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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина магістерcької роботи  містить 77 стор.,  21 рис.,  2 табл., 

 32 літ. джерела. 

Метою роботи є дослідження і розробка способу визначення маршруту 

пакетів в мережі, який забезпечує зменшення завантаженості мережі і скорочення 

часу затримки пакету в процесі інформаційного обміну. 

Об'єкт дослідження ‒ процеси інформаційного обміну в комп'ютерних 

мережах. 

Предмет дослідження ‒ ієрархічна динамічна маршрутизація з 

балансуванням навантаження в сенсорних мережах. 

Методи дослідження ‒ теорія комп'ютерних телекомунікаційних мереж, 

математичний апарат теорії систем масового обслуговування, алгоритмічне 

програмування та теорія алгоритмів, методи контролю та забезпечення надійності 

функціонування комп'ютерних мереж, теорія ймовірності та математичної 

статистики, алгоритми і способи маршрутизації в комп'ютерних мережах. 

Новизна результатів. Запропонований механізм спрямованої дифузії для 

маршрутизації з мобільними агентами, який забезпечує посилку запитів від вузла 

збору в потрібних сенсорам і формування градієнтів для направлення даних від 

проміжних вузлів до вузла збору. 

Запропонована методика дозволяє знизити завантаженість мережі та 

запобігти перевантаженню її окремих ланок. Розроблені методики дозволяють 

створити механізм зменшення навантаження на окремі ланки мережі за рахунок 

балансування пакетів при прийнятті рішення про маршрутизацію. 

Ключові слова: комп'ютерна мережа, Ad Hoc мережі, мобільний агент, 

спрямована дифузія, радіодатчик, маршрутизація, інформаційний обмін, 

балансування навантаження  
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ВСТУП 

 

У наш час комп'ютери відіграють велике значення в різних сферах 

людської діяльності. На сьогоднішній день в світі існує безліч комп'ютерів, 

велика частина їх об'єднана в мережі. Це можуть бути найрізноманітніші мережі, 

починаючи від локальних мереж в офісах, і закінчуючи глобальними мережами. 

Вже зараз комп'ютерні мережі (КМ) є одним з основних засобів комунікації 

всього людства.  

Незважаючи на різноманітність вимог, що пред'являються до КМ в 

залежності від цілей організацій і користувачів, які застосовують їх, однією з 

основних вимог для всіх мереж є забезпечення контролю та захисту даних при 

передачі по каналах зв'язку, підвищення пропускної здатності мережі, 

забезпечення роботи додатків в реальному часі. Надійність виконання 

електронних платежів, роботи «безпаперового» документообігу та інших 

критичних для бізнесу додатків залежать від ефективності локальних мереж, збій 

яких паралізує роботу всієї компанії, приводячи до відчутних матеріальних втрат. 

За статистикою від Infonetics, збої в середньостатистичній північноамериканській 

локальній мережі відбуваються 23,6 разів протягом року. Втрати компанії ‒ 

власника мережі при цьому складають від однієї до п'ятидесяти тисяч доларів на 

годину. При цьому враховуються не тільки прямі витрати на ліквідацію 

пошкодження, а й упущена вигода, втрата робочого часу або інші пошкодження. 

Під комп'ютерною мережею (КМ) зазвичай розуміється територіально 

розподілена система, колективного використання засобів зв'язку і 

обчислювальних ресурсів, яка забезпечує підвищення ефективності 

функціонування ліній передачі інформації і обчислювальних засобів при 

вирішенні складних завдань обробки інформації [1, 2]. 

У структурі КМ прийнято виділяти два основних компоненти: засоби 

збору, зберігання і обробки інформації, що базуються на комп'ютерах їх 

запам'ятовують і апаратурою введення-виведення інформації, і засоби передачі 
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інформації, призначені для забезпечення взаємозв'язку між комп'ютерами, а також 

віддаленого доступу до комп'ютерів віддалених абонентських пунктів [3, 4].. 

Засоби передачі даних в КМ ‒ це самостійна мережу спеціалізованих 

обчислювальних машин, функцією якої є транспортування інформації між 

абонентськими пунктами і обчислювальними машинами, які здійснюють обробку 

інформації і представляють користувачам різноманітні послуги з організації 

обчислювальних робіт на комп'ютерах, доступ до інформаційно-пошукових 

систем (баз даних), збору, обробки та накопичення інформації і т.д. 

Специфіка і ефективність роботи КМ в значній мірі визначаються особливостями 

(протоколами) організації інформаційного обміну в мережі, до якої підключені 

обчислювальні машини і абонентські пункти користувачів. 

Основний ефект від об'єднання обчислювальної машини і терміналів і КМ 

‒ повна доступність ресурсів мережі для користувачів. Користувачі, підключені 

до мережі, мають доступ до всіх головних комп'ютерів, що входять в мережу, і, 

отже, отримують можливість використовувати пам'ять цих комп'ютерів для 

зберігання даних і процесори для їх обробки.  

Як показує практика, за рахунок розширення можливостей обробки даних і 

кращого завантаження ресурсів вартість обробки даних засобами мережі 

знижується в півтора рази і збільшується в порівнянні з обробкою даних на 

незв'язаних машинах. 

Метою роботи є дослідження і розробка способу визначення маршруту 

пакетів в мережі, який забезпечує зменшення завантаженості мережі і скорочення 

часу затримки пакету в процесі інформаційного обміну. 

Об'єкт дослідження ‒ процеси інформаційного обміну в комп'ютерних 

мережах. 

Предмет дослідження ‒ ієрархічна динамічна маршрутизація з 

балансуванням навантаження в сенсорних мережах. 

Методи дослідження ‒ теорія комп'ютерних телекомунікаційних мереж, 

математичний апарат теорії систем масового обслуговування, алгоритмічне 

програмування та теорія алгоритмів, методи контролю та забезпечення надійності 
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функціонування комп'ютерних мереж, теорія ймовірності та математичної 

статистики, алгоритми і способи маршрутизації в комп'ютерних мережах. 

Новизна результатів. Пропонується механізм спрямованої дифузії для 

маршрутизації з мобільними агентами, який забезпечує посилку запитів від вузла 

збору потрібних сенсорам і формування градієнтів для направлення даних від 

проміжних вузлів до вузла збору. 

Пропоновані рішення дозволяють знизити завантаженість мережі і 

запобігти перевантаження її окремих ланок за рахунок використання технології 

мобільних агентів і балансування пакетів при ухваленні рішення про 

маршрутизацію. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ  

 

1.1 Еволюція комп'ютерних систем та мереж 

 

Комп'ютерні мережі (КМ), звані також мережами передачі даних, є логічним 

результатом еволюції двох найважливіших науково-технічних галузей сучасної 

цивілізації ‒ обчислювальної техніки і телекомунікаційних технологій. 

З одного боку, КМ представляють собою групу комп'ютерів, в яких 

узгоджено набір взаємопов'язаних завдань обміну даними в автоматичному 

режимі. З іншого боку, КМ можуть розглядатися як засіб передачі інформації на 

великі відстані, для чого в них застосовуються методи кодування і 

мультиплексування даних, що використовуються в різних телекомунікаційних 

системах. 

Перші комп'ютери 50-х років ‒ великі, громіздкі і дорогі ‒ призначалися для 

дуже невеликого числа вибраних користувачів. Часто вони займали цілі будівлі. 

Такі комп'ютери не були призначені для інтерактивної роботи користувача, а 

застосовувалися в режимі пакетної обробки. 

Системи пакетної обробки, як правило, будувалися на базі мейнфреймів ‒

потужного і надійного комп'ютера універсального призначення. Користувачі 

готували носії (перфокарти), що містять дані і команди програм, і передавали їх в 

обчислювальний центр. Завдання декількох користувачів групувалися в пакет, 

який приймався на виконання. Оператор мейнфрейма вводив карти пакета в 

комп'ютер, який обробляв завдання в багатопрограмному режимі, оптимізуючи 

розподіл процесора і пристроїв введення-виведення між завданнями для 

досягнення максимальної продуктивності обчислень. Роздруковані результати 

користувачі отримували звичайно тільки на наступний день.  

Таким чином, одна невірно набита карта означала як мінімум добову 

затримку. Звичайно, для користувачів інтерактивний режим роботи, при якому 

можна з термінала оперативно керувати процесом обробки своїх даних, був би 

зручніше. Але інтересами користувачів на перших етапах розвитку 
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обчислювальних систем в значній мірі нехтували. На перший план ставилася 

ефективність роботи самого дорогого пристрою обчислювальної машини ‒ 

процесора.. 

Здешевлення процесорів на початку 60-х років призвело до появи нових 

способів організації обчислювального процесу, які дозволили врахувати інтереси 

користувачів. Почали розвиватися інтерактивні багатотермінальні системи 

розподілу часу. У таких системах кожен користувач отримував власний термінал, 

за допомогою якого він міг вести діалог з комп'ютером. Кількість одночасно 

працюючих з комп'ютером користувачів визначалося його потужністю: час 

реакції обчислювальної системи повинно було бути досить мало, щоб 

користувачеві була не дуже помітна паралельна робота з комп'ютером інших 

користувачів. 

Однак до появи локальних мереж потрібно було пройти ще великий шлях, 

оскільки багатотермінальні системи хоча і мали зовнішні риси розподілених 

систем, все ще підтримували централізовану обробку даних. 

До того ж потреба підприємств у створенні локальних мереж в цей час ще не 

дозріла через високу вартість обчислювальної техніки. У цей період був 

справедливий так званий закон Гроша, який емпірично відображав рівень 

технології того часу. Відповідно до цього закону продуктивність комп'ютера 

була пропорційна квадрату його вартості. Звідси випливало, що за одну і ту ж 

суму було вигідніше купити одну потужну машину, чим дві менш потужних ‒ їх 

сумарна потужність виявлялася набагато нижча за потужність дорогої машини. 

 

 

1.2 Конвергенція мереж 

 

В кінці 80-х років відмінності між локальними і глобальними мережами 

виявлялися досить чітко. 

Локальні комп'ютерні мережі за визначенням відрізняються від глобальних 

мереж невеликими відстанями між вузлами мережі. Це в принципі робить 
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можливим використання в локальних мережах більш якісних ліній зв'язку. У 

глобальних мережах 80-х років переважали низькошвидкісні телефонні лінії 

зв'язку, що передають дискретну інформацію комп'ютерів з порівняно частими 

спотвореннями. 

В умовах низької надійності фізичних каналів в глобальних мережах потрібні 

складніші, ніж в локальних мережах, методи передачі даних і відповідне 

обладнання. Швидкість обміну даними в локальних мережах (10, 16 і 100 Мбіт / с) 

в той час була істотно вище, ніж в глобальних (від 2,4 Кбіт / с до 2 Мбіт / с).  

Високі швидкості обміну даними дозволили надавати в локальних мережах 

широкий спектр послуг ‒ це перш за все різноманітні механізми використання 

файлів, що зберігаються на дисках інших комп'ютерів мережі, спільне 

використання пристроїв друку, модемів, факсів, доступ до єдиної бази даних, 

електронна пошта та інші. У той же час глобальні мережі в основному 

обмежувалися поштовими і файловими послугами в їх найпростішому (не 

зручному для користувача) вигляді. 

Поступово відмінності між локальними і глобальними мережевими 

технологіями стали згладжуватися. Ізольовані раніше локальні мережі почали 

об'єднувати один з одним, при цьому в якості сполучною середовища 

використовувалися глобальні мережі. Тісна інтеграція локальних і глобальних 

мереж привела до значного поєднання відповідних технологій. 

Зближення в методах передачі даних відбувається на платформі цифрової 

передачі даних по волоконно-оптичних ліній зв'язку. Це середовище передачі 

використовується практично у всіх технологіях локальних мереж для швидкісного 

обміну інформацією на відстанях понад 100 метрів, на ній же стали будуватися 

магістралі первинних мереж SDH і DWDM, що надають свої цифрові канали для 

об'єднання обладнання глобальних комп'ютерних мереж. 

Висока якість цифрових каналів змінило вимоги до протоколів глобальних 

комп'ютерних мереж. На перший план замість процедур забезпечення надійності 

вийшли процедури забезпечення гарантованої середньої швидкості доставки 

інформації користувачам, а також механізми пріоритетною обробки пакетів 
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особливо чутливого до затримок трафіку, наприклад голосового. Ці зміни 

знайшли відображення в таких технологіях глобальних мереж 90-х років, як 

Frame Relay і ATM. У цих технологіях передбачається, що спотворення бітів 

відбувається настільки рідко, що помилковий пакет вигідніше просто знищити, а 

всі проблеми, пов'язані з його втратою, передоручити програмному забезпеченню 

більш високого рівня, яке безпосередньо не входить до складу мереж Frame Relay 

і ATM. 

Великий внесок у зближення локальних і глобальних мереж внесло 

домінування протоколу IP. Цей протокол може працювати поверх будь-яких 

технологій локальних і глобальних мереж (Ethernet, MPLS, Token Ring, ATM, 

Frame Relay), об'єднуючи різні підмережі в єдину складену мережу. 

Починаючи з 90-х років комп'ютерні глобальні мережі, що працюють на 

основі швидкісних цифрових каналів, істотно розширили спектр послуг, що 

надаються і наздогнали в цьому відношенні локальні мережі. Стало можливим 

створення служб, робота яких пов'язана з доставкою користувачеві великих 

обсягів інформації в реальному часі ‒ зображень, відеофільмів, голоси, в 

загальному, всього того, що отримало назву мультимедійної інформації.  

Найбільш яскравий приклад ‒ гіпертекстова інформаційна служба World 

Wide Web (веб-служба), що стала основним постачальником інформації в 

Інтернеті. Її інтерактивні можливості перевершили можливості багатьох 

аналогічних служб локальних мереж, так що розробникам додатків локальних 

мереж довелося просто запозичити цю службу у глобальних мереж. Процес 

перенесення технологій з глобальної мережі Інтернет в локальні набув такого 

масового характеру, що з'явився навіть спеціальний термін ‒ intranet-технології 

(intra ‒ внутрішній). 

Однак істинно універсальної транспортної технологією стала технологія 

Ethernet. Довгі роки Ethernet був технологією тільки локальних мереж, однак 

доповнена новими функціями і новими рівнями швидкостей, ця технологія (звана 

в цьому варіанті Carrier Ethernet, тобто Ethernet операторського класу) сьогодні 

переважає на лініях зв'язку і глобальних мереж. Наслідком домінування 
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технології Ethernet в першому десятилітті XXI століття стало спрощення 

структури як локальних, так і глобальних мереж ‒ в переважній більшості 

підмереж сьогодні працює протокол Ethernet, а об'єднуються підмережі на основі 

протоколуIP-TCP. 

В середині 90-х трафік ріс особливо швидко, подвоюючи щороку, тобто 

демонструючи експоненціальне зростання, рис. 1.1. 

 

 

Рис. 1.1 ‒ Зростання числа користувачів Інтернету 

 

Потім зростання дещо сповільнилося, але все одно за останні 5 років обсяг 

трафіку, що передається виріс в 5 разів. Трафік ріс не тільки в кількісному 

відношенні ‒ істотно змінювався процентний склад додатків, що генерують 

трафік. Так, якщо в 90-ті роки і на початку 2000-х в загальному обсязі переважав 

трафік додатків, що передають файли (файли електронної пошти, веб-сторінок, 

музики і кінофільмів), то вже до 2010 року він поступився лідерством трафіку 

додатків, що передають відеопотоки в реальному масштабі часу (таких, як 

інтернет-телебачення, перегляд кінофільмів в онлайновому режимі на вимогу, 

відеоконференції). Зміна характеру трафіку породило нові виклики розробникам 

мережевих технологій, так як вимоги до характеристик мережі у цих додатків 
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значно відрізняються від вимог додатків передачі файлів. 

Ще одним революційним зміною в області переданого трафіку стало різке 

збільшення його частки, що генерується мобільними пристроями ‒ планшетами та 

мобільними телефонами. І якщо поки ще велика частина трафіку генерується 

персональними комп'ютерами (67% у 2013 році), то до 2018 року ця частка, за 

прогнозами, впаде до 43%, решта будуть генерувати мобільні пристрої, а також 

комп'ютери, прямо обмінюються даними між собою. 

Такий феноменальний ріст і мінливість Інтернету (в різних аспектах) 

надавали і надають сильний вплив на технології комп'ютерних мереж, змушуючи 

їх постійно змінюватися і вдосконалюватися, пристосовуючись до нових вимог 

користувачів і їх кількості. Цю рушійну силу потрібно враховувати при вивченні 

будь-яких технологій комп'ютерних мереж, основні з яких розглядаються в 

наступних розділах цієї книги. А поки для ілюстрації того, як технології 

відповідали на виклики зростання, обмежимося таким зрозумілим показником, як 

швидкість передачі даних транспортними мережевими технологіями, і 

подивимося, як вона змінювалася в локальних і глобальних мережах: 

80-ті роки: Локальні мережі: більшість мереж використовують Ethernet 10 

Мбіт / с, Token Ring 16 Мбіт / с. Глобальні мережі: магістраль Інтернету 

побудована на цифрових телефонних каналах 56 Кбіт / с; магістралі телефонних 

мереж використовують цифрові лінії 35-45 Мбіт / с. 

90-ті роки: Локальні мережі: перехід на 100 Мбіт / с (FDDI і Fast Ethernet). 

Глобальні мережі: магістралі SDH 155 і 622 Мбіт / с починають застосовуватися в 

Інтернеті. 

Кінець 90-х - початок 2000-х: Локальні мережі: в 1998 році з'являється 

Gigabit Ethernet (1000 Мбіт / с) і вже через чотири роки, в 2002 році, - 10G Ethernet 

(10 Гбіт / с). Глобальні мережі: ієрархія швидкостей SDH підвищується до 10 Гбіт 

/ с; технологія DWDM дозволяє мультиплексировать в одному оптичному волокні 

до 40-80 каналів по 10 Гбіт / с (загальна пропускна здатність волокна становить 

400 800 Гбіт / с). 

Початок 2010-х: Локальні і глобальні мережі: 40G і 100G Ethernet 
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стандартизовані в 2012 році, версія 40G починає застосовуватися в серверах, a 

100G ‒ на магістралях мереж.  

Як видно за 35 років швидкість передачі зросла в 10 000 раз.  

Підводячи підсумок, перерахуємо послідовність найважливіших подій, що 

стали історичними віхами на шляху еволюції комп'ютерних мереж (табл. 1.1). 

 

 

Таблиця  1.1 

Етап Час 

Поява первинних мереж SONET / SDH зі швидкістю передачі до 155 Мбіт 

/ с 

Кінець 80-х 

Створення Web 1991 

Домінування Ethernet в локальних мережах, стандартизація Gigabit 

Ethernet 

Кінець 90-х 

Поява технології щільного мультиплексування хвиль (DWDM) з 

можливістю передачі 40/80 хвиль в одному волокні 

Кінець 90-х 

Поява перших смартфонів з обмеженими інтернет-функціями Кінець 90-х 

Інтернет стає мультимедійним (IP TV, IP-телефонія) Кінець 90-х — 

початок 2000-х 

Підвищення швидкості передачі даних до 10 Гбіт / с (10G Ethernet і 10G 

SDH / OTN) 

Початок 2000-х 

Смартфони стають повнофункціональними інтернет-терміналами Середина 2000-х 

Підвищення швидкості передачі до 100 Гбіт / с (100G Ethernet і 100G 

OTN) 

Початок 2010-х 

 

 

 

1.3 Загальні принципи побудови мереж 

 

Історично головною метою об'єднання комп'ютерів в мережу був поділ 

ресурсів: користувачі комп'ютерів, підключених до мережі, або додатки, які 

виконуються на цих комп'ютерах, отримують можливість автоматичного доступу 
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до різноманітних ресурсів інших комп'ютерів мережі, до числа яких відносяться: 

‒ периферійні пристрої, такі як диски, принтери, плоттери, сканери та ін.; 

‒ дані, що зберігаються в оперативній пам'яті або на зовнішніх 

запам'ятовуючих пристроях; 

‒ обчислювальна потужність (за рахунок віддаленого запуску «своїх» 

програм на «чужих» комп'ютерах). 

Щоб забезпечити користувачів різних комп'ютерів можливістю спільного 

використання ресурсів мережі, комп'ютери необхідно оснастити додатковими 

мережевими засобами ‒ інтерфейсами. 

Мережеві інтерфейси для зв'язку пристроїв: в них перш за все повинні бути 

передбачені зовнішні інтерфейси. Інтерфейс ‒ в широкому сенсі ‒ формально 

визначена логічна і / або фізична межа між взаємодіючими незалежними 

об'єктами. Інтерфейс задає параметри, процедури і характеристики взаємодії 

об'єктів. 

Розділяють фізичний і логічний інтерфейси [25, 32]. 

Фізичний інтерфейс (званий також портом) визначається набором 

електричних зв'язків і характеристиками сигналів. Зазвичай він являє собою 

роз'єм з набором контактів, кожен з яких має певне призначення, наприклад це 

може бути група контактів для передачі даних, контакт синхронізації даних і т. п. 

Пара роз'ємів з'єднується кабелем, що складається з набору проводів, кожен з 

яких з'єднує відповідні контакти. У таких випадках говорять про створення лінії, 

або каналу, зв'язку між двома пристроями. 

Логічний інтерфейс (званий також протоколом) ‒ це набір інформаційних 

повідомлень певного формату, якими обмінюються два пристрої або дві 

програми, а також набір правил, що визначають логіку обміну цими 

повідомленнями. 

На рис. 1.2 показано інтерфейси двох типів: комп'ютер-комп'ютер і 

комп'ютер-периферійний пристрій. 



19 

 

 

Рис. 1.2 ‒ Спільне використання принтера в комп'ютерній мережі 

Інтерфейс «комп'ютер-комп'ютер» дозволяє двом комп'ютерам обмінюватися 

інформацією. З кожного боку він реалізується парою: 

‒ апаратним модулем, званим мережевим адаптером, або мережевий 

інтерфейсної картою ІК (Network Interface Card, NIC); 

‒ драйвером мережевої ІК ‒ спеціальною програмою, що управляє роботою 

мережевий інтерфейсної карти. 

Інтерфейс «комп'ютер-периферійний пристрій» (в даному випадку інтерфейс 

«комп'ютер-принтер») дозволяє комп'ютеру керувати роботою периферійного 

пристрою (ПП). Цей інтерфейс реалізується: 

‒ з боку комп'ютера ‒ інтерфейсної картою і драйвером ПП (принтера), 

подібним мережевій інтерфейсній карті; 

‒ з боку ПП ‒ контролером ПП (принтера), що зазвичай представляє собою 

апаратний пристрій, що приймає від комп'ютера як дані, які потрібно 

роздрукувати, так і команди, які він відпрацьовує керуючи електромеханічними 

частинами ПП. 

Потреба в доступі до віддаленого принтера може виникати у користувачів 

різних додатків: текстового редактора, графічного редактора, системи управління 

базою даних (СУБД). Очевидно, що дублювання в кожному з додатків загальних 
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для всіх них функцій по організації віддаленої друку є надмірним. 

Більш ефективним є підхід, при якому ці функції виключаються з додатків і 

оформляються у вигляді пари спеціалізованих програмних модулів ‒ клієнта і 

сервера друку (рис. 1.3), функції яких раніше виконувалися відповідно додатками 

А і В. Тепер ця пара клієнт-сервер може бути використана будь-яким додатком, 

виконуваних на комп'ютері А. 

Узагальнюючи такий підхід стосовно до інших типів спільних ресурсів, дамо 

такі визначення.  

Кожна служба пов'язана з певним типом мережевих ресурсів. Так, на рис. 1.4 

модулі клієнта і сервера, що реалізують віддалений доступ до принтера, 

утворюють мережеву службу друку. 

Серед мережевих служб можна виділити такі, які орієнтовані не на простого 

користувача, як, наприклад, файлова служба або служба друку, а на 

адміністратора. Такі служби спрямовані на організацію роботи мережі. 

Наприклад, довідкова служба, або служба каталогів, призначена для ведення бази 

даних про користувачів мережі, про всі її програмних і апаратних компонентах. 

 

Рис. 1.3 ‒ Спільне використання принтера в комп'ютерній мережі 
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Послуги, що надаються службою, називаються сервісом. Служба може 

надавати сервіс як одного типу, так і декількох типів. Так, до числа послуг, що 

надаються довідковою службою, крім обліку ресурсів відносяться сервіси аудиту, 

аутентифікації, авторизації та ін. 

Для пошуку і перегляду інформації в Інтернеті використовується веб-служба, 

що складається з веб-сервера і клієнтської програми, званої веб-браузером (web 

browser). Ресурсом в даному випадку є веб-сайт - певним чином організований 

набір файлів, що містять пов'язану в смисловому плані інформацію і зберігаються 

на зовнішньому накопичувачі веб-сервера. 

На схемі веб-служби, показаної на рис. 1.4, два комп'ютери пов'язані не 

безпосередньо, як це було у всіх попередніх прикладах, а через множину 

проміжних комп'ютерів і мережевих пристроїв, що входять до складу Інтернету. 

 

Рис. 1.4 −  Веб-служба 
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Обмін повідомленнями між клієнтської і серверної частинами веб-служби 

виконується за стандартним протоколом HTTP і ніяк не залежить від того, чи 

передаються ці повідомлення «із рук в руки» (від інтерфейсу одного комп'ютера 

до інтерфейсу іншого) або через велике число посередників ‒ транзитних 

комунікаційних пристроїв. Разом з тим ускладнення середовища передачі 

повідомлень призводить до виникнення нових додаткових завдань, на вирішення 

яких не був розрахований згадуваний раніше найпростіший драйвер мережевої ІК. 

Замість нього на взаємодіючих комп'ютерах повинні бути встановлені більш 

розвинені програмні транспортні засоби.  

В обчислювальних мережах застосовують як потенційне, так і імпульсне 

кодування дискретних даних [3, 5] з модуляцією дискретної інформації 

синусоїдальним сигналом частоти, на яку налаштована лінія зв'язку. 

 

 

1.4 Задача об'єднання комп'ютерів в систему 

 

Об'єднуючи в мережу кілька (більше двох) комп'ютерів, необхідно вирішити, 

яким чином поєднати їх один з одним, іншими словами, вибрати конфігурацію 

фізичних зв'язків, або топологію. 

Під топологією мережі розуміється конфігурація графа, вершинам якого 

відповідають кінцеві вузли мережі (наприклад, комп'ютери) і комунікаційне 

обладнання (наприклад, маршрутизатори), а ребрам ‒ або інформаційні зв'язки 

між вершинами [3, 5, 7]. 

Число можливих варіантів конфігурації різко зростає при збільшенні числа 

пов'язаних пристроїв. Так, якщо три комп'ютери ми можемо зв'язати двома 

способами (рис. 1.5, а), то для чотирьох можна запропонувати вже шість 

топологічно різних конфігурацій (за умови нерозрізненості комп'ютерів), що і 

ілюструє рис. 1.5, б. 
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Можна об'єднувати кожен комп'ютер з кожним або ж зв'язувати їх 

послідовно, припускаючи, що вони будуть спілкуватися, передаючи повідомлення 

один одному «транзитом». Транзитні вузли повинні бути оснащені спеціальними 

засобами, що дозволяють їм виконувати цю специфічну посередницьку операцію. 

В якості транзитного вузла може виступати як універсальний комп'ютер, так і 

спеціалізований пристрій. 

Від вибору топології зв'язків істотно залежать характеристики мережі. 

Наприклад, наявність між вузлами декількох шляхів підвищує надійність мережі і 

робить можливим розподіл завантаження між окремими каналами. Простота 

приєднання нових вузлів, властива деяким топологіям, робить мережу легко 

розширюваною (масштабованою). Економічні міркування часто приводять до 

вибору топологій, для яких характерна мінімальна сумарна довжина ліній зв'язку. 

 

  

Рис. 1.5 ‒ Варіанти зв'язку комп'ютерів 

 

Серед можливих конфігурацій розрізняють повнозв'язні і неповнозв'язні. 

Повнозв'язна топологія відповідає мережі, в якій кожен комп'ютер безпосередньо 

пов'язаний з усіма іншими (рис. 1.6, а). Незважаючи на логічну простоту, цей 
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варіант виявляється громіздким і неефективним. Дійсно, в такому випадку кожен 

комп'ютер в мережі повинен мати велику кількість комунікаційних портів, 

достатню для зв'язку з кожним з інших комп'ютерів мережі. Для кожної пари 

комп'ютерів повинна бути виділена окрема двостороння фізична лінія зв'язку.  

Повнозв'язну топологію в крупних мережах застосовуються рідко, так як 

для зв'язку N вузлів потрібно N (N-1) / 2 фізичних дуплексних ліній зв'язку, тобто 

має місце квадратична залежність від числа вузлів. Найчастіше цей вид топології 

використовується в багатомашинних комплексах або в мережах, які об'єднують 

невелику кількість комп'ютерів. 

Всі інші варіанти засновані на неповнозв'язних топологіях, коли для обміну 

даними між двома комп'ютерами може знадобитися транзитна передача даних 

через інші вузли мережі. 

 

 

 

Рис. 1.6 ‒ Типові топології мереж 

 

Центральний 
елемент 
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Комірчата топологія (Mesh-мережа) виходить з повнозв'язної шляхом 

видалення деяких зв'язків (рис. 1.6, б). Mesh-мережа допускає з'єднання великої 

кількості комп'ютерів і характерна, як правило, для великих мереж.  

У мережах з кільцевою топологією (рис. 1.6, в) дані передаються по кільцю 

від одного комп'ютера до іншого. Головним достоїнством кільця є те, що воно за 

своєю природою забезпечує резервування зв'язків. Дійсно, будь-яка пара вузлів 

з'єднана тут двома шляхами ‒ за годинниковою стрілкою і проти неї. Крім того, 

кільце являє собою дуже зручну конфігурацію для організації зворотного зв'язку ‒ 

дані, зробивши повний оборот, повертаються до вузла-джерела. Тому джерело 

може контролювати процес доставки даних адресату. Часто ця властивість кільця 

використовується для тестування зв'язності мережі і пошуку вузла, що працює 

некоректно. У той же час в мережах з кільцевою топологією необхідно вживати 

спеціальних заходів, щоб в разі виходу з ладу або відключення будь-якого 

комп'ютера, не переривався канал зв'язку між іншими вузлами кільця. 

Зіркоподібна топологія (рис. 1.6, г) утворюється в разі, коли кожен комп'ютер 

підключається безпосередньо до загального центрального пристрою, що зветься 

концентратором. У функції концентратора входить визначення напрямку 

переданої комп'ютером інформації одному або всім іншим комп'ютерам мережі. 

До недоліків зіркоподібній топології відноситься більш висока вартість 

мережного устаткування через необхідність придбання спеціалізованого 

центрального пристрою. Крім того, можливості по нарощуванню кількості вузлів 

в мережі обмежуються кількістю портів концентратора. 

Іноді має сенс будувати мережу з використанням декількох концентраторів, 

ієрархічно з'єднаних між собою зіркоподібними зв'язками (рис. 1.6, д). Одержану 

в результаті структуру називають ієрархічної зіркою, або деревом. В даний час 

дерево є найпоширенішою топологією зв'язків як в локальних, так і глобальних 

мережах. 

Особливим окремим випадком зірки є загальна шина (рис. 1.6, е). Тут в 

якості центрального елемента виступає пасивний кабель, до якого за схемою 

«монтажного АБО» підключається декілька комп'ютерів (таку ж топологію мають 
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багато мереж, що використовують безпроводовий зв'язок, ‒ роль загальної шини 

тут відіграє загальне радіосередовище). Передана інформація поширюється по 

кабелю і доступна одночасно всім комп'ютерам, приєднаним до цього кабелю. 

Основними перевагами такої схеми є її дешевизна і простота приєднання нових 

вузлів до мережі, а недоліками ‒ низька надійність (будь-який дефект кабелю 

повністю паралізує всю мережу) і невисока продуктивність (в кожен момент часу 

тільки один комп'ютер може передавати дані по мережі, тому пропускна здатність 

ділиться тут між усіма вузлами мережі). 

У той час як невеликі мережі, як правило, мають типову топологію ‒ зірка, 

кільце або загальна шина, для великих мереж характерна наявність довільних 

зв'язків між комп'ютерами. У таких мережах можна виділити окремі довільно 

пов'язані фрагменти ‒ підмережі, що мають типову топологію. Тому їх називають 

мережами зі змішаною топологією (рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7 – Приклад  змішаної топології 

 

Ще однією новою проблемою, яку потрібно враховувати при об'єднанні 

трьох і більше комп'ютерів, є проблема їх адресації, точніше, адресації їх 

мережних інтерфейсів. Один комп'ютер може мати кілька мережних інтерфейсів. 
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Наприклад, для створення повнозв'язної структури з N комп'ютерів необхідно, 

щоб у кожного з них був N-1 інтерфейс. За кількістю адресованих інтерфейсів 

адреси можна класифікувати наступним чином: 

‒ унікальна адреса (unicast) використовується для ідентифікації окремих 

інтерфейсів; 

‒ групова адреса (multicast) ідентифікує відразу кілька інтерфейсів, тому дані, 

помічені груповою адресою, доставляються кожному з вузлів, що входять в групу; 

‒ дані, спрямовані за широкомовною адресою (broadcast), повинні бути 

доставлені всім вузлам мережі; 

‒ адреса довільної розсилки (anycast), визначена в новій версії протоколу 

IPv6, так само як і групова адреса, задає групу адрес, однак дані, надіслані за цією 

адресою, доставляються не всім вузлам цієї групи, а тільки одному з них. Вибір 

цього вузла здійснюється відповідно до деякими правилами переваги. 

На практиці зазвичай застосовують відразу кілька схем адресації, так що 

мережевий інтерфейс комп'ютера може одночасно мати кілька адрес-імен. 

Проблема встановлення відповідності між адресами різних типів може 

вирішуватися як централізованими, так і розподіленими засобами. 

При централізованому підході в мережі виділяється один або кілька 

комп'ютерів (серверів імен), в яких зберігається таблиця відповідності імен різних 

типів, наприклад символьних імен і числових адрес. Всі інші комп'ютери 

звертаються до сервера імен із запитами, щоб по символьному імені знайти 

числовий номер необхідного комп'ютера. 

При розподіленому підході кожен комп'ютер сам зберігає всі призначені 

йому адреси різного типу.  
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2. ВЛАСТИВОСТІ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОТОКОЛІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ 

 

2.1  Загальні принципи реалізації підсистеми маршрутизації  

Протоколи маршрутизації забезпечують пошук і фіксацію маршрутів 

просування даних через складену мережу. Розглянемо деякі загальні властивості 

протоколів даного класу. 

Почнемо про такі способи просування пакетів в складових мережах, які 

взагалі не вимагають наявності таблиць маршрутизації на маршрутизаторах. 

Найбільш простим способом передачі пакетів по мережі є так звана лавинна 

маршрутизація, коли кожен маршрутизатор передає пакет всім своїм 

безпосереднім сусідам, виключаючи той, від якого його отримав. Зрозуміло, що 

це ‒ не самий раціональний спосіб, так як пропускна здатність мережі 

використовується вкрай марнотратно, проте такий підхід працездатний (саме так 

мости і комутатори локальних мереж поступають з кадрами, що мають невідомі 

адреси). 

Ще одним видом маршрутизації, що не вимагає наявності таблиць 

маршрутизації, є маршрутизація від джерела (source routing). У цьому випадку 

відправник поміщає в пакет інформацію про те, які проміжні маршрутизатори 

повинні брати участь в передачі пакета до мережі призначення. На основі цієї 

інформації кожен маршрутизатор зчитує адресу наступного маршрутизатора, і 

якщо вона дійсно є адресою його безпосереднього сусіда, передає йому пакет для 

подальшої обробки. Питання про те, як відправник дізнається точний маршрут 

проходження пакета через мережу, залишається відкритим. Маршрут може 

задавати або вручну адміністратор, або автоматично вузол-відправник, але в 

цьому випадку йому потрібно підтримувати будь-якої протокол маршрутизації, 

який повідомить йому про топології і стан мережі. Маршрутизація від джерела 

була випробувана на етапі зародження Інтернету і збереглася як практично не 

використовувана можливість протоколу IPv4. В IPv6 маршрутизація від джерела є 
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одним із стандартних режимів просування пакетів, існує навіть спеціальний 

заголовок для реалізації цього режиму. 

Проте більшість протоколів маршрутизації націлена на створення таблиць 

маршрутизації. 

Вибір оптимального маршруту може здійснюватися на підставі різних 

критеріїв. Сьогодні в сучасних IP-мережах застосовуються протоколи 

маршрутизації, в яких маршрут вибирається за критерієм найкоротшої відстані. 

При цьому відстань вимірюється в різних метриках. Найчастіше використовується 

найпростіша метрика ‒ кількість маршрутизаторів, які потрібно подолати пакету 

до мережі призначення. 

Як метрики застосовуються також пропускна здатність і надійність каналів, 

затримки, що вносяться ними, а також будь-які комбінації цих метрик. 

Різні протоколи маршрутизації мають різний час конвергенції. 

Протокол маршрутизації повинен забезпечити створення на 

маршрутизаторах узгоджених один з одним таблиць маршрутизації, тобто таких 

таблиць, які забезпечать доставку пакета від вихідної мережі в мережу 

призначення за кінцеве число кроків. Сучасні протоколи маршрутизації 

підтримують узгодженість таблиць, проте ця їх властивість не є абсолютною: при 

змінах в мережі, наприклад при відмові каналів передачі даних або самих 

маршрутизаторів, виникають періоди нестабільної роботи мережі, викликаної 

тимчасовою неузгодженістю таблиць різних маршрутизаторів. Протоколу 

маршрутизації зазвичай потрібен деякий час, званий часом конвергенції, щоб 

після кількох ітерацій обміну службовою інформацією всі маршрутизатори 

мережі внесли зміни в свої таблиці і в результаті таблиці знову стали 

узгодженими. 

Розрізняють протоколи, які виконують статичну і адаптивну (динамічну) 

маршрутизацію [4, 5]. 

При статичній маршрутизації всі записи в таблиці мають незмінний, 

статичний статус, що має на увазі нескінченний термін їх життя. Записи про 

маршрути складаються і вводяться в пам'ять кожного маршрутизатора вручну 
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адміністратором мережі. При зміні стану мережі адміністратору необхідно 

терміново відбити ці зміни у відповідних таблицях маршрутизації, щоб не 

допустити їх неузгодженість, коли мережа буде працювати некоректно. 

При адаптивній маршрутизації всі зміни конфігурації мережі автоматично 

відображаються в таблицях маршрутизації завдяки протоколам маршрутизації. Ці 

протоколи збирають інформацію про топологію зв'язків в мережі, що дозволяє їм 

оперативно відображати всі поточні зміни. У таблицях маршрутизації при 

адаптивній маршрутизації зазвичай є інформація про інтервал часу, протягом 

якого даний маршрут буде залишатися дійсним. Це час називають часом життя 

(TTL) маршруту. Якщо після закінчення часу життя існування маршруту не 

підтверджується протоколом маршрутизації, то він вважається неробочим і 

пакети по ньому більше не надсилаються. 

Протоколи адаптивної маршрутизації бувають розподіленими і 

централізованими. 

При розподіленому підході всі маршрутизатори мережі знаходяться в 

рівних умовах, вони знаходять маршрути і будують власні таблиці маршрутизації, 

працюючи в тісній кооперації один з одним, постійно обмінюючись інформацією 

про конфігурацію мережі. При централізованому підході в мережі існує один 

виділений маршрутизатор, який збирає всю інформацію про топологію і стан 

мережі від інших маршрутизаторів. На підставі цих даних виділений 

маршрутизатор (який іноді називають сервером маршрутів) будує таблиці 

маршрутизації для всіх інших маршрутизаторів мережі, а потім поширює їх по 

мережі, щоб кожен маршрутизатор отримав власну таблицю і надалі самостійно 

приймав рішення про просування кожного пакета. 

У дистанційно-векторних алгоритмах (DVA) кожен маршрутизатор 

періодично і широкомовно розсилає по мережі вектор, компонентами якого є 

відстані (виміряні в тій чи іншій метриці) від даного маршрутизатора до всіх 

відомих йому мереж. Пакети протоколів маршрутизації зазвичай називають 

оголошеннями про відстані, так як з їх допомогою маршрутизатор оголошує 

іншим маршрутизаторів відомі йому відомості про конфігурацію мережі. 



31 

 

Отримавши від деякого сусіда вектор відстаней (дистанцій) до відомих тому 

мереж, маршрутизатор нарощує компоненти вектора на величину відстані від себе 

до даного сусіда. Крім того, він доповнює вектор інформацією про відомі йому 

самому інших мережах, про які він дізнався безпосередньо (якщо вони підключені 

до його портів) або з аналогічних оголошень інших маршрутизаторів. Оновлене 

значення вектора маршрутизатор розсилає своїм сусідам.  

Зрештою кожен маршрутизатор дізнається через сусідні маршрутизатори 

інформацію про всі наявні в складовою мережі мережах і про відстані до них. 

Потім він вибирає з кількох альтернативних маршрутів до кожної мережі той 

маршрут, який володіє найменшим значенням метрики. Маршрутизатор, який 

передав інформацію про даний маршрут, відзначається в таблиці маршрутизації 

як наступний (next hop). Найбільш поширеним протоколом, заснованим на 

дистанційно-векторному алгоритмі, є протокол RIP. 

Протоколами, заснованими на алгоритмі стану зв'язків, є протокол IS-IS 

стека OSI (цей протокол використовується також в стеці TCP / IP) і протокол 

OSPF стека TCP / IP. 

Алгоритми стану зв'язків (LSA) забезпечують кожен маршрутизатор 

інформацією, достатньою для побудови точного графа зв'язків мережі. Всі 

маршрутизатори працюють на підставі одного і того ж графа, що робить процес 

маршрутизації стійкішим до змін конфігурації. 

Кожен маршрутизатор використовує граф мережі для знаходження 

оптимальних за деяким критерієм маршрутів до кожної з мереж, що входять в 

складену мережу. 

Щоб зрозуміти, в якому стані знаходяться лінії зв'язку, підключені до його 

портів, маршрутизатор періодично обмінюється короткими пакетами HELLO зі 

своїми найближчими сусідами. На відміну від протоколів DVA, які регулярно 

передають вектор відстаней, протоколи LSA обмежуються короткими 

повідомленнями, а передача більш об'ємних повідомлень відбувається тільки в 

тих випадках, коли за допомогою повідомлень HELLO був встановлений факт 

зміни стану будь-якого зв'язку. 
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2.2 Адресація і маршрутизація стеці TCP / IP 
 

Сьогодні стек TCP / IP широко використовується як в глобальних, так і в 

локальних мережах. Цей стек має ієрархічну структуру, в якій визначено чотири 

рівні (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1 ‒ Ієрархічна структура стека TCP / IP 

 

Прикладний рівень стека TCP / IP відповідає трьом верхнім рівням моделі 

OSI: прикладного, уявлення і сеансовому. Він об'єднує послуги, що надаються 

системою користувальницьким додаткам. За довгі роки застосування в мережах 

різних країн і організацій стек TCP / IP нагромадив велику кількість протоколів і 

служб прикладного рівня. До них відносяться такі поширені протоколи, як 

протокол передачі файлів (File Transfer Protocol, FTP), протокол емуляції 

терміналу telnet, простий протокол передачі пошти (Simple Mail Transfer Protocol, 

SMTP), протокол пере дачі гіпертексту (Hypertext Transfer Protocol, HTTP) і 

багато інші. Протоколи прикладного рівня розгортаються на хостах. 

Транспортний рівень стека TCP / IP може надавати вищому рівневі два типи 
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сервісу: 

‒ гарантовану доставку забезпечує протокол управління передачею 

(Transmission Control Protocol, TCP); 

‒ доставку по можливості, або з максимальними зусиллями, забезпечує 

протокол призначених для користувача дейтаграм (User Datagram Protocol, UDP). 

Для того щоб забезпечити надійну доставку даних, протокол TCP передбачає 

встановлення логічного з'єднання, що дозволяє йому нумерувати пакети, 

підтверджувати їх прийом квитанціями, в разі втрати організовувати повторні 

передачі, розпізнавати і знищувати дублікати, доставляти прикладному рівню 

пакети в тому порядку, в якому вони були відправлені. Завдяки цьому протоколу 

об'єкти на хості-відправника та хості-одержувачі можуть підтримувати обмін 

даними в дуплексному режимі. TCP дає можливість без помилок доставити 

сформований на одному з комп'ютерів потік байтів на будь-який інший 

комп'ютер, що входить в складену мережу. 

Другий протокол цього рівня ‒ UDP ‒ є найпростішим дейтаграмним 

протоколом, який використовується тоді, коли завдання надійного обміну даними 

або взагалі не ставиться, або вирішується засобами більш високого рівня ‒ 

прикладним рівнем або одними додатками. 

У функції протоколів TCP і UDP входить також виконання ролі сполучної 

ланки між прилеглими до транспортному рівню прикладним і мережевим 

рівнями. Від прикладного протоколу транспортний рівень приймає завдання на 

передачу даних з тим чи іншим якістю прикладному рівню-одержувачу. 

Нижчележачий мережевий рівень протоколи TCP і UDP розглядають як свого 

роду інструмент, що не дуже надійний, але здатний переміщати пакет у вільному і 

ризиковану подорож по складеній мережі. 

Програмні модулі, що реалізують протоколи TCP і UDP, подібно модулів 

протоколів прикладного рівня встановлюються на хостах. 

Мережевий рівень, званий також рівнем інтернету, є стрижнем всієї 

архітектури TCP / IP. Саме цей рівень, функції якого відповідають мережному 

рівню моделі OSI, забезпечує переміщення пакетів в межах складовою мережі, 
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утвореної об'єднанням декількох підмереж. Протоколи мережевого рівня 

підтримують інтерфейс з вищерозміщеним транспортним рівнем, отримуючи від 

нього запити на передачу даних по складеній мережі, а також з нижчого рівня 

мережевих інтерфейсів.  

Основним протоколом мережевого рівня є міжмережевий протокол (Internet 

Protocol IP). У його завдання входить просування пакета між мережами ‒ від 

одного маршрутизатора до іншого до тих пір, поки пакет не потрапить в мережу 

призначення. На відміну від протоколів прикладного і транспортного рівнів 

протокол IP розгортається не тільки на хостах, але і на всіх маршрутизаторах 

(шлюзах).  

Протокол IP ‒ це дейтаграммний протокол, який працює без встановлення 

з'єднань за принципом доставки з максимальними зусиллями. Такий тип 

мережевого сервісу називають також «ненадійним». 

До мережному рівню TCP / IP часто відносять протоколи, які виконують 

допоміжні функції по відношенню до IP. Це перш за все протоколи маршрутизації 

RIP і OSPF, призначені для вивчення топології мережі, визначення маршрутів і 

складання таблиць маршрутизації, на підставі яких протокол IP переміщує пакети 

в потрібному напрямку. З цієї ж причини до мережевого рівня можуть бути 

віднесені протокол міжмережевих керуючих повідомлень (Internet Control 

Message Protocol, ICMP), призначений для передачі маршрутизатором джерелу 

відомостей про помилки, що виникли при передачі пакета, і деякі інші протоколи. 

Ідеологічним відмінністю архітектури стека TCP / IP від багаторівневої 

архітектури інших стеків є інтерпретація функцій самого нижнього рівня ‒ рівня 

мережевих інтерфейсів. 

Нагадаємо, що нижні рівні моделі OSI (канальний і фізичний) реалізують 

велику множину функцій: доступу до середовища передачі, формування кадрів, 

узгодження величин електричних сигналів, кодування і синхронізації, а також 

деякі інші. Всі ці вельми конкретні функції складають суть таких протоколів 

обміну даними, як Ethernet, РРР і багатьох інших. 

У нижнього рівня стека TCP / IP завдання істотно простіше ‒ він відповідає 
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тільки за організацію взаємодії з підмережами різних технологій, що входять в 

складену мережу. Протокол TCP / IP розглядає будь-яку підмережу, що входить в 

складену мережу, як засіб транспортування пакетів між двома сусідніми 

маршрутизаторами. 

Завдання організації інтерфейсу між технологією TCP / IP і будь-який інший 

технологією проміжної мережі спрощено можна звести до двох завдань: 

‒ упаковка (інкапсуляція) IP-пакета в одиницю переданих даних проміжної 

мережі; 

‒ перетворення мережевих адрес в адреси технології даної проміжної мережі. 

Такий гнучкий підхід спрощує вирішення проблеми розширення набору 

підтримуваних технологій. З появою нової популярної технології вона швидко 

включається в стек TCP / IP шляхом розробки відповідного стандарту, що 

визначає метод інкапсуляції IP-пакетів в її кадри (наприклад, специфікація RFC 

1577, що визначає роботу протоколу IP через мережі ATM, з'явилася в 1994 році 

незабаром після прийняття основних стандартів ATM). Так як для кожної нової 

технології розробляються власні інтерфейсні засоби, функції цього рівня не 

можна визначити раз і назавжди, саме тому нижній рівень стека TCP / IP не 

регламентується. 

Кожен комунікаційний протокол оперує деякої одиницею переданих даних. 

Назви цих одиниць іноді закріплюються стандартом, а частіше просто 

визначаються традицією. У стеці TCP / IP за багато років його існування 

утворилася усталена термінологія в цій області (рис. 2.2). 

Потоком даних, інформаційним потоком, або просто потоком, називають 

дані, що надходять від додатків на вхід протоколів транспортного рівня ‒ TCP і 

UDP. Протокол TCP «нарізає» з потоку даних сегменти. 
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Рис. 2.2 ‒ Назви протокольних одиниць даних в TCP / IP 

 

Одиницю даних протоколу UDP часто називають дейтаграмою, або 

датаграмою. Дейтаграма ‒ це загальна назва для одиниць даних, якими оперують 

протоколи без встановлення з'єднань. До таких протоколів відноситься і протокол 

IP, тому його одиницю даних іноді теж називають дейтаграмою, хоча досить 

часто використовується і інший термін ‒ пакет. 

У стеці TCP / IP одиниці даних будь-яких технологій, в які упаковуються 1Р-

пакети для їх подальшої передачі через мережі складовою мережі, прийнято 

називати також кадрами, або фреймами. При цьому не має значення, яку назву 

використовується для цієї одиниці даних в технології складової мережі. Для TCP / 

IP фреймом є і кадр Ethernet, і комірка ATM, і пакет Х.25 в тих випадках, коли 

вони виступають в якості контейнера, в якому IP-пакет переноситься через 

складену мережу. 
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2.3 Протоколи маршрутизації дистанційно-векторного типу з 

балансуванням навантаження 

 

Протокол RIP (Routing Information Protocol ‒ протокол маршрутної 

інформації) є внутрішнім протоколом маршрутизації дистанційно-векторного 

типу. 

Будучи простим в реалізації, цей протокол найчастіше використовується в 

невеликих мережах. Для IP є дві версії RIP ‒ RIPvl і RIPv2. Протокол RIPvl не 

підтримує масок. Протокол RIPv2 передає інформацію про маски мереж, тому він 

більшою мірою відповідає вимогам сьогодення. Так як побудова таблиць 

маршрутизації в обох версіях протоколу принципово не відрізняється, в 

подальшому для спрощення записів описується робота версії 1. 

Для вимірювання відстані до мережі стандарти протоколу RIP допускають 

різні види метрик: хопи, значення пропускної здатності, що вносяться затримки, 

надійність мереж (тобто відповідні ознаками D, Т і R в поле якості сервісу IP-

пакета), а також будь-які комбінації цих метрик. Метрика повинна мати 

властивість адитивності ‒ метрика складового шляху повинна дорівнювати сумі 

метрик складових цього шляху. У більшості реалізацій RIP використовується 

найпростіша метрика ‒ кількість хопів, тобто кількість проміжних 

маршрутизаторів, які потрібно подолати пакету до мережі призначення. 

IGRP. Закритий дистанційно-векторний протокол IGRP компанії Cisco 

Systems був спроектований для усунення ряду недоліків протоколу RIP, і мав на 

меті забезпечити кращу підтримку великих мереж (до 255 маршрутизаторів), які 

містять канали зв'язку з відмінними характеристиками полоси пропускання і 

величини затримки. Протокол використовує комбіновану метрику, яка включає 

затримку, смугу пропускання, надійність і завантаженість маршруту. Вагові 

коефіцієнти, що визначають внесок цих характеристик в результуючу метрику, 

задаються користувачем, забезпечуючи гнучку адаптацію до його конкретних 

завдань. Показники затримки і смуги пропускання конфігуруються для кожної 

лінії зв'язку попередньо, а показники надійності і завантаженості можуть 
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обчислюватися в процесі обробки реального трафіку в мережі. Для підтримки 

вимог QOS різних додатків можна підготувати кілька маршрутних таблиць, 

побудованих на основі метрик з різними значеннями вагових коефіцієнтів. 

Протокол IGRP забезпечує швидшу збіжність, ніж RIP завдяки 

застосуванню пакетів оновлення з миттєвою розсилкою (інформація про зміни в 

мережі відправляється відразу, як тільки стає доступною, не чекаючи чергового 

часу поновлення). Протокол підтримує балансування навантаження між 

декількома маршрутами навіть в тому випадку, якщо їх метрики не рівні, але 

знаходяться в межах певного діапазону показників найкращого маршруту. При 

цьому співвідношення обсягів відправлених по кожній колії даних буде 

пропорційно співвідношенню їх метрик. 

До недоліків протоколу можна віднести відсутність підтримки масок 

підмереж змінної довжини і можливості об'єднання маршрутів. Періодичні 

розсилки маршрутної інформації сусіднім маршрутизаторам залишаються 

широкомовними. Засоби забезпечення безпеки обмежені. Відсутні засоби 

аутентифікації при обміні маршрутною інформацією. Непрямим засобом захисту 

є можливість прийому повідомлень про оновлення маршрутів тільки від тих 

маршрутизаторів, які даний визначає як «сусідні», а також можливість внесення 

змін в конфігурацію маршрутизатора тільки на підставі пароля, який зберігається 

в зашифрованому вигляді. 

EIGRP. Протокол EIGRP компанії Cisco Systems є покращеною версією 

вихідного протоколу IGRP. Протокол є гібридним і заснований на алгоритмі 

поновлення Diffusing-Update Algorithm (DUAL). Він поєднує в собі кращі сторони 

дистанційно-векторних протоколів (простота алгоритму вибору оптимального 

маршруту) і протоколів стану каналів зв'язку (швидка збіжність і економія смуги 

пропускання мережі за рахунок повідомлень тільки про стан зв'язків і про їх 

зміну). Всі розсилки протоколу є мультикастними або індивідуальними. Таким 

чином, інформація розсилається тільки при змінах і тільки тим маршрутизаторам, 

яких вона стосується. З метою підвищення рівня масштабування протоколу в 

нього додана підтримка масок підмереж змінної довжини і можливість об'єднання 



39 

 

маршрутів. Маршрути діляться на внутрішні і зовнішні ‒ отримані від інших 

протоколів маршрутизації або записані в таблиці статично. 

В останніх версіях EIGRP є засоби захисту, що не дозволяють 

зловмисникам дописувати елементи в таблицю маршрутизації, і аутентифікація 

по ключу MD5. Крім того, в даний час для EIGRP розробляють засоби підтримки 

IPv6, так що цей протокол буде розвиватися надалі. 

Основним недоліком EIGRP, як і його попередника, є закритість і реалізація 

тільки на обладнанні Cisco Systems. Протокол добре сумісний з IGRP, а також з 

RIP. 

Протокол OSPF (Open Shortest Path First ‒ вибір найкоротшого шляху 

першим) є останнім (він прийнятий в 1991 році) протоколом, заснованим на 

алгоритмі стану зв'язків, і володіє багатьма особливостями, орієнтованими на 

застосування у великих гетерогенних мережах. 

OSPF розбиває процедуру побудови таблиці маршрутизації на два етапи, до 

першого відноситься побудова та підтримка бази даних про стан зв'язків мережі, 

до другого ‒ знаходження оптимальних маршрутів і генерація таблиці 

маршрутизації. 

Побудова і підтримка бази даних про стан зв'язків мережі. Зв'язки мережі 

можуть бути представлені у вигляді графа, в якому вершинами графа є 

маршрутизатори і підмережі, а ребрами ‒ зв'язки між ними (рис. 2.3). Кожен 

маршрутизатор обмінюється зі своїми сусідами тією інформацією про граф 

мережі, яку він має у своєму розпорядженні до даного моменту. Цей процес 

схожий на процес поширення векторів відстаней до мереж в протоколі RIP, проте 

сама інформація якісно інша ‒ це інформація про топологію мережі.  

Повідомлення, за допомогою яких поширюється топологічна інформація, 

називаються оголошеннями про стан зв'язків (Link State Advertisement, LSA) 

мережі. При транзитній передачі оголошень LSA маршрутизатори не змінюють 

інформацію, як це відбувається в дистанційно-векторних протоколах, зокрема в 

RIP, а передають її в незмінному вигляді. В результаті всі маршрутизатори мережі 

зберігають у своїй пам'яті ідентичні відомості про поточну конфігурацію графа 
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зв'язків мережі. 

 

 

 

Рис. 2.3 ‒ Граф мережі за протоколом OSPF 

 

Для контролю стану зв'язків і сусідніх маршрутизаторів маршрутизатори 

OSPF передають одна одній особливі повідомлення HELLO кожних 10 секунд. 

Невеликий обсяг цих повідомлень уможливлює часте тестування стану сусідів і 

зв'язків з ними. 

У тому випадку, коли повідомлення HELLO перестають надходити від 

будь-якого безпосереднього сусіда, маршрутизатор робить висновок про те, що 

стан зв'язку змінилося з працездатного на непрацездатний, і вносить відповідні 

корективи в свою топологічну базу даних. Одночасно він відсилає всім 

безпосереднім сусідам оголошення LSA про цю зміну, ті також вносять 

виправлення в свої бази даних і в свою чергу розсилають дане оголошення LSA 

своїм безпосереднім сусідам. 

Завдання знаходження оптимального шляху на графі є досить складним і 

трудомістким. У протоколі OSPF для його вирішення використовується 

ітеративний алгоритм Дейкстри. Кожен маршрутизатор мережі, діючи відповідно 
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до цього алгоритму, шукає оптимальні маршрути від своїх інтерфейсів до всіх 

відомих йому підмереж. У кожному знайденому таким чином маршруті 

запам'ятовується тільки один крок ‒ до наступного маршрутизатора. Дані про цей 

крок і потрапляють в таблицю маршрутизації. 

Якщо стан зв'язків в мережі змінилося і відбулося коригування графа 

мережі, кожен маршрутизатор заново шукає оптимальні маршрути і коригує свою 

таблицю маршрутизації. Аналогічний процес відбувається і в тому випадку, коли 

в мережі з'являється нова зв'язок або новий сусід, що оголошують про себе за 

допомогою своїх повідомлень HELLO. При роботі протоколу OSPF конвергенція 

таблиць маршрутизації до нового узгодженого стану відбувається досить швидко, 

швидше, ніж в мережах, в яких працюють дистанційно-векторні протоколи. Цей 

час складається з часу поширення по мережі оголошення LSA і часу роботи 

алгоритму Дейкстри, який має швидку збіжність. Однак обчислювальна 

складність цього алгоритму пред'являє високі вимоги до потужності процесорів 

маршрутизаторів.  

Коли стан мережі не змінюється, то оголошення про зв'язки не генеруються, 

топологічні бази даних і таблиці маршрутизації не коригуються, що економить 

пропускну здатність мережі та обчислювальні ресурси маршрутизаторів. Однак у 

цього правила є виняток: кожні 30 хвилин маршрутизатори OSPF обмінюються 

всіма записами бази даних топологічної інформації, тобто синхронізують їх для 

більш надійної роботи мережі. Так як цей період досить великий, то цей виняток 

майже не позначається на завантаженні мережі. 

Під час пошуку оптимальних маршрутів протокол OSPF за замовчуванням 

використовує метрику, що враховує пропускну здатність каналів зв'язку. Крім 

того, допускається застосування двох інших метрик, які враховують затримки і 

надійність передачі пакетів каналами зв'язку. Для кожної з метрик протокол OSPF 

будує окрему таблицю маршрутизації. Вибір потрібної таблиці відбувається в 

залежності від значень бітів TOS в заголовку прийшов IP-пакета. Якщо в пакеті 

біт D (Delay ‒ затримка) встановлено в 1, то для цього пакета маршрут повинен 

вибиратися з таблиці, в якій містяться маршрути, які мають мінімальну затримку. 



42 

 

Аналогічно, пакет з встановленим бітом Т (Throughput ‒ пропускна здатність) 

повинен маршрутизуватися по таблиці, побудованої з урахуванням пропускної 

здатності каналів, а встановлений в одиницю біт R (Reliability ‒ надійність) вказує 

на те, що повинна використовуватися таблиця, для побудови якої критерієм 

оптимізації служить надійність доставки. 

Протокол OSPF підтримує стандартні для багатьох протоколів (наприклад, 

для протоколу покриває дерева) значення відстаней для метрики, що відображає 

пропускну здатність: так, для мережі Ethernet вона дорівнює 10, для Fast Ethernet ‒ 

1, для каналу Т-11, що володіє пропускною здатністю  

1,544 Мбіт/с, ‒ 65, для каналу з пропускною спроможністю 56 Кбіт/с ‒ 1785. При 

наявності високошвидкісних каналів, таких як Gigabit Ethernet або  

STM-16/64, адміністратору потрібно задати іншу шкалу швидкостей, 

призначивши одиничну відстань найбільш швидкісному каналу. 

При виборі оптимального шляху на графі з кожним ребром графа 

зв'язується метрика, яка додається до шляху, якщо дане ребро в нього входить. 

Нехай у наведеному на рис. 2.3 прикладі маршрутизатор R5 зв'язаний з 

маршрутизаторами R6 і R7 каналами Т-1, а маршрутизатори R6 і R7 зв'язані між 

собою каналом 56 Кбіт/с. Тоді R7 визначить оптимальний маршрут до мережі 

201.106.14.0 як складової, що проходить спочатку через R5, а потім через R6, 

оскільки у цього маршруту метрика дорівнює 65 + 65 = 130 одиниць. 

Безпосередній маршрут через R6 НЕ буде оптимальним, так як його метрика 

дорівнює 1785. 

Протокол OSPF дозволяє зберігати в таблиці маршрутизації декілька 

маршрутів до однієї мережі, якщо вони мають рівні метриками. У таких випадках 

маршрутизатор може працювати в режимі балансу завантаження маршрутів, 

відправляючи пакети поперемінно по кожному з маршрутів. 

На жаль, обчислювальна складність протоколу OSPF швидко зростає зі 

збільшенням розміру мережі. Для подолання цього недоліку в протоколі OSPF 

вводиться поняття області мережі. Для маршрутизатора, що належать деякій 

області, будують граф зв'язків тільки для цієї області, що спрощує завдання. Між 
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областями інформація про зв'язки не передається, а прикордонні для областей 

маршрутизатори обмінюються тільки інформацією про адреси мереж, наявних в 

кожній з областей, і відстанню від прикордонного маршрутизатора до кожної 

мережі. При передачі пакетів між областями вибирається один з прикордонних 

маршрутизаторів області, а саме той, у якого відстань до потрібної мережі менше. 

BGP-4. Протокол BGP розроблявся як зовнішній для організації 

маршрутизації між автономними системами в глобальній мережі Internet 

(максимальне число маршрутизаторів 65534 між AS). В даний час в Internet 

використовується 4-я версія протоколу BGP-4. Хоча протокол відноситься до 

зовнішніх протоколів маршрутизації, його іноді застосовують і для внутрішньої 

маршрутизації. 

BGP є протоколом, що орієнтується на вектор відстані. Однак, на відміну 

від RIP і IGRP протокол BGP не вимагає періодичного оновлення всієї 

маршрутної таблиці. Обмін повними таблицями виконується між 

маршрутизаторами тільки при їх початковому підключенні. Надалі відсилаються 

тільки повідомлення про оновлення в таблицях, причому тільки тим 

маршрутизаторам, які явно вказані в якості сусідніх. В одному оновленні BGP-4 

може бути оголошено про один новий маршрут або анулювання декількох, що 

перестали існувати. Все це сприяє зниженню службового трафіку. 

Метрика BGP є довільне число одиниць, що характеризує ступінь переваги 

конкретного маршруту, і встановлюються адміністратором мережі, в основному 

виходячи з міркувань договірних і фінансових переваг, можливо, з обліку інших 

факторів (за замовчуванням на підставі мінімального числа проміжних AS). У 

різних маршрутизаторів може використовуватися різна маршрутна політика. 

Хоча BGP підтримує маршрутну таблицю всіх можливих шляхів до 

конкретної мережі, в своїх повідомленнях про коригування він оголошує тільки 

про оптимальні маршрути. Наявність в таблиці альтернативних маршрутів 

прискорює реакцію маршрутизатора на інформацію про недосяжність основного 

шляху, а також дозволяє підтримувати балансування навантаження. 

Оскільки протокол орієнтований на обмін даними між різними AS, де при 
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виборі маршрутів переважають, як правило, не технічні, а політичні міркування, 

то процес балансування навантаження має на увазі осмислений розподіл 

маршрутів між альтернативними каналами за допомогою настройки відповідних 

параметрів протоколу. 

Повідомлення BGP-4 про коригування містять послідовність AS, через які 

може бути досягнута зазначена мережа, її ІР-адреса та довжина маски префікса. 

Протокол дозволяє об'єднувати маршрути. Перелік AS використовується для 

поліпшення збіжності, швидкість якої у протоколу не висока. 

Для забезпечення безпеки можуть застосовуватися різні способи 

аутентифікації маршрутизаторів. Протокол сумісний з RIP і OSPF. 

Важливою характеристикою протоколу маршрутизації є швидкість 

збіжності. Цей критерій не був включений в таблицю через відсутність численних 

даних коректно проведених експериментів для мереж різного масштабу. 

Виходячи з аналізу самих алгоритмів і заяв розробників компанії Cisco Systems, 

можна сказати, що дистанційно векторний протокол RIP поступається за цим 

параметром вдосконаленому протоколу IGRP. Ще більшою швидкістю збіжності 

має комбінований протокол EIGRP, який наближається до найбільш швидкісним 

протоколам OSPF і IS-IS, заснованим на алгоритмі обліку стану каналів зв'язку. 

Протокол BGP не відноситься до числа швидкісних, як по причині дистанційно 

векторного алгоритму, так і з огляду на його особливості, пов'язані з роботою в 

якості зовнішнього протоколу (різна маршрутна політика маршрутизаторів, 

використання надійного транспортного протоколу TCP і т.д.). 
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3  СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ З БАЛАНСУВАННЯМ НАВАНТАЖЕННЯ 

 

3.1 Призначення та різновидності сенсорних мереж 

 

Стрімкий розвиток телекомунікаційних систем викликав широке 

розповсюдження динамічної архітектури побудови мереж радіозв'язку, який, на 

відміну від фіксованої архітектури, не має базових станцій, централізованого 

управління і фіксованих маршрутів передачі інформації. Така мережа отримала 

назву Ad-Hoc і має кілька різних типів ‒ сенсорні мережі (sensor networks), 

MANET-мережі, mesh-мережі. Вона представляє собою групу комп'ютерів, кожен 

з яких має безпроводовий мережевий адаптер, через який здійснюється 

підключення до мережі. Всі вузли такої мережі рівноправні, можуть виступати і 

як приймач або передавач, так і як ретранслятор, здійснюючи при цьому 

маршрутизацію пакетів. Вони можуть бути мобільні, обмінюватися інформацією 

або безпосередньо між собою, або використовувати для передачі проміжні вузли.  

Але ті ж самі принципи, які забезпечують Ad-Hoc мережам ефективність та 

привабливість, в той же час роблять складною і критичною проблему безпеки і 

енергоспоживання [10, 11, 22]. Той рівень гарантій, який може бути забезпечено 

існуючими механізмами безпеки в Ad-Hoc мережах, не є прийнятним для певних 

застосувань, в яких існують вищі вимоги щодо передачі інформації з обмеженим 

доступом або критичної відкритої інформації. Це обмежує можливості широкого 

застосування даної технології. 

Мобільні Ad-Hoc мережі. У разі мобільності вузлів Ad-Hoc мережі 

називаються мережами  MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) або мобільними 

радіомережами (МР) (рис. 3.1). 

Мережі MANET представляють собою динамічну архітектуру побудови 

мобільних радіомереж (МР), що самоорганізовуються, яка передбачає відсутність  

фіксованої мережевої інфраструктури (базових станцій) і централізованого 

управління. Вузли мережі мобільні (під вузлом мережі розуміється радіотермінал, 

тобто переносний або кишеньковий комп'ютер з безпровідною картою, що 
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реалізовує функції маршрутизатора). В межах зони радіозв'язності обмін пакетами 

відбувається безпосередньо між вузлами, а за її межами застосовується їх 

ретрансляція (точніше, маршрутизація).  

 

Рис. 3.1 – Мобільні Ad Hoc радіомережі 

 

Класичними областями використання MANETє поле бою, мобільні 

підрозділи силових і правозахисних органів, надзвичайні ситуації ‒ повені, аварії, 

землетруси і т. п. [10, 17]. Інші сценарії включають будинок, офіс, різного рівня 

конференції, віртуальні класи і тому подібне. В даний час безпровідні технології 

продовжують активно розвиватися в цьому напрямі. 

Дослідження мобільних радіомереж великої розмірності показали [16, 17], 

що інтенсивність потоку службової інформації зростає квадратично: 

O(N
2
), де О – складність, N – кількість вузлів мережі. 

Оскільки важливим завданням управління МР є зменшення об'єму 

службового трафіку і, відповідно, збільшення об'єму передаваної корисної 

інформації, то для таких мереж необхідно використовувати ієрархічне управління, 

розбивши радіомережу на окремі зони (кластери) з виділенням головних вузлів 

зони (ГВЗ), вузлів-шлюзів і внутрішніх вузлів [13, 14]. Множина ГВЗ і виділені 

вузли-шлюзи утворюють в мережі віртуальну магістраль (рис. 3.2), яка може 
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використовуватися як для розповсюдження маршрутної інформації, так і для 

передачі корисної інформації. 

 

 

 

Рис. 3.2 – Ієрархічна  організація МР:    ■ – головні вузли; 

○ – внутрішні вузли; ● – вузли- –   магістраль. 

 

Mesh-мережі. На теперішній час не існує точних критеріїв, що можуть 

визначити термін «Mesh-мережа» при застосуванні до систем широкополосного 

безпроводового доступу. Найбільш загальне визначення звучить наступним 

чином: "Mesh-мережева топологія, в якій пристрої об’єднуються  

багаточисленними (часто надмірними) з’єднаннями, що вводяться із стратегічних 

міркувань". Mesh-мережа – це багатокрокова мережа, пристрої якої (Mesh-станції, 

MP, Mesh-Points) володіють функціями маршрутизатора і здатні використовувати 

різні шляхи для пересилки пакету.  

Часто поняття і терміни «Mesh-мережа» і «Ad Hoc мережа» 

використавуються як синоніми і відображають лише історію розвитку Ad Hoc 

мереж. Термін «Ad Hoc мережа» вживається як більш узагальнююче поняття. 

Mesh-мережі будуються як сукупність кластерів. Територія покриття 

розділяється на кластерні зони, кількість яких теоретично необмежена. 

Особливістю Mesh-мереж є використання спеціальних протоколів, що дозволяють 

кожній точці доступу створювати таблиці абонентів мережі з контролем стану 
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транспортного каналу і підтримкою динамічної маршрутизації трафіку з 

оптимальним маршрутом між сусідніми станціями.  

При відмові будь-якої з них відбувається автоматичне перенаправлення 

трафіку по іншому маршруту, що гарантує отримання трафіка адресату за 

мінімальний час. Кожен абонент оснащений радіоустаткуванням для зв’язку з 

Mesh-маршрутизатором. Завдяки своїм особливостям Mesh-мережі можуть 

використовуватись в різних сферах.  

Основна відмінність Mesh-мережі від архітектури «точка-багатоточка» в 

тому, що якщо в останньому випадку абонентська станція (АС) може 

спілкуватися тільки з БС, то в Mesh-мережі можлива взаємодія безпосередньо між 

АС. Оскільки мережі стандарту IEEE 802.16 орієнтовані на роботу з широкими 

частотними каналами, Mesh-мережі увійшли до стандарту тому, що необхідний 

інструмент побудови широкосмугової мережі, в якій трафік може передаватися по 

ланцюжку з декількох станцій, ліквідовуючи тим самим проблеми передачі за 

відсутності прямої видимості. Відповідно і всі механізми управління, орієнтовані 

на деревовидну архітектуру, з виділеною базовою станцією (кореневий вузол) і 

домінуючими потоками БС-АС.  

В Mesh-мережі всі станції (вузли) формально рівноправні. Проте практично 

завжди обмін трафіку Mesh-мережі із зовнішнім оточенням відбувається через 

один певний вузол (рис. 3.3). Такий вузол називають базовою станцією Mesh-

мережі: саме на нього покладається частина необхідних для управління Mesh-

мережею функцій.  

Базове поняття в Mesh-мережі – сусіди. Під сусідами певного вузла 

розуміють всі вузли, які можуть встановлювати з ним безпосереднє з'єднання. Всі 

вони утворюють сусідське оточення. Вузли, пов'язані із заданим вузлом через 

сусідські вузли, називають сусідами другого порядку. Можуть бути сусіди 

третього порядку і т.д.  
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Рис. 3.3 – Приклад Mesh-мережі 

 

Розгортання Mesh-мереж може коштувати набагато дешевше, ніж традиційні 

проводові мережі, оскільки вони не вимагають дорогої інфраструктури і 

прокладки кабелів і, окрім цього, економні в експлуатації, оскільки, як вже 

наголошувалося, здатні самовідновлюватись і самоадаптуватись. Також слід 

відзначити досить високу надійність даної мережі: у випадку виходу з ладу 

одного з її вузлів, навантаження  в даній ситуації розподіляється на сусідні (при 

правильному проектуванні). 

Переваги інтегрованих мереж Wi-Fi-GSM очевидні, що змушує виробників 

обладнання активно розвивати цей напрямок. Зусилля в цьому напрямку пов'язані 

в першу чергу зі створенням механізму міжмережевого переходу. Найбільшу 

ефективність слід очікувати при реалізації Mesh-мереж масштабу міста (MAN). 

Особливості організації та використання подібних мереж визначаються соціальної 

і комерційною доцільністю, при цьому мережі можуть або будуватися тільки як 

корпоративні (муніципальні) або абонентські, або вирішувати обидві завдання 

одночасно. 

З точки зору абонентського сервісу подібні мережі вже сьогодні 

забезпечують повний спектр IP-додатків — Ethernet, VoIP, real time video. 
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В першу  чергу поняття Mesh визначає принцип побудови мережі 

(класифікація MESH-мереж наведена у табл. 3.1), відмінною  особливістю якої є 

архітектура, що самоорганізовується, і реалізує наступні можливості: 

– створення зон єдиного інформаційного покриття великої площі; 

– гнучкість мережі (збільшення  площі зони покриття та густоти 

інформаційного забезпечення) в режимі самоорганізації; 

– використання беспроводових транспортних каналів (backhaul) для зв’язку 

точок доступу в режимі "кожний с кожним"; 

– витривалість мережі до втрат окремих елементів. 

 

Табл. 3.1 – Класифікація фізичних та канальних інтерфейсів Ad-Hoc  мереж 

Тип Ad hoc- 

мережі 

Клас безпроводової 

технології 
Стандарт Радіус 

Mesh Networks 
Wireless Metropolitan Area 

Networks (WMAN) 
IEEE 802.16 (Wi-MAX) 

декілька 

км 

MANET; 

Mesh Networks 

Wireless Local Area Networks 

(WLAN) 
IEEE 802.11 (Wi-Fi) 

~100м – 

1км 

MANET Wireless Personal Area 

Networks 

(WPAN) 

802.15.1 (Bluetooth); 
~10м 

Sensor Networks 802.15.4a (ZigBee); 

 

Безпроводові сенсорні мережі. Безпроводова сенсорна мережа (БСМ) або 

мережа радіодатчиків складається з великого числа систем обробки сигналів 

(елементів), що розподілених (часто випадковим чином) в просторі в околиці 

спостережуваного об'єкту і обмінюються даними по безпровідному зв'язку [5, 18]. 

Кожен елемент мережі складається з сенсорного, обчислювального і 

комунікаційного компонентів – недорогих, мініатюрних, енергоекономічних і 

багатофункціональних елементів. При належній організації і алгоритмічному 

забезпеченні БСС володіють істотними перевагами перед традиційними 

сенсорами [21, 22].  

При розробці методів обслуговування БСМ виникає ряд вимог і обмежень. 

Вони обумовлені, зокрема, наступними особливостями. 



51 

 

1) Зважаючи на випадковий характер розподілу елементів в просторі, 

схильності елементів до відмов, а топології мережі – змінам, вживані алгоритми і 

протоколи обміну повинні володіти здібністю до децентралізованої 

самоорганізації мережі. 

2) Окремий елемент володіє низькими обчислювальними і комунікаційними 

ресурсами. Іншими словами, він здатний зберігати, переробляти і передавати 

відносне мале число біт інформації в одиницю часу. Типовою причиною служить 

обмежена ємкість джерела енергії. 

3) Елементи передають дані на близьких частотах, із-за чого виникають 

взаємні перешкоди і спотворення даних. 

4) Часто елементи не мають індивідуальних ідентифікаторів. В результаті 

джерела отриманої інформації виявляються анонімними. 

Для подолання даних обмежень в даний час застосовується метод управління 

за допомогою мобільних агентів – програмного коду, при  

передачі якого початковий об'єм даних може бути зменшений за допомогою 

ліквідації надмірності детермінованими методами і методами стохастичної 

оптимізації [11, 22].  

Типове завдання передачі інформації при згаданих вище обмеженнях полягає 

в наступному. Елемент повинен передати результати спостережень на віддалену 

відстань в пункт А через цифровий радіоканал ємкості B біт/одиницю часу. 

Зважаючи на обмежену ємкість каналу вимірювання у не може бути передано 

повністю (тобто не можуть бути передані значення всіх двійкових розрядів.) 

У основі архітектури мережі лежить багаторівнева ієрархія вузлів і пов'язана 

з нею система мобільних агентів. Мобільні інтелектуальні агенти в умовах 

безпровідних сенсорних мереж можуть адаптуватися до змінного інформаційного 

середовища, у разізв'язку з координатором мережі працюють автономно, а при 

відновленні з'єднання передають йому накопичену інформацію.  

Організація мультиагентної взаємодії в групах сенсорів базується на 

наступних принципах колективного управління:   
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– кожен член колективу групи самостійно формує своє управління (визначає 

свої дії) в поточній ситуації;  

– формування управлінь (вибір дій) кожним членом колективу здійснюється 

тільки на основі інформації про колективну мету, що стоїть перед групою, 

ситуації в середовищі в попередній відрізок і у нинішній момент часу, своєму 

поточному стані і поточних діях інших членів колективу;  

– оптимальне управління реалізується членами колективу протягом 

найближчого відрізання часу в майбутньому, а потім визначається нове 

управління;   

– допускається ухвалення компромісних рішень, що задовольняють всіх 

членів колективу. 

Ранні прототипи сенсорів використовували мікропотужний 

мікроконтроллер з частотою 4 МГц, 16 Кбайт флеш-пам'яті для інструкцій, 512 

байт статичної RAM, кількома АЦП і примітивними периферійними 

інтерфейсами, а також 256 Мбайт перезаписуємої пам'яті в якості вторинного 

пристрою збереження. Вузли мережі використовували специфічну операційну 

систему TinyOS, що займає всього від кілька сотень байт до пари кілобайт. Нині 

технології помітно пішли вперед і вже створені кремнієві сенсори об'ємом 

близько 1 куб. мм, що є справжнім проривом. Беззаперечним доказом цього є 

представлений на рис. 3.4  зразок одного з сенсорних чіпів. 

 

 

Рис. 3.4 – сенсор у порівнянні з 1 центом США 
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Пріоритетні напрямки розробок: створення різноманітних актуаторів, 

біочипів (для аналізу рідких середовищ та їх складу), сенсорів рідких середовищ і 

об'єктів, що біологічно розвиваються, а також методика об'єднання сенсорів з 

предметами, моніторинг яких «ставиться» їм у обов'язок. 

Подібні дослідження відкривають великі перспективи для медичних і 

фармацевтичних розробок, здійснення хімічних процесів і виготовлення 

біологічних препаратів. Сенсори температури, вологості, атмосферного тиску та 

інфрачервоного випромінювання дозволять вченим без втручання ззовні стежити 

за станом живої природи та навколишнього середовища різноманітних організмів 

в природних умовах.  

 

 

3.2   Принципи організації зв’язку в Ad-Hoc мережах 

 

Безпроводові Ad-Hoc (лат. – для спеціального призначення) мережі за 

принципами організації кардинально відрізняється від традиційних 

телекомунікацій. Цими принципами є: можливість утворення мережі 

випадковими абонентами; децентралізація, відсутність інфраструктури 

(наприклад, базових станцій); самоорганізація (пристрої з’єднуються "на льоту"); 

багатокрокова (multi-hop) маршрутизація з перенаправленням (forwarding) пакета 

від вузла до вузла.  

Останній принцип має на увазі, що кожен вузол мережі може відігравати 

роль безпроводового маршрутизатора-посередника (intermediate router), 

перенаправляючого IP пакети до наступного (next-hop) вузла, який в свою чергу 

може бути або кінцевим отримувачем (destination) або також посередником. 

Хоча Ad-Hoc мережі розроблялися в 70-х роках в першу чергу для 

задовольняння військових потреб США, зараз їхні переваги роблять їх дуже 

привабливими і для сучасних невійськових застосувань, таких як: зв’язок у 

надзвичайних ситуаціях (рятівні, антитерористичні операції); організація 

оперативного тимчасового зв’язку між різними типами пристроїв (конференції, 
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виїзні роботи, експерименти); дешевий доступ до Інтернет; місцеві, муніципальні, 

відомчі, університетські мережі (community networks); мережі зв’язку між 

рухомим транспортом (vehicular networks); збір та моніторинг даних: телеметрія, 

телебіометрія, радіочастотна ідентифікація (RFID). 

На рис. 1.5 наведений приклад простої Ad-Hoc мережі. 

 

Рис. 3.5 – Приклад Ad Hoc мережі 

 

В якості мережного рівня використовується стандартний стек інтернет-

протоколів, в останній час ‒ його остання версія IPv6, спеціально розроблена з 

врахуванням потреб мобільних пристроїв та безпеки. Транспортний рівень не 

відрізняється від стандартного стеку TCP/IP і використовує  TCP та UDP.  

Як правило для переключення мережі в режим Ad-Hoc достатньо лише 

встановити в системних настройках клієнтського програмного забезпечення 

опцію роботи в режимі однорангової мережі (Ad Hoc). Таким чином можна 

створити клієнтську Ad-Hoc мережу або MANET (Mobile Ad-Hoc Network), 

з’єднавши портативні комп’ютери (ноутбуки), КПК, PDA, комунікатори, мобільні 

телефони або інші мобільні пристрої, в яких присутні адаптери стандартних 

інтерфейсів IEEE 802.11 (Wi-Fi) або IEEE 802.15.1 (Bluetooth).  
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В сенсорних мережах в якості фізичного та канального інтерфейсів 

використовується спеціально розроблений стандарт ZigBee. Самі сенсори 

працюють під керуванням операційної системи TinyOS. 

Принцип організації зв’язку в Mesh мережах хоча і наслідує більшість 

підходів Ad-Hoc мереж, однак спирається на інфраструктуру у вигляді 

безпроводових стаціонарних маршрутизаторів (Mesh-роутерів), які відіграють 

роль точок безпроводового доступу з певним обмеженим радіусом дії. Mesh-

роутери не підключаються до фіксованої мережі (як традиційні точки доступу Wi-

Fi), а натомість з’єднані один з одним за допомогою безпроводового зв’язку за 

принципом Ad-Hoc мережі, тобто пересилають пакети через радіоканали від 

одного роутера до іншого. 

 

 

3.3  Маршрутизація і безпека в сенсорній мережі  

 

Механізми пошуку для сенсорної мережі і MANET, очевидно, повинні бути 

різні. Для мобільного MANET ‒ механізм пошуку, ініційований Skype-клієнтом з 

публічною адресою: супер-вузол лише надає клієнту адреси інших супер-вузлів – 

так званих “Агентів”, які можуть володіти інформацією про вузол, що 

викликається, а встановлює зв'язок з цими вузлами вже сам клієнт. Вибір саме 

цього сценарію пояснюється тим, що коли процес пошуку довірений супер-вузлу, 

то існує ймовірність того, що цей вузол вже переміститься в іншу соту – таким 

чином, інформація буде втрачена.  

Згідно з правилами функціонування Skype, якщо вузлу відома адреса 

необхідного йому абонента, то для підключення він відправляє повідомлення-

запит на встановлення з'єднання і, отримавши відповідь, повинен встановити 

з'єднання. У стаціонарної сенсорній мережі Ad Hoc реалізація цього механізму 

цілком можлива, у той же час для MANET виникає питання актуальності записів 

щодо адресату в хост-кеші вузла-ініціатора з'єднання. При цьому знову виникає 

необхідність використання стаціонарних гіпотетичних супер-вузлів в мобільній 
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мережі MANET. Крім того, для реалізації навіть стаціонарних супер-вузлів в 

мобільній мережі необхідною умовою є обмін між супер-вузлами інформацією 

про мобільні термінали, які в даний час підключені до них. 

Щодо безпеки Ad Hoc мережі слід зауважити наступне. В Інтернеті 

маршрутизаторами в межах центральних областей мережі володіють добре відомі 

оператори і тому передбачається ступінь довіри до них. Але це припущення не 

можна вважати справедливим для Mesh-мереж, оскільки загальновідомо, що всі 

вузли, які входять в мережу, беруть участь у маршрутизації. У такій ідеї є великий 

недолік, тому що вузол може бути зловмисником і перенаправляти пакети не за 

призначенням (так звана атака Man-In-The-Middle [8, 9]). При використанні SN як 

вузлів маршрутизації, можна вирішити проблему безпеки, оскільки виключається 

можливість “сліпої” довіри будь-якому вузлу мережі, крім супер-вузлів. 

Принципи організації Ad-Hoc мереж зумовлюють також і складність 

забезпечення захисту інформації, через такі причини: відкритість середовища 

передачі; незахищеність та можливість компрометації вузлів; вразливості 

маршрутизації пакетів; розподіленість та децентралізованість з відсутністю 

інфраструктури; вразливості, зумовлені динамічністю змін у топології та 

мобільністю; вразливості протоколів через помилки або надмірну складність; 

технічні обмеження (простота обладнання, полоса пропускання). 

Незахищеність радіоефіру як відкритого середовища передачі надає 

порушнику можливості прослуховування, зашумлення каналів зв’язку, закладання 

або модифікації пакетів. Ця проблема є спільною для всіх безпроводових мереж і 

вирішується зазвичай на різних рівнях моделі OSI: 

‒ на мережному рівні (IPv6): VPN; IPSec з криптографічним шифруванням 

пакетів з використанням блочних симетричних алгоритмів (3DES, AES-128, ГОСТ 

28147) та контролю цілісності пакета шляхом розрахунку значення імітовставки 

HMAC на основі значень геш-функцій SHA-1 або MD5; 

‒ на канальному рівні: шифрування потоковими симетричними 

криптоалгоритмами інформації, що передається через відкритий канал 
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радіозв’язку (RC4, CCMP RFC2610); застосування широкополосного сигналу, 

завадостійке та помилкокорегуюче кодування, геш-функція CRC32; 

‒ на фізичному рівні: направленими антенами та контролем меж 

розповсюдження радіосигналу.  

Однак у випадку Ad Hoc мереж використання вказаних заходів ускладнене. 

Навіть якщо в тій мірі, в якій це дозволяє децентралізована динамічна топологія, 

використовувати механізми безпеки, які запропоновані в базових стандартах 

(наприклад IEEE 802.11.i), все одно залишаються критичні вразливості, які дуже 

важко перекрити.  

Зокрема, криптографічні засоби повинні спиратися на механізми розподілу 

ключів, такі як інфраструктура відкритих ключів (PKI) з сервером сертифікатів 

ключів. Однак, в багатьох випадках Ad Hoc мережі повністю децентралізовані та 

не мають постійної інфраструктури, тому використання центральних серверів 

може бути неможливим. Навіть якщо є певна централізована структура 

(захищений сервер), все одно існує можливість компрометації незахищених вузлів 

мережі та отримання таким чином несанкціонованого доступу до ключової 

інформації. Крім того, можливість відносно легкої компрометації вузла 

(наприклад, шляхом фізичного доступу) створює додаткові внутрішні загрози, так 

звані Візантійські атаки (Byzantine attacks). В зв’язку з цим виникає ситуація, коли 

не можливо довіряти будь-якому внутрішньому вузлу, який може бути 

авторизованим вузлом, який має аутентифікаційну інформацію (ключі) і є 

«легалізованим» учасником інформаційного обміну. 

Як можна побачити, навіть механізми шифрування, контролю цілісності, 

розподілу ключів та керування доступом шляхом аутентифікації не вирішують 

повністю проблему безпеки Ad Hoc мереж. Ще більше загострює проблему той 

факт, що будь-який (навіть компрометований) вузол мережі потенційно може 

відігравати роль маршрутизатора, який повинен пересилати пакети, призначені 

іншим вузлам. В зв’язку з легкістю компрометації будь-якої кількості таких 

маршрутизаторів, та вразливістю існуючих протоколів маршрутизації в Ad-Hoc 
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мережах виникає безліч можливостей для реалізації Візантійських атак як на рівні 

контролю (control plane), так і на рівні даних (data plane, forwarding). 

Специфіка Ad Hoc мереж – наявність в них великої кількості вразливостей 

та неминуча поява інцидентів безпеки призводять до необхідності створювати 

другий рубіж захисту, який має складатися з реактивних технологій безпеки. 

Реактивні технології безпеки мають спиратися на механізми виявлення вторгнень 

та адаптивно реагувати на інциденти шляхом реконфігурації мережної 

інфраструктури. 

Питання захисту інформації є одним із найбільш актуальних та проблемних. 

Тому перевагою бездротових радіомереж можна вважати різноманітність 

технологій на яких реалізовується мережа. У залежності від сфери використання 

мережі та її функціональної потребі, користувач може самостійно обрати і спосіб 

захисту своєї мережі, таким чином, наприклад у технології Wi-Fi (захист якої, є 

найбільш значимим) є декілька типів захисту: 

1) Технологія WEP (Wired Equivalent Privacy) була розроблена спеціально для 

шифрування потоку передаваних даних в рамках локальної мережі. Існує 64-, 128-

, 256- і 512-бітове шифрування. Для посилення захисту частина ключа є 

статичною, а інша частина – динамічною.  

2) WPA (Wi-fi Protected Access) – стійкіший алгоритм шифрування, ніж WEP. 

Високий рівень безпеки досягається за рахунок використання протоколів TKIP і 

MIC.  

3) TKIP – протокол інтеграції тимчасового ключа (Temporal Кеу Integrity 

Protocol) – кожному пристрою привласнюється змінний ключ. 

4) MIC – технологія перевірки цілісності повідомлень (Message Integrity 

Check) – захищає від перехоплення пакетів і їх перенаправлення. Стандарт TKIP 

використовує автоматично підібрані 128-бітові ключі, які створюються 

непередбачуваним способом, і загальне число їх варіацій досягає 500 мільярдів. 

Складна ієрархічна система алгоритму підбору ключів і динамічна їх заміна через 

кожних 10 KB (10 тис. передаваних пакетів) роблять систему максимально 

захищеною. MIC використовує вельми непростий математичний алгоритм, який 
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дозволяє звіряти відправлені в одній і отримані в іншій крапці дані. Якщо 

відмічені зміни і результат порівняння не сходиться, такі дані вважаються за 

помилкові і викидаються. Існують два види WPA.  

5) WPA-PSK (Pre-shared key) – для генерації ключів мережі і для входу в 

мережу використовується ключова фраза. Оптимальний варіант для домашньої 

або невеликої офісної мережі. Wpa-802.1x – вхід в мережу здійснюється через 

сервер аутентифікації. Оптимально для мережі крупної компанії.  

6) Wpa2 багато в чому побудований на основі попередньої версії, WPA, що 

використовує елементи IEEE 802.11i. Стандарт передбачає застосування 

шифрування AES, аутентифікації 802.1x, а також захисних специфікацій RSN і 

CCMP. Як передбачається, Wpa2 повинен істотно підвищити захищеність Wi-Fi-

мереж в порівнянні з колишніми технологіями. По аналогії з WPA, Wpa2 також 

ділиться на два типи: Wpa2-psk і Wpa2-802.1x.  

7) IEEE 802.1x – це порівняно новий стандарт, за основу якого взято 

виправлення недоліків технологій безпеки, вживаних в 802.11, зокрема можливі 

зломи WEP, залежність від технологій виробника і так далі, 802.1x передбачає 

підключення до мережі навіть PDA-устройств, що дозволяє вигідніше 

використовувати саму ідею безпровідного зв'язку. З іншого боку, 802.1x і 802.11 є 

сумісними стандартами. 802.1x базується на наступних протоколах:  

‒ EAP (Extensible Authentication Protocol) ‒ протокол розширеної 

аутентифікації, використовується спільно з RADIUS-сервером в крупних 

мережах;   

‒ TLS (Transport Layer Security) ‒ протокол, який забезпечує цілісність і 

шифрування передаваних даних між сервером і клієнтом, їх взаємну 

аутентифікацію, запобігаючи перехопленню і підміні повідомлень;  

‒ RADIUS (Remote Authentica-tion Dial-in User Server) ‒ сервер 

аутентифікації користувачів по логіну і паролю.  

Також з'явилася нова організація роботи клієнтів мережі. Після того, як 

користувач пройшов етап аутентифікації, йому висилається секретний ключ в 

зашифрованому вигляді на певний незначний час – термін сеансу, що діє на даний 
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момент. Після його завершення генерується новий ключ і знову висилається 

користувачеві. Протокол захисту транспортного рівня TLS забезпечує взаємну 

аутентифікацію і цілісність передачі даних. Всі ключі є 128-розрядними за 

умовчанням. 

А такі технології, як Bluetooth або ZigBee, використовують принципи 

попередньої аутентифікації з використання кодованих ключів доступу. Отже 

захист мережі залежить від обраної технології реалізації мережі. 

У мережі Skype апріорні супер-вузли доступні для будь-якого звичайного 

вузла в глобальному масштабі, що, враховуючи умову радіовидимості і 

досяжності, неможливо для Mesh-мереж. Їх реалізація можлива лише у випадку 

індивідуального конфігурування нового вузла мережі з призначенням в якості 

апріорного того вузла, який на момент першого підключення терміналу до мережі 

є чинним супер-вузлом в даному кластері. Це ще раз підкреслює необхідність 

введення в мережу власних супер-вузлів. 
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4. ІЄРАРХІЧНА ДИНАМІЧНА МАРШРУТИЗАЦІЯ В СЕНСОРНИХ 

МЕРЕЖАХ З БАЛАНСУВАННЯМ НАВАНТАЖЕННЯ 

 

4.1 Маршрутизація сенсорних мереж з мобільними агентами 

 

В останні роки значно зріс інтерес до розгортання мереж радіодатчиків 

(сенсорних мереж) для вирішення завдань розподіленого зондування, збору і 

обробки даних. На відміну від мереж зв'язку, які засновані на протоколі IP та 

працюють з глобальною адресацією і маршрутизацією метрики переходів, в 

сенсорних вузлах, як правило, глобальні адреси відсутні. Також, оскільки 

обслуговування спеціалізованої мережі після розгортання, як правило, 

неможливе, мають місце обмеження за часом функціонування (через низький 

заряд батареї). 

Опис архітектури, орієнтованої для спеціалізованих сенсорних мереж або 

мереж датчиків, можна знайти в [12, 19]. Архітектура, запропонована в [16], 

працює для типового сценарію застосування, згідно якому користувач MESH-

мережі підключається до Інтернету. 

В силу цих особливостей, сенсорні мережі потребують особливої уваги 

стосовно мінімізації енергоспоживання на більшості рівнів стека протоколів. Для 

вирішення цього завдання більшість досліджень зосереджуються на продовженні 

часу життя мережі, забезпеченні масштабованості великого числа сенсорних 

вузлів, підвищення відмовостійкості (наприклад, стійкості до помилок сенсорів 

або розряду джерела) [22]. Одним з перспективних напрямків покращення 

ключових показників ефективності сенсорних мереж є запровадження механізму 

спрямованої дифузії з балансуванням навантаження за допомогою мобільних 

агентів.  

Дамо визначення деяких понять, які відіграють ключову роль в сенсорних 

мережах. 

Поняття "агент" дуже близьке до поняття "система". Основними 
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властивостями агентів є: 

– автономність роботи в деякому навколишньому середовищі; 

– можливість приймати потік вхідної інформації, що йде від 

навколишнього середовища; 

– можливість обробляти потік вхідної інформації; 

– можливість впливати на навколишнє середовище на основі результатів 

цієї обробки. 

Найбільш часто під агентом розуміють самостійну систему, що має 

можливість приймати вплив від зовнішнього світу, визначати свою реакцію на 

цей вплив і здійснювати цю реакцію. Без взаємодії з іншими агентами для 

вирішення якої-небудь загальної цільової задачі його існування не має сенсу. При 

дослідженні сенсорних мереж у якості агента розуміють певний набір елементів 

програмного коду, розподілених між окремими мережними вузлами (сенсорами) 

[11, 21, 26]. 

Основною відмінністю підходу, що базується на принципах мультиагентного 

управління, є відносно низька обчислювальна складність реалізації його 

алгоритмів, що дозволяє швидко приймати оптимальні або близькі до них 

рішення в умовах мінливої ситуації. 

У більшості робіт, присвячених дослідженню сенсорних мереж, 

розглядаються мережі з порівняно низькою швидкістю передачі даних і 

наднизьким енергоспоживанням. При цьому необхідно враховувати, що 

швидкість передачі і споживання енергії пов'язані між собою обернено 

пропорційною залежністю, а мережні елементи не обслуговуються після 

розгортання і не мають поновлюваних джерел живлення.  

Крім того, смуга пропускання радіоканалу каналу мережі радіодатчиків 

спочатку є досить вузькою. Тому для розширення діапазону швидкостей передачі 

даних з урахуванням накладення обмежень на витрату енергії необхідно, з одного 

боку, розпаралелювати потік даних, а, з іншого боку – мінімізувати число 

паралельних маршрутів передачі від вузлів-джерел до точки збору інформації. 

Більшість енергозберігаючих пропозицій базуються на традиційній клієнт-
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серверній моделі, коли кожен сенсорний вузол відсилає зібрані дані в центр 

обробки або вузол збору. Оскільки ширина каналу безпроводової сенсорної 

мережі, як правило, набагато менша, ніж у проводової мережі, трафік даних 

сенсорної мережі може перевищити можливості мережі.  

Щоб вирішити проблему перевантаження мережі, була запропонована 

розподілена сенсорна мережа, заснована на використанні так званих "мобільних 

агентів" для масштабування і енергозберігаючого збору даних (цей процес збору 

називається спільною обробкою сигналів і даних [27]). При передачі програмного 

коду, званого "мобільним агентом" (МА), до сенсорних вузлів велика кількість 

даних може бути зменшена або перетворена в дані малого обсягу за допомогою 

ліквідації надмірності.  

Наприклад, дані сенсорів двох близько розташованих вузлів напевно мають 

схожі або однакові фрагменти, де дані двох сенсорів повторюються. Тому 

усунення надмірності при зборі даних є важливою функцією "щільних" сенсорних 

мереж, що служить для зменшення трафіку даних.  

При цьому функціонування мережі ґрунтується на наступних припущеннях:  

– архітектура сенсорної мережі побудована на кластеризації;  

– вузли-джерела даних розташовані на відстані одного переходу від вершини 

кластера;  

– велика частина надмірності виникає в даних, які можуть бути об'єднані в 

один пакет даних з фіксованим розміром.  

Ці припущення значно обмежують сферу застосування. Обмеження, 

пов’язане із реалізацією механізму кластеризації, може бути усунуте шляхом 

вибору плоскої архітектури сенсорної мережі, яка підходить для великої кількості 

практичних задач. В такому випадку, необхідно дати відповідь на наступні 

питання: 

– як ефективно здійснювати маршрутизацію МА від приймача до джерела, 

від джерела до джерела, і від джерела до приймача? 

– як МА визначає послідовність відвідування декількох вузлів-джерел? 

– якщо дані всіх вузлів-джерел неможливо помістити в один пакет даних з 
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фіксованим розміром, чи буде модель МА ефективніше клієнт-серверної моделі, 

наприклад, в разі середовища, в якій вузли розташовані далеко один від одного і 

дані сенсорів не володіють достатньою надмірністю? 

У даній роботі розглядається механізм спрямованої дифузії (СД) для 

маршрутизації з мобільними агентами (СД-МА). Механізм спрямованої дифузії – 

це протокол поширення даних в сенсорних мережах, який забезпечує такі функції:  

– посилку запитів від вузла збору до потрібних сенсорам; 

– формування градієнтів для надіслання даних від проміжних вузлів до 

вузла збору.  

Механізм СД забезпечує ефективну маршрутизацію, але для попереднього 

дослідження маршрутів потрібен початковий потік запитів. 

Коротко розглянемо можливості реалізації підсистеми маршрутизації у 

режимі самоконфігурування з використанням спеціальних маршрутних 

протоколів за запитом (AODV – Ad hoc On-Demand Distance Vector ) та протоколу 

маршрутизації з фіксованим зв'язком (OLSR – Optimised Link-State Routing) [16].  

Для ефективного здійснення маршрутизації МА від приймача до джерела, від 

джерела до джерела і від джерела до приймача та однозначного визначення 

послідовності відвідування декількох вузлів-джерел доцільно використовувати 

метод динамічної маршрутизації 21.  

Зазвичай динамічна зміна всієї таблиці маршрутизації проводиться тільки в 

разі критичної зміни топології сенсорної мережі з метою мінімізації переданого в 

мережі трафіку. 
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4.2 Розробка методу усунення надлишковості програмних додатків   

 

Як було сказано вище, з урахуванням специфіки додатків сенсорних мереж 

датчик повинен мати різні можливості для роботи з декількома додатками. Однак 

для вбудованого вузла з обмеженою пам'яттю нереально зберігати в локальній 

пам'яті усі можливі коди додатків. Введення МА не тільки забезпечує ефективний 

спосіб динамічного розгортання нових додатків, але також дозволяє вузлу-

джерелу проводити локальну обробку "сирих" даних за запитом програмного 

додатку.  

Ця можливість дозволяє зменшити кількість переданих даних, оскільки буде 

виділено і передано тільки доречну інформацію.  

Дамо кількісні оцінки ступеню стиснення даних.  

Нехай: 

 ст ст0 1k k   – коефіцієнт стиснення даних з використанням локальної 

обробки за допомогою МА; 

i

dS  – розмір блока вихідних даних на вузлі і,; 

iS  – загальний розмір стиснених даних.  

Тоді: 

 ст1i

i dS S k  .      (4.1) 

Ступінь кореляції отриманих даних між сенсорами сильно залежить від 

відстані між сенсорами, так що цілком можливо, що близько розташовані сенсори 

будуть видавати надлишкові дані. Таким чином, агрегація даних і ліквідація 

передачі непотрібних даних є важливою функцією в мережі з щільним 

розміщенням сенсорів. Основною перевагою її є усунення надмірності і, як 

наслідок, продовження часу життя мережі.  

Порядок відвідування вузлів мобільним агентом може значно позначатися на 

енергоспоживанні. У даній роботі алгоритм адаптований для динамічного 

визначення маршруту мобільним агентом. 

 



66 

 

Розглянемо задачу оцінки ключових параметрів продуктивності спрямованої 

дифузії (СД) и спрямованої дифузії з мобільними агентами (СД-МА), включаючи 

середню затримку доставки пакетів з одного кінця в інший Tete  і споживання 

енергії для відправлення пакетів даних з усіх вузлів джерел до приймального 

вузла (Е). 

Хай Tdd і Tma позначають середню затримку доставки пакетів з одного кінця в 

інший для СД і СД-МА, відповідно. Сюди входять всі можливі затримки під час 

розповсюдження даних, викликані чергами, повторною передачею із-за колізій на 

MAC-рівні, і часом передачі. Хай Н позначає кількість ретрансляційних вузлів на 

протязі маршруту між останнім джерелом і вузлом-приймачем, який фактично є 

маршрутом з найменшим часом очікування серед усіх пар "джерело-приймач".  

Швидкість передавання обчислюється наступним чином.  

Розглянемо еволюцію стану системи в дискретному часі в моменти, коли на 

стороні відправника отримуються пакети зворотного зв'язку.  

Нехай   – швидкість відправлення в момент  . Припустимо, що 
fbk  пакетів 

зворотного зв’язку відправляються з інтервалами 
fbT  часу, такими, що затримка 

розповсюдження для розглянутої ланки є 
fb fbk T . 

Для зв'язку у розглянутих умовах нехай 
bufM  є  кількість зайнятих буферів 

низхідного комутатора, у момент  . Тоді середнє число ретрансляцій для всіх пар 

"джерело-приймач" буде дорівнювати H+h.   

Нехай   vn – швидкість передачі даних на МАС-рівні;  

tctrl  – загальна затримка контрольних повідомлень під час успішної передачі 

даних;   

Sd  – загальний розмір відправлених даних; 

Sh – розмір заголовку пакета.  

За методом звичайної СД паралельна відправка декількох пакетів даних, 

може призвести до колізій у каналі, що викличе додаткову затримку передачі 

даних, особливо якщо кількість вузлів джерел є великою 28, 29.   

Хай tacs – середній час очікування для успішної передачі даних в СД;  
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Tr ‒ середній час очікування на резервному маршруті; 

nd ‒ число пакетів даних, доставлених до вузла-приймача час виконання 

завдання.  

Тоді Tdd  із врахуванням (4.1) обчислюється по формулі 28: 

 r d h
dd ctrl acs

d n

T S S
T t t H h

n

 
     

 
.    (4.2) 

Якщо 1dn  , вираз (4.2) спрощується: 

ddT   d h
ctrl acs

n

S S
t t H h

 
   

 
.     (4.3) 

В методі СД-МА: 

Tma – це середній відрізок часу між часом, коли був створений МА, і часом, 

коли МА повертається до вузла-приймача;  

Tp – затримка проходження МА;  

Troam – середній час очікування роумінгу MA;   

Tback – середня затримка проходження МА від джерела до вузла збору.  

Введемо позначення: 

acc  ‒ затримка доступу;   

Sp – розмір виконуваного коду мобільного агента;  

vр – швидкість обробки даних.   

Хай i

maS – розмір МА у вузлі-джерелі i;  

       N – кількість вузлів-джерел. 

Тоді: 

1

iN
ma p hd

roam ctrl

i p n

S S SS
T t



  
        
 .     (4.4) 

В (4.4) i

maS  дорівнює 

  1 1 1i i

ma ma d i iS S S r p    .      (4.5) 

 

Хай  S
N

ma – розмір пакета МА, після того, як МА прибуде до останнього 
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джерела.   

Тоді: 

N

ma h
back ctrl

n

s S
T t H

 
  

 
;      (4.6) 

p

ma roam back

d

T
T T T

n
   ;       (4.7) 

і при 1dn   

maT 
roam backT T .      (4.8) 

Нехай  Edd  і  Ema  позначають витрати енергії для СД  і  СД-МА, відповідно. 

Позначимо: 

mtx і  mrx ‒ споживання енергії для отримання і передавання одного біта, 

відповідно;   

b – фіксована витрата енергії, витраченої на передачу пакета даних;   

ectrl – енергія, витрачена на обмін контрольними повідомленнями для 

успішної передачі даних;   

eretx – енергія, витрачена на повторну передачу у випадку колізії СД.  

Тоді ddE  буде дорівнювати: 

    dd d h tx rx ctrl retxE S S m m b e e H h N         .  (4.9) 

В сенсорній мережі, в якій використовується механізм СД-МА наступні 

параметри трактуються таким чином: 

Ep  ‒ енергія, спожита при переміщенні МА від вузла збору до  першого 

джерела;  

Еroam – середнє значення енергії, що споживається на роумінг MA від 

першого джерела до останнього;   

Еback – середнє значення енергії, що спожита при проходженні МА від 

першого джерела до вузла збору даних;  

mp – енергія, витрачена на обробку одного біта.  

Тоді 
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1

N
i

roam d p ma p h tx rx ctrl

i

E S m S S S m m b t


       
  ,   (4.10) 

  N

back ma h tx rx ctrlE S S m m b t H     
 

,   (4.11) 

p

ma roam back

d

E
E E E

n
   .      (4.12) 

Якщо число dn  набагато більше одиниці, у виразі  (4.12) можна знехтувати 

першим доданком:  

ma roam backE E E  .     (4.13) 

Приведені формули (4.3)-(4.13) використовуються для порівняльного аналізу 

характеристик затримки и енергоспоживання при використанні методів СД и СД-

МА.  

На рис. 4.1 і 4.2 зображені графіки середньої розсіяної енергії (у відсотках на 

вузол) і середньої затримки доставки в секундах в залежності від числа dn  

пакетів, що пересилаються в секунду.  

 

Рис. 4.1. Залежність середньої розсіяної енергії  від dn . 
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Рис. 4.2. Залежність середньої затримки доставки від 
dn . 

 

 

4.3 Балансування навантаження при багатошляховій маршрутизації  

 

Як відомо 6, 30, алгоритм маршрутизації реалізується тією частиною 

програмного забезпечення мережного рівня, яка відповідає за вибір вихідний лінії 

для відправки пакету, який надійшов. Такі цілі алгоритмів маршрутизації, як 

справедливість і ефективність, можуть здатися очевидними – навряд чи хто-

небудь стане заперечувати проти них, – однак вони часто виявляються 

взаємовиключними. Очевидно, необхідний компроміс між справедливим 

виділенням трафіку всім станціям і оптимальним використанням каналу в 

глобальному сенсі.  

Перш ніж намагатися шукати прийнятне співвідношення справедливості та 

оптимальності, слід вирішити, що саме треба оптимізувати. 

Можна мінімізувати середній час затримки або збільшити пропускну 

здатність мережі. Однак ці цілі також суперечать один одному, оскільки робота 

будь-якої системи з чергами поблизу максимуму продуктивності передбачає довге 

очікування в чергах. Як компроміс багато мереж намагаються мінімізувати 

0
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0.3

0 100 200 300 400 500
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кількість пересилань для кожного пакета, оскільки при цьому знижується час 

проходження пакета по мережі, а також знижується навантаження на мережу, в 

результаті чого покращується пропускна здатність. 

Розв’язання конфлікту справедливості та оптимальності у процесі 

маршрутизації тісно пов’язане з балансом потоків для мережі з необмеженою 

пам'яттю у вузлах. 

Розглянемо мережу, що складається з W вузлів комутації пакетів, пам'ять 

яких являє собою пул однорідних буферів. Канали зв'язку для простоти 

передбачаються абсолютно надійними, так що повторення передачі пакетів 

між сусідніми вузлами визначається лише зайнятістю буферної пам'яті вузла. 

Пакети надходять у мережу з R зовнішніх джерел з інтенсивністю 

( 1, )r r R   . 

Нехай:  

   0 0i r ir P r   . 

Тоді очевидно, що загальний потік, що надходить у мережу 

 0

1 1

.
R W

i

r i

r
 

    

Рівняння балансу потоків для вузлів розглянутої мережі має вигляд 31 

0 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )(1 ( )), 1, ; 1,

W

i i R R R Ri i i iR
r r r P r i W r R


            ,   (4.14) 

де 
1

( ); ( )
W

R R R RR
r


      – стаціонарна імовірність наявності вільного 

буфера в R-му вузлі. 

Система (4.14) може бути записана у вигляді: 

0

1
( ) ( ( ) ( ) ( ( ) ( ))

( )
i i R R R Ri

i

r r r r P r
r

      


 . 

Вводячи позначення  

( ) ( ) ( ), 1, ; 1,i i i ir r i W r R      , 

і підставляючи ( )i r  в (4.2), одержуємо систему рівнянь балансу потоків для 

мережі з необмеженою пам'яттю у вузлах:  
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0

1

( ) ( ) ( )
W

i i R Ri

R

r r P r  


  . 

Останній вираз показує, що, зберігаючи баланс потоків, що 

пропускаються мережею, інтенсивності потоків у вузли з обмеженою 

буферною пам'яттю перевершують відповідну інтенсивність мережі з 

необмеженою пам'яттю в  1/ ( )i i   разів. При цьому число повторень 

передачі по каналах мережі  

( , ) ; , 1,R i R i R i W   

можна вважати розподіленим по геометричному закону із середнім 1/ ( )i  . 

Останнє еквівалентно збільшенню відносної частоти відвідування центрів 

обслуговування моделі замкнутої мережі при Fi=1– )( ii  . Таким чином, 

взаємовплив при міжвузловому квитуванні виявляється у функціональній 

залежності  

( ) ( ( ),....., ( )).i i i i i W W        

Для прийняття рішення про маршрутизацію пакетів по критерію 

рівномірного завантаження мережі слід використовувати інформацію про 

топологію мережі та стан завантаження шляху від активного маршрутизатора до 

вузла призначення пакетів. Найбільш раціональним є варіант використання 

пакетів даних для визначення затримок до тих вузлів, шлях до яких відомий 

активному маршрутизатору. Для визначення затримок у тій частині мережі, 

топологія якої невідома, використовувати службові команди серверів. Теоретично 

можливо використати запропонований підхід для прийняття рішення про 

маршрутизацію пакетів в мережі на стеці протоколів TCP/IP. 
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ВИСНОВКИ 

1. В роботі виконано порівняльний аналіз мереж радіодатчиків, які працюють 

за алгоритмом мобільних агентів, і мереж, в яких застосовується алгоритм 

мобільних агентів з спрямованої дифузією потоків даних від вузлів-джерел до 

вузла-приймача. Результати розрахунків і моделювання показують, що 

результуюча затримка при використанні СД-МА в рідкісних випадках гірше, ніж 

у СД, але в більшості випадків енергоспоживання СД-МА менше. Таким чином, 

для застосувань, де споживання енергії має першорядне значення, СД-МА 

дозволяє значно продовжити життєвий цикл мережі, ніж звичайна СД. 

2. Запропонована методика дозволяє знизити завантаженість мережі та 

запобігти перевантаженню її окремих ланок. Розроблені методики дозволяють 

створити механізм зменшення навантаження на окремі ланки мережі за рахунок 

балансування пакетів при прийнятті рішення про маршрутизацію. 
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