 

підмножина), якщо:  












 i
Cs

s
i

. 

Визначення 2. (задача  -покриття). Дано дійсне число α, де 10   двомірна область 

 , S  – множина n  сенсорних вузлів is , ni ...1 . Необхідно знайти множину  - покриттів 

lССC ,...,, 21  з S  множини n  сенсорних вузлів. 

Визначення 3. ( -віртуальна мережа). Дано дійсне число  , де 0  та безпроводова 

сенсорна мережа S  з n  сенсорними вузлами nsss ...,,, 21 . 

1. Якщо вузли сенсорної мережі S  використовують фіксований радіус моніторингу і 

радіус сенсору is , ni ...1  дорівнює iR , тоді  -віртуальна мережа мережі S  – S  і радіус 

моніторингу сенсорного вузла is  мережі S  дорівнює iR , ni ...1  (віртуальний радіус 

моніторингу). 

2. Якщо вузли сенсорної мережі S  використовують регульований радіус моніторингу і 

сенсорний вузол мережі is , ni ...1  має максимальний радіус – iMaxR , тоді  

–  – віртуальна мережа мережі S  – 

регS , являє собою мережу з регульованим радіусом 

моніторингу де сенсорний вузол is  має максимальний радіус моніторингу iMaxR , 

ni ...1  (віртуальний максимальний радіус моніторингу); 

–  – віртуальна мережа мережі S  – 

фиксS  являє собою мережу з фіксованим радіусом 

моніторингу, де сенсорний вузол is  має максимальний радіус моніторингу iMaxR , 

ni ...1  (віртуальний радіус моніторингу). 

Визначення 4. ( -віртуальна покриваюча підмножина – ВПМ ). Дано дійсне число 

 , де 0 , множина S , яка складається з n  сенсорних вузлів is , ni ...1 . S  –  – 
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віртуальна мережа S . Одно покриваюча підмножина віртуальної мережі S  називається  -

віртуальною покриваючою підмножиною ( ВПМ ).  

Визначення 5. (  реальна покриваюча підмножина – РПМ- ). Дано дійсне число  , 

де 0 , множина S , яка складається з n  сенсорних вузлів is , ni ...1 . РПМ-  віртуальної 

покриваючої підмножини jC  має радіус моніторингу в   раз відмінний від радіусу 

моніторингу в jC . Отримання РПМ-  можливе при виконанні наступних умов: 

– якщо сенсорна мережа використовує фіксований радіус моніторингу, то кожен 

сенсорний вузол в РПМ-  повинен мати попередньо заданий радіус моніторингу; 

– якщо сенсорна мережа використовує регульований радіус моніторингу то кожен 

сенсорний вузол в РПМ-  повинен мати радіус моніторингу не більше заданого 

максимального радіусу. 

Правила перевірки  - покриття  

1. Для сенсорних мереж з фіксованим радіусом моніторингу: побудувати  -віртуальну 

мережу Sα на базі сенсорної мережі S – сенсорний вузол is має радіус моніторингу 


iR
. 

Виконати базовий алгоритм побудови повного покриття А в віртуальній мережі Sα.  

ПРАВИЛО 1. ЯКЩО  базовий алгоритм отримує повне покриття на базі віртуальної 

сенсорної мережі, ТО  створити покриваючі підмножини з використанням реальних радіусів 

моніторингу сенсорних вузлів (отримати РПМ- ).  

2. Для сенсорних мереж зі змінним радіусом моніторингу: вибрати дійсне число β , де 

βα  ; обчислити β - віртуальну мережу βS  сенсорної мережі – сенсор is  має максимальний 

радіус моніторингу βiMaxR  і виконати базовий алгоритм А в мережі βS . 

ПРАВИЛО 2. ЯКЩО  базовий алгоритм отримує повне покриття на базі побудованої 

віртуальної сенсорної мережі, ТО  відрегулювати радіуси моніторингу в  раз з їх 

поточного радіуса (отримати РПМ- ). 

Для максимізації тривалості функціонування сенсорної мережі шляхом вибору та 

відключення надлишкових вузлів використовується теорема стиснення. 

Введемо наступні позначення. Позначення ),( ROC  означає, що окружність C  має 

радіус R  і центрована в точці O . Область, оточена окружністю C , позначається )(CD  ( D  

позначає окружність). Ми використовуємо позначення A , щоб позначити площу області A . 

Для лінії XYXY , це її довжина. Для двовимірних областей A  та В  записуємо ВA , якщо 

для кожної точки AР  то також маємо ВР . Іншими словами, A  повністю покривається 

В . Ми записуємо ВА , якщо існує точка AР , але ВР . Наприклад, як показано на 

рисунку 1, ми маємо )()( 45 CDCD  , )()( 5 CDCD  . Ми записуємо ВA , щоб позначити 

область (різницю області), яка складається з усіх точок AÐ , але ВР  . 

Теорема 1 ( -стиснення). Задано n  окружностей ),( ii ROC , ni ..1  на площині і 

окружності )( iCD , ni ...1  можуть перетинатися. Якщо ми „стиснемоˮ всі радіуси n  

окружностей за співвідношенням  , де 10   , ми будемо мати n  нових окружностей 

),( **

iii ROC , де ii RR *
 для ni ..1 . Якщо позначити 

n

li

iCD


 )(П  і 
n

li

iCD


 )(П **
 тоді 

AA 2 . 
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Рис. 1. Приклад приватної області та сусідів 

Для забезпечення рівномірності покриття та вибору вузлів в сусідніх квадратах 

(напрямках) використовується метрика непокрита відстань моніторингу (НВМ). 

Визначення 6. Непокрита відстань моніторингу (НВМ) – максимальна відстань від 

точки, яка не покрита ніякими активними сенсорними вузлами до найближчої точки, яка 

покривається активним сенсором (рис. 2). 
 

реалR

вирR

N
P

 

2. Приклад непокритої відстані моніторингу 

Теорема 2. Для заданого коефіцієнта  -покриття 10   , площа моніторингу 

розбивається на рівні квадрати довжиною d та рівномірно  -покриваються підмножиною 

активних сенсорів (АС) множини S. ЯКЩО  радіус моніторингу сенсорного вузла монr , 

непокрита відстань моніторингу сенсорного вузла – НВМi qi 1  і точки iqiUp НВМ1   

ТО : монмон

-1
2АС),(проміжок rdpr 




  

монSмон

-1
2АС),(ННВпроміжок rdr i 




  для всіх i , qi 1  

Знаходження верхньої межі непокритої НВМ знаходиться за  

теоремою 3 [14]. 

Теорема 3. Нехай maxR  – максимальний радіус моніторингу сенсорного вузла. Тобто, 

для БСМ з фіксованим радіусом моніторингу maxR  є найбільшим радіусом моніторингу всіх 

сенсорів, а для сенсорів з регульованим радіусом моніторингу maxR  є найбільшим радіусом 

моніторингу максимального радіусу моніторингу серед всіх сенсорних вузлів. Для будь-яких 

базових алгоритмів величина НВМ α-покриття обмежена наступними значеннями: 

max

1
НВМ R




  для мережі з фіксованим радіусом моніторингу; 

max

1
НВМ R




  для мережі зі змінним радіусом моніторингу. 
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Для забезпечення отримання зв’язного α-покриття з рівномірним розміщенням вузлів 

та доставки даних моніторингу до базової станції необхідно обмежити інтервал непокритої 

відстані активних сенсорів в межах заданого порогу мr . 

Визначення 7. (довжина ребра квадрата площі  ). Для заданого коефіцієнта покриття 

α, область моніторингу   поділена на рівні квадрати з довжиною ребра d  та рівномірно  

α-покрита множиною S  активних сенсорів (АС), радіус моніторингу кожного сенсору 
ìr , 

непокрита відстань iНВ  і поріг інтервалу ìr . Якщо )АС,НВ(інтервал iS  не більше   

для всіх i , qi1  т.е ))АС,НВ(інтервал(1   iSqi  то 





12

мrd , 10  . 

Метрики пошуку нових )(SC    -покриття для різних цільових функцій 

2. Для реалізації цільових функцій управління мережею запропоновано наступні 

метрики. 

а) Для забезпечення зв’язності пропонується використовувати наступну метрику 

– 
1М – визначення зв’язної відстані ïrdij  , ji, – сенсорні вузли, d  – відстань між 

ними, 22 )()(),( jiji yyxxjid  , )(, kkji SC  для к множини. 

б) Для максимізації тривалості функціонування бсмФT  пропонується на кожній ітерації 

побудови віртуального  -покриття використовувати наступні метрики: 

– м
,

2
?

maxМ 
iuimui 

 , 
)(

П
м

iu

iu

mn


 , де Sui ,  – приріст покриття в вибраному маршруті 

(рис. 1).  

ПРАВИЛО 3. Зі всіх можливих маршрутів побудови приросту вибрати маршрут з 

максимальною вагою м  (середній приріст площі покриття на один вузол).  

 

Базова  станція 

 I  J  K 

 А 

 В 

 С  F  E 
 D 

 L  U 

 

Рис.1. Приклад максимального приросту в маршруті UI ,  в порівнянні з маршрутом FI ,  

– 3М  – відключення надлишкових вузлів (використовується теорема  -стиснення). 

ПРАВИЛО 4. ЯКЩО  в області  -покриття область моніторингу сенсорного вузла i  

покриває область моніторингу сенсорного вузла j , ТО  перевести сенсорний вузол j  в 

режим ,,сон”. 

б) Для забезпечення рівномірності покриття намагаємось вибрати нові вузли із всіх 

сусідніх напрямків.  

– 4М  – вибір вузлів в сусідніх квадратах на відстані не більше задНВМ . 
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Для цього область моніторингу розбиваємо на квадрати довжиною d  та вибираємо 

вузли в сусідніх квадратах (напрямках) на відстані не більше задНВМ (визначення 6,  

теорема 2). 

ПРАВИЛО 5. ЯКЩО  сусідній квадрат довжиною d непокритий, ТО  вибрати вузол в 

даному квадраті при виконанні умові задНВМ    НВМ   вузол з максимальним приростом 

площі max
П

П


S

. 

Алгоритм реалізації методу  - покриття 

1. Ввід початкових даних: множина сенсорних вузлів  iSSS ...,,1  і координати їх 

розміщення на місцевості, ступінь покриття зад , область моніторингу  , величина 

непокритої відстані моніторингу задНВМНВМ  , радіус моніторингу 
ìr  і радіус передачі 

пr  

сенсорного вузла. 

2. Розбиття площі спостереження на квадрати довжиною d  (визначення 7). 

3. Перевірка виконання вимог  -покриття множиною  iSSS ...,,1 . Побудувати 

початкове покриття )( kk SC   (побудувати нове покриття). Побудувати віртуальне  –покриття 

для множини )( SС  

ЯКЩО зад)( SС , ТО початкового рішення немає КІНЕЦЬ 

ІНАКШЕ будувати реальне покриття )( kk SС   

перехід до п. 4. 

4. Побудова нового рішення )( kk SC   

ЯКЩО ЦФ бсмФmax T  ТО виконати ПРАВИЛО 3 і ПРАВИЛО 4;  

ЯКЩО ЦФ3 отримання рівномірності ТО виконати ПРАВИЛО 5.  

5. Отримання нового рішення )( kk SC  

ЯКЩО можливо отримати нове рішення )( kk SC  ТО перехід до п. 6, 

                                                                  ІНАКШЕ відкинути рішення )( kk SC  перехід до п. 4. 

6. Перевірка виконання обмежень: 

а) Перевірка покриття 

ЯКЩО зв’язність )(SС   забезпечена, ТО перехід п. 6б, 

ІНАКШЕ відкинути отримане рішення  

перейти до п.7. 

а) Отримання рівномірності покриття 

ЯКЩО виконуються обмеження по рівномірності задНВМНВМ  , ТО 

перейти до п. 7; 

ІНАКШЕ відкинути отримане рішення перейти до п.7. 

7. Всі рішення перебрані: 

ЯКЩО так ТО КІНЕЦЬ 

ІНАКШЕ перейти до п. 4 

Оцінка ефективності методу часткового покриття здійснювалась в середовищі 

MATLAB. Проведено исследования зависимости времени жизни сети от величины 

коэффициента покрытия, времени жизни сети от количества активных узлов и их радиуса 



Збірник наукових праць ВІТІ № 3 – 2018 

════════════════════════════════════════════════════════ 

30 

мониторинга и радиуса передачи. Дослідження показали невелику розрахункову складність 

запропонованого методу і можливість збільшити тривалість функціонування мережі на 15 – 

20 % в порівнянні з існуючими методами. 

ВИСНОВОК: запропоновано новий метод побудови часткового покриття 

безпроводової сенсорної мережі. Новизною запропонованого методу являється отримання 

зв’язного а-покриття при реалізації цільових функцій управління (max бсмФT  і рівномірності 

покриття задНВМ    НВМ  ). Запропоновано нові правила (евристики), які забезпечують 

ітераційний пошук α-покриття.  

В подальшому пропонється дослідити мета евристики застосування правил. 
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