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Анотація. Розглянуто сенсорну мережу Ad Hoc з мобільними мережними 
вузлами. Проаналізовані основні показники пропускної здатності і якості каналу 
обміну даними, побудованому на сенсорній мережі. При статистичному аналізі 
якості мережного сервісу використовується параметр, заснований на середній 
експертній оцінці розбірливості мови (Mean Opinion Score, MOS). Даний 
параметр враховує такі характеристики, як джиттер, час затримки і рівень 
втрат пакетів, і дозволяє кількісно оцінити якість зв’язку при викликах 
в діапазоні від 1,0 до 5,0. На стадії проектування сенсорної мережі і в процесі її 
розвитку дуже важливим є завдання вибору алгоритму маршрутизації. Для 
розв’язання завдання оптимальної маршрутизації у сенсорній мережі 
розроблено часткову математичну модель мережі, яка складається з N вузлів 
комутації та M ліній безпроводового зв’язку. Визначено середній час 
перебування повідомлень в лінії між двома мережними вузлами. Для 
удосконалення методів і алгоритмів маршрутизації в сенсорних мережах 
розроблена узагальнена математична модель процесу маршрутизації 
в складених мережах і методика вибору найкращого маршруту або сукупності 
кращих маршрутів за сукупністю критеріїв. Для найбільш повної порівняльної 
оцінки ефективності того чи іншого маршруту, доцільно враховувати метрику 
маршруту — узагальнену відстань, що обирається за обраним класом сервісу, 
і адміністративну відстань ‒ параметр маршруту, за допомогою якого 
визначається ступінь довіри до інформації, отриманої від сусідніх пристроїв. 
Показано, що для оптимальної організації потоків даних в гетерогенній мережі 
доцільно використовувати алгоритми маршрутизації з багатьма критеріями 
якості. Для цього необхідно проводити поточний аналіз характеристик 
сегментів мережі і автоматично модифікувати таблиці маршрутизації. 
Основою функціоналу якості є метрика маршруту. Як інструмент оцінювання 
та управління критеріями по їх відносній важливості запропоновано 
використовувати метод аналізу ієрархій Сааті. 
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Abstract. Ad Hoc sensor network with mobile network nodes is considered. 

The basic parameters of the bandwidth and quality of the data exchange channel 
constructed on the sensor network are analyzed. Statistical analysis of network 
service quality uses a parameter based on Mean Opinion Score (MOS). This 
parameter takes into account characteristics such as jitter, delay time, and packet 
loss rate, and allows you to quantify call quality for calls in the range of 1.0 to 5.0. 
At the stage of designing the sensor network and in the process of its development, 
the task of choosing a routing algorithm is very important. To solve the problem of 
optimal routing in the sensor network a partial mathematical model of the network, 
consisting of N switching nodes and M lines of wireless communication, has been 
developed. The average time for messages to remain in the line between two network 
nodes is determined. To improve methods and algorithms for routing in sensory 
networks, a generalized mathematical model of the routing process in complex 
networks and methodology has been developed to select the best route or a set of best 
routes by a set of criteria.For the most complete comparative evaluation of the 
effectiveness of a route, it is advisable to consider the route metric ‒ the generalized 
distance selected for the selected service class and the administrative distance ‒ the 
route parameter by which the degree of confidence in information received from 
neighboring devices is determined. It is shown that for optimal organization of data flows 
in a heterogeneous network it is advisable to use routing algorithms with many quality 
criteria. To do this, you must conduct an ongoing analysis of the characteristics of the 
network segments and automatically modify the routing tables. The basis of quality 
functionality is the route metric. In order to increase the reliability of the data on the 
state of the route, a quantitative (functional) measure of the administrative distance was 
introduced into the mathematical model. As a tool for evaluating and managing criteria 
by their relative importance, it is proposed to use the method of analysis of the Saati 
hierarchy. 

Keywords: sensor network, routing, bandwidth, route metric, administrative 
distance, quality functionality, Saati hierarchy. 

 
Вступ 
З розвитком нових мережних технологій у відповідь на виклики часу, 

системним інженерам, аналітикам та адміністраторам необхідно мати вичерпну 
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інформацію про сучасні мережі. Переважаючими є взаємодоповнюючі технології, 
які швидко розвиваються та розгортаються: безпроводові мережі та необхідність 
задовольняти вимогам якості сервісу QoS [1, 2]. 

Метою роботи є дослідження сенсорної мережі Ad Hoc з мобільними мереж-
ними вузлами. Такі мережі застосовуються в системах огляду, спостереження, 
аналізу параметрів та стану об’єктів промислової та господарської 
інфраструктури. Призначення та масштаби цих об’єктів можуть бути самими 
різноманітними, але сенсорні мережі, що входять до їх складу, об’єднують такі 
характерні риси. 

1. Безпроводові сенсорні мережі (БСМ) або мережі радіодатчиків містять 
велику кількість засобів обробки сигналів (елементів), які часто розміщуються 
в області спостереження випадковим чином. Крім того, доступ до елементів БСМ 
може бути важким або взагалі неможливим (наприклад, для мереж спеціального 
застосування). 

2. На відміну від мереж обміну даними, заснованих на IP-протоколі і пра-
цюючих з глобальної адресацією і маршрутизацією метрики переходів, в сен-
сорних вузлах, як правило, глобальні адреси відсутні. 

3. З огляду на випадковий характер розподілу елементів в просторі, відмов 
елементів, змін топології мережі, алгоритми і протоколи обміну, що застосовуються, 
повинні мати здатність до децентралізованої самоорганізації та маршрутизації. 

 
Постановка завдання 
Основними показниками пропускної здатності і якості каналу обміну даними, 

побудованому на сенсорній мережі, є: 
– максимальна швидкість передачі даних (пропускна здатність) на Ethernet 

інтерфейсі; 
– пакетна продуктивність обладнання, що визначає ступінь залежності 

пропускної спроможності від розміру пакетів даних; 
– затримка (delay); 
– варіації затримки (jitter); 
– бітова помилка (Bit Error Ratio — BER). Оскільки для вимірювання значення 

BER необхідно використовувати спеціалізоване обладнання, то на практиці 
зазвичай застосовують похідні від BER параметри якості каналу зв’язку такі, як, 
наприклад, відсоток втрачених пакетів (lost data); 

– порогові значення якості, засновані на середній експертній оцінці 
розбірливості мови (Mean Opinion Score, MOS), і ін. 

При статистичному аналізі якості мережного сервісу використовується 
параметр MOS (усереднена оцінка розбірливості мови), який враховує такі 
характеристики, як джиттер, час затримки і рівень втрат пакетів, і дозволяє 
кількісно оцінити якість зв’язку при викликах в діапазоні від 1,0 до 5,0. 

Для успішного впровадження VoIP фахівці можуть встановлювати пороги 
стандартів продуктивності на основі MOS і контролювати середнє значення для 
різних місць або використовувати даний параметр оцінки продуктивності для 
демонстрації успішності впровадження VoIP. 

Однак при пошуку причин, які викликали зниження якості мови, параметра 
MOS вже виявляється недостатньо, так само як і при визначенні часу затримки як 
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основної причини низької якості мови. Важливим питанням при пошуку 
несправностей є не сам параметр MOS або той факт, що затримка знижує 
значення параметра, а ті фактори, що фактично впливають на затримку, а саме: 
перехід від LAN до WAN (LAN — Local Area Network, локальна обчислювальна 
мережа; WAN — Wide Area Network, глобальна обчислювальна мережа), 
параметри класу сервісу або інші функції, які реалізуються в каналі передачі. Як 
тільки ІТ-фахівці встановлять фактичну причину погіршення якості мови, вони 
зможуть прийняти правильне рішення для превентивного усунення несправності, 
таким чином користувачі не помітять погіршення якості обміну даними. 

 
Розв’язання завдання оптимальної маршрутизації у сенсорній мережі 
На стадії проектування сенсорної мережі і в процесі її розвитку дуже 

важливим є завдання вибору алгоритму маршрутизації. Як показано у роботі 3, 
найбільш прийнятною є К-шляхова маршрутизація, оскільки вона більш проста, 
ніж, наприклад, альтернативна (багатошляхова) маршрутизація. При цьому більш 
ефективно, ніж при фіксованій маршрутизації, використовуються мережні ресурси.  

Розглянемо наступну модель мережі. Мережа складається з N вузлів 
комутації та M ліній безпроводового зв’язку. Середній час перебування 
повідомлень в лінії (k, l), що складається з часу передачі повідомлення 1/dkl і часу 
очікування в черзі Wkl, визначається за такою формулою 4: 

  1
1kl kl kl

kl kl
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       kl — середня інтенсивність потоку в лінії (k, l). 
Вираз для середньої міжкінцевої затримки повідомлень у мережі має такий 

вигляд 4: 

1 1

1 N N

kl kl
k l

T t
 

 
 . 

Зроблені передумови дозволяють сформулювати задачу пошуку такого 
маршруту, на якому буде оптимальне (найменше) значення T. Дане завдання, по 
суті, представляє собою задачу вибору оптимальних потоків і визначення 
оптимальних маршрутів в мережі за критерієм середньої затримки. 

Для найбільш повної порівняльної оцінки ефективності того чи іншого 
маршруту, доцільно враховувати метрику маршруту (ММ) 2 — узагальнену 
відстань, що обирається за обраним класом сервісу, і так звану адміністративну 
відстань (АВ) ‒ параметр маршруту, за допомогою якого визначається ступінь 
довіри до інформації, отриманої від сусідніх пристроїв.  

Параметр АВ виражається цілим числом від 0 до 255, де нуль означає 
найбільшу довіру, а 255 — заборону передачі трафіку по даному маршруту. 
Стандартні значення АВ визначені для джерел, починаючи від приєднаного 
інтерфейсу (0), статичного маршруту (1), внутрішніх і зовнішніх маршрутів 
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стандартних протоколів маршрутизації (від 5 до 200) і аж до невідомого джерела 
(255). 

Завдання оптимізації топологічної структури мережі поставимо наступним 
чином. Є такі вектори: 

U
ur

 — вектор параметрів мережного навантаження: інтенсивності потоків 
даних між кожною парою сусідніх вузлів комутації, статистичні характеристики 
трафіку, пріоритети або деякі вагові функції окремих потоків даних; 

Q
ur

 — вектор параметрів якості сервісу мережі: швидкодія, достовірність та ін., 
які характеризують якість передачі даних або, в традиційному трактуванні — 
якість сервісу QoS; 

W
uur

 — вектор експлуатаційних характеристик мережі: пропускна здатність 
каналів передачі даних, швидкодія і обсяги буферної пам’яті вузлів комутації, 
надійність і час відновлення обладнання, вагові коефіцієнти, за допомогою яких 
даються порівняльні оцінки параметрів логічних зв’язків між вузлами мережі. 

Накладаються (векторні) обмеження на граничні характеристики мережного 
обладнання, в тому числі на загальну вартість і структуру мережі: 

max, , , 1, ,i i cC U Q W C i N
      

 
    (1) 

де Nc — число елементів множин Сi та maxiC . 

Нарешті, накладаються обмеження на технічну архітектуру мережі, що 
випливають з умов фізичної та практичної реалізованості: гранично досяжна 
швидкість передачі даних, максимально допустимі відстані між вузлами, 
мінімально досяжні затримки в комутаційному обладнанні, рівень взаємних 
перешкод і т.д. Позначимо множину цих обмежень через maxR  :
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Потрібно знайти такий набір векторів, який доставляв би екстремум 
функціоналу нормованої ефективності: 
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при обмеженнях виду (1), (2). 
Наявність декількох маршрутів до одного вузла дає наступні переваги: 
‒ можливість передачі трафіку до цього вузла паралельно по декількох каналах 

зв'язку, що підвищує пропускну здатність і надійність мережі; 
‒ можливість вибору оптимального маршруту по заданому критерію або групі 

критеріїв. 
Сформульована задача має вельми абстрактний вид. Щоб конкретизувати її, 

необхідно поставити всі необхідні вихідні дані і задати цільову функцію. Цей вибір 
досить складний і неоднозначний, тому будемо керуватися загальними 
постулатами теорії великих систем. З досвіду практичної експлуатації таких 
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систем відомо, що втрати (витрати), як правило, є квадратичними функціями 
відхилень від оптимуму. Тому для попереднього розгляду візьмемо в якості 
цільової функції квадратичну функцію втрат такого вигляду: 

   
2

п сл
п сл

п

, | 1 |i i i

N N
N N S a S

N

    
            

,             (4) 

де   п сл,N N  — число байт корисних і службових повідомлень відповідно, що 
передаються за одиницю часу;  

            iS  — i-а структура мережі;  

            ia  — масштабний коефіцієнт, який обирається з практичних міркувань. 
З урахуванням наведеного запишемо вираз для функціонала якості вибору 

маршруту в наступному вигляді: 

1

cN

en i i
i

m


 
   

 
 ,            (5) 

де im  — компоненти метрики kiV  i-го маршруту; 

 i  — визначені вагові коефіцієнти, які в загальному випадку задовольняють 

умові  нормування 
1

1
cN

i
i 

  ; 1, ci N . 

Як зазначалося раніше, одним з компонентів метрики маршрутів kiV  є 
адміністративна відстань, величина якої призначається, виходячи з практичних 
міркувань, в межах від 0 до 255 3. Для виконання умов нормування функціоналу 
(5) введемо наступну функцію адміністративної відстані: 

   21 log 1 1d d jA A m     ,          (6) 

де jm  — компонент метрики маршруту, пов'язаний з адміністративною відстанню;  

індекс j може мати значення від 1 до cN .  
Оскільки адміністративна відстань лежить в межах від 0 до 255, то значення j, 

відповідно, будуть змінюватися в діапазоніс від 1 до 9. Інформаційна цінність 
параметра залежить від його величини:  

‒ коли інформація про стан маршруту вважається абсолютно достовірною;  
‒ коли інформація про стан маршруту вважається абсолютно недостовірною 

і відкидається.  
Тому в якості кількісної оцінки достовірності інформації про адміністративні 

відстані можна вибрати ентропійних міру Шеннона [1] або зіставити з 
достовірністю значення (в загальному випадку — обрану певним чином функцію) 
вагового коефіцієнта. В якості опції можна взяти функцію виду: 

    1 1 8 , 2 , 1,j j dc A n k k          

де cj — коефіцієнт нормування. 
Вибір функції адміністративного відстані у вигляді (6) продиктований такими 

міркуваннями. 
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По-перше, в методі аналізу ієрархій обрана верхня межа шкали, що дорівнює 
9. Наведемо наступні обгрунтування такого вибору. 

Використання шкали парних порівнянь в діапазоні від 0 до  може виявитися 
марним, так як при цьому передбачається, що людське судження якимось чином 
здатне оцінити відносне перевагу будь-яких двох об’єктів, що зовсім не так. Як 
добре відомо з досвіду, наша здатність розрізняти знаходиться в дуже 
обмеженому діапазоні, і коли є значна невідповідність між порівнюваними 
об’єктами або діями, наші припущення тяжіють до сваволі і, зазвичай, 
виявляються далекими від дійсності. Це підтверджує думку про те, що наші шкали 
повинні мати кінцевий діапазон. 

Якісні відмінності значимі на практиці і мають елементи точності, коли 
величина порівнюваних предметів одного порядку або предмети близькі щодо 
властивості, використаної для порівняння. Психологічну межу 7 ± 2 градацій при 
одночасному порівнянні можна пояснити тим фактом, що якщо взяти 7 ± 2 окремих 
об’єктів з близькими властивостями, то знадобиться не більше 9 точок, щоб 
розрізнити їх. 

По-друге, відповідно до закону Вебера-Фехнера [4] реакції людини на зовнішні 
подразники описуються лінійною функцією логарифма інтенсивності подразника: 

R = alog se + b, a ≠ 0, 
де a та b — константи, які обираються з практичних міркувань. 

Легко помітити очевидну відповідність обраної апроксимації (6) 
психофізичному закону Вебера-Фехнера. 

Інші компоненти i = 1, cN , i ≠ j, метрики Vkj вибираються, виходячи з порів-
няльних експертних оцінок переваг кожного з можливих маршрутів. Інколи 
зручніше використати підхід на основі різновиду зваженої згортки критеріїв 5. 

 
Висновок 
Для оптимальної організації потоків даних в гетерогенній мережі доцільно 

використовувати алгоритми маршрутизації з багатьма критеріями якості. Для 
цього необхідно проводити поточний аналіз характеристик сегментів мережі 
і автоматично модифікувати таблиці маршрутизації. Основою функціоналу якості 
є метрика маршруту. 

При порівнянні ефективності маршрутів, за якими можуть передаватися дані, 
необхідно враховувати різнорідні і, найчастіше, суперечливі критерії. Тому 
завдання вибору оптимального маршруту є багатокритеріальним, а при його роз-
в’язанні можуть знадобитися неформальні підходи (наприклад, на основі методів 
компромісів Парето або аналізу ієрархій Сааті). 
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