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Abstract 

An improved routing algorithm in self-organizing radio networks is proposed, which features: reducing the 

redundancy of the flow of control signals in the network by transferring the function of selecting (continuing) the 

route of all relay nodes; fast adaptation and self-healing of the network along an alternative route in case of failure 

of active relay nodes. It is proved that the proposed algorithm has better characteristics in terms of the set of 

parameters in comparison with the known algorithms. Self-organizing routing algorithm (SRA) is designed for 

mobile wireless self-organizing communication networks, in which nodes have the same status. The functions of 

base stations are distributed among all participants in information interaction. The SRA algorithm is intelligent, it 

includes the ability of nodes to independently make decisions about building a route and / or restoring it. 
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Аннотация 

Запропоновано вдосконалений алгоритм маршрутизації в самоорганізованих інформаційних мережах, 

відмітними особливостями якого є: зниження надмірності потоку керуючих сигналів в мережі шляхом пе-

редачі функції вибору (продовження) маршруту всіх вузлів ретрансляції; швидка адаптація і самовіднов-

лення мережі за альтернативним маршрутом при виході з ладу активних вузлів ретрансляції. Доведено, що 

запропонований алгоритм за сукупністю параметрів має кращі характеристики в порівнянні з відомими 

алгоритмами. Самоорганізований алгоритм маршрутизації (САМ) призначений для мобільних бездрото-

вих самоорганізованих мереж зв'язку, в яких вузли мають однаковий статус. Функції базових станцій роз-

поділені між усіма учасниками інформаційної взаємодії. Алгоритм САМ є інтелектуальним, в нього закла-

дена можливість вузлом самостійно приймати рішення про участь в побудові маршруту та/або відновленні 

його. 

 

Keywords: algorithm, Self-organizing routing algorithm, routing, relaying, communication center, decision 

making. 
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прийняття рішень.  

 

 

Вступ 

При проєктуванні та розбудові самоорганізо-

ваних інформаційних мереж зв'язку виникають тру-

днощі організації роботи мережі в умовах неперед-

бачуваного переміщення вузлів таким чином, щоб 

можливо було гарантувати доставлення повідом-

лення адресату в будь-якому напрямку, тобто забез-

печити зв'язність мережі з урахуванням ретрансля-

ції. Це завдання вирішується в роботі шляхом мо-

делювання і оцінок радіозв’язаності вузлів при 

трансформації мережі, розробки більш ефектив-

ного алгоритму маршрутизації. Відомі світові вчені 

галузі телекомунікацій Гупта та Кумар зробили 

свої оцінки щодо граничної ємності для фіксованої 

епізодичній самоорганізованій мережі. Висока мо-

більність сучасних засобів зв'язку, активна мінли-

вість топології локальних та інших мереж вимага-

ють розвитку нових підходів до їх аналізу, ство-

рення нових засобів проектування і нових 

алгоритмів стійкої роботи. В світі існує тенденція з 

розгортання таких мереж та використання їх в во-

єнних цілях та в умовах надзвичайного стану, коли 

звичайні засоби телекомунікацій не можуть працю-

вати в нормальному режимі.  
Постановка завдання 

З метою підвищення зв'язності і якості обслу-
говування в мобільній самоорганізованій інформа-
ційної мережі необхідно вирішити такі завдання: 

• Визначити найбільш ефективні шляхи підви-
щення зв'язності в мобільних самоорганізованих ін-
формаційних мережах; 

• Розробити ефективний алгоритм маршрути-
зації в самоорганізованій інформаційної мережі з 
елементами самоадаптації і самоконфігурірованія в 
умовах непередбачуваної мобільності вузлів. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
Для виконання функцій передачі повідомлень 

від одного вузла до іншого в самоорганізованій ра-
діомережі необхідний режим ретрансляції - «повто-
рне пересилання». Маршрутизація в самоорганізо-
ваних радіомереж складається з двох важливих ета-
пів: 

• знаходження оптимального маршруту; 
• підтримання маршруту протягом сеансу. 

Забезпечення «зв'язності» мережі відповідає за 
рішення підтримання маршруту. Знаходження оп-
тимального маршруту без гарантованої зв'язності 
може бути не вирішено. Але, навіть якщо зв'язність 
існує в мережі в початковий момент часу, через мо-
більності вузлів і обмеженості ресурсів приймачів 
імовірний «розрив» встановлених зв'язків, так що 
для передачі великого повідомлення в мережі дове-
деться кілька разів будувати маршрути. 

У найповнішому варіанті для вибору алгори-
тму маршрутизації можна виділити наступні пара-
метри: 

1. На мережевому рівні: достатня продуктив-
ність або залишкова ємність (біт / с), затримка з кі-
нця в кінець, ємність буфера у вузлі, розбіжність за-
тримок, коефіцієнт втрати пакетів, витрата енергії 
на пакет (Дж), час життя маршруту (с), 

2. На канальному (MAC) рівні: MAC затримка, 
стабільність зв'язку(З'єднання) - передбачуваний 
час життя зв'язку; надійність зв'язку - коефіцієнт 
доставки пакетів (%), відносна рухливість / стабіль-
ність вузлів, 

3. На фізичному рівні: співвідношення сигнал 
/ перешкода (SIR), швидкість бітових помилок 
(BER), залишковий заряд батареї або показник вар-
тості. 

В самоорганізованій радіомережі з невідомої 
топологією оптимальним методом пошуку марш-
руту є метод за запитом (вимогу). Даний метод до-
зволяє будувати маршрут в мережі без постійного 
опитування, що зменшує навантаження на мережу. 
Для пошуку маршруту з широкомовної розсилкою 
пакетів необхідно вирішити ряд складних завдань, 
пов'язаних з лавиноподібним поширенням пакетів 
по мережі [2,3]. Даний вид пошуку маршруту напо-
внює мережу великою кількістю пакетів, і якщо не 
застосовувати методи скорочення кількості пакетів, 
мережа швидко досягне критичної "маси" трафіку, 
що призведе до її непрацездатності. На рис.1 вка-
зана схема розсилки запитів, що призводить до ла-
виноподібного поширення трафіку при широкомо-
вної розсилки. В радіомережі через властивостей 
середовища передачі даних пакети досягають всіх 
вузлів тільки в зоні стабільного радіоприйому. Для 
зменшення кількості службового трафіку в мережі 
слід перенести проблему вибору ретрансляторів на 
самі проміжні вузли (рис.1). 
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Рис. 1 Запит при побудові маршруту в радіомережі 

 

Основною особливістю самоорганізованих радіомереж є мінливість топології, зміна параметрів ліній 

зв'язку, непередбачувана динаміка вузлів і зв'язків між ними.  

 

 
 

Рис. 2 Взаємодія вузлів в режимі запит-відповідь. 

 

Особливості пропонованого варіанту маршру-

тизації можна відобразити наступною схемою. На 

відміну від протоколів з побудовою декількох варі-

антів шляху (часто використовується термін «розті-

кання» або «затоплення») і оцінкою вартості кож-

ного, в запропонованому варіанті (самоорганізова-

ної) маршрутизації кожен вузол-ретранслятор в 

залежності від вихідної програми і умов «сам вирі-

шує» - чи буде він ретранслювати повідомлення су-

сідам чи ні. Таке рішення, наприклад, можуть зале-

жати від розрядки батареї живлення в даному при-

сторї. Найбільш близькими до алгоритмів 

маршрутизації подібного типу, можливо, слід вва-

жати «епідемічні» алгоритми. В останніх моделю-

ється процес поширення захворювання (епідемія) в 

колективі. Передача інформації відбувається з про-

міжним зберіганням інформації, якщо не можна ві-

дразу передати її адресату [1,6]. Розроблений само-

організований алгоритм маршрутизації (САМ) ви-

користовує дещо інший принцип епідемії, Залежно 

від свого стану вузол або «підхоплює хвороба», або 

ні.  

 

 
 

Рис. 3 Розбудова одного шляху 
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Рис. 4 Розбудова декількох шляхів 

 

 
Рис. 5 Самоорганізація мережі 

 

Розглянемо самоорганізований алгоритм мар-

шрутизації (САМ) 

 Алгоритм САМ призначений для мобіль-

них бездротових самоорганізованих мереж зв'язку, 

в яких вузли мають однаковий статус. Функції ба-

зових станцій розподілені між усіма учасниками ін-

формаційної взаємодії. Алгоритм САМ є інтелекту-

альним, в нього закладена можливість вузлом само-

стійно приймати рішення про участь в побудові 

маршруту та / або відновленні його. Така можли-

вість дозволяє управляти трафіком, що проходить 

через вузол (Traffic Driven). 

 Алгоритм виробляє пошук оптимального 

маршруту між тим що викликає та тим, кого викли-

кають в складі самоорганізованій мережі. Особли-

вість і унікальність алгоритму полягає в тому, що 

він не будує таблиць маршрутизації на вузлі, а або-

ненти не мають інформації про місцезнаходження 

кожного учасника мережі. Але, в той же час алго-

ритм дозволяє знайти оптимальний маршрут між 

учасниками з'єднання. Досягається це за рахунок 

наступних властивостей алгоритму. 

 Для забезпечення зв'язності, з урахуванням 

мобільності вузлів, в алгоритмі САМ застосову-

ється кілька варіантів відновлення і підтримання 

маршрутів. Один з варіантів заснований на руйну-

ванні і побудові маршрутів через певний час. Такий 

підхід дозволяє будувати актуальні маршрути, так 

як маршрут буде будуватися в чинній топології на 

даний момент часу. Складність використання да-

ного підходу полягає в лавинної розсилці пакетів 

для побудови маршруту. 

 Іншим варіантом забезпечення зв'язності є 

метод локального відновлення маршруту. На шляху 

поширення інформації за обраним маршрутом зав-

жди знаходяться вузли, що не беруть участь в да-

ному маршруті, але отримують інформацію від су-

сідніх вузлів. Найближчі вузли отримують та обро-

бляють отримані пакети. На основі отриманих да-

них обчислюється інформація, яка необхідна для 

підтримки маршруту. При розриві маршруту най-

ближчі вузли відновлюють зруйнований маршрут. 

 На ділянці розриву алгоритм починає буду-

вати новий маршрут якраз з точки розриву. Віднов-

лення маршруту відбувається на основі основного 

алгоритму, маршрут будується з використанням да-

них про попередній маршрут. 

 Запит побудови маршруту викликає транс-

ляцію розсилку пакетів. Адресат приймає пакети з 

усіх маршрутів і вибирає основний та додаткові ма-

ршрути. За основним маршрутом передаються дані, 

а по запасним передаються пакети підтримки мар-

шруту. 

Алгоритм САМ для забезпечення зв'язності 

вирішує також завдання, які адаптують його до по-

стійно умов, що постійно змінюються: 

1. Зміна числа вузлів. 

Число вузлів впливає тільки на пропускну зда-

тність мережі і завантаженість. Алгоритм побудо-

ваний таким чином, щоб не прив'язуватися до кіль-

кості вузлів. 

2. Навантаження на мережу, втрата пакетів. 

Алгоритм маршрутизації намагається рівномі-

рно розподілити навантаження по мережі. Для 

цього використовується різні стани вузла, що до-

зволяють оцінити можливість вузла. Доставка па-

кета до наступного вузла відстежується за рахунок 

властивостей середовища передачі даних. 

Мережа, побудована відповідно до протоколу 

САМ, в разі необхідності відправки пакетів декіль-
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ком вузлам, формує різні сесії, що дозволяють роз-

діляти інформацію від різних вузлів. У разі пере-

дачі інформації від групи вузлів одного вузла, іден-

тифікатор з'єднання дозволяє вузлу, що приймає, 

розділяти інформацію. 

Алгоритм САМ для забезпечення зв'язності в 

мережі усуває такі недоліки протоколів маршрути-

зації, що притаманні відомим алгоритмам. (Нижче 

перераховуються: недолік і способи усунення) 

1. Перевантаженість мережі через постійну пе-

редачу даних. Для підтвердження пакетів відсила-

ються пакети підтвердження, що призводять до по-

двоєння кількості пакетів в ефірі. В алгоритмі для 

підтвердження використовується властивість дипо-

льних антен поширювати сигнали на всі боки, що 

дозволяє відмовитися від пакетів підтвердження 

або зменшити кількість таких пакетів. 

2. Дуже низька надійність, захист, тому що 

дані поширюються в радіоефірі. В алгоритмі САМ 

ці проблеми поки не розглядалися, тому що захист 

даних може забезпечуватися самим додатком. 

3. Кожен вузол самостійно вирішує - брати уч-

асть чи ні в маршруті, а також приймати / розсилати 

пакети по декількох маршрутах. Це призводить до 

надмірних затримок. В алгоритмі САМ після побу-

дови маршруту вузли виробляють тільки порів-

няння необхідних полів і не виробляють розрахун-

ків, що дозволяє скоротити час обробки і прийняття 

рішення про участь в маршруті. Ухвалення рішення 

про участь в маршруті відбувається на етапі побу-

дови маршруту та проводяться за поточним станом 

вузла, і в процесі роботи маршруту не змінюються. 

У САМ методі не застосовується адресна передача 

даних. Перевіряється тільки інформація - ретранс-

лює вузол пакет чи ні. 

4. Кожен вузол «повинен відкрити великий па-

кет», що вимагає більше часу, ніж при відкритті 

«маленьких», службових. Для обробки пакета не 

потрібно вивчати пакет цілком, досить лише перег-

лянути певні поля і порівняти їх з іншими значен-

нями. Відмінність маленьких і великих пакетів по-

лягає в займаної пам'яті і часу поширення по ефіру. 

За час, поки приймається останній біт пакета, може 

бути прийнято рішення про ретрансляцію. 

Висновки 

Доведено, що самоорганізований алгоритм ма-

ршрутизації, відповідає вимогам адаптації, самоко-

нфігурування і самовідновлення мережі. До пози-

тивних особливостей алгоритму відноситься зни-

жений обсяг службового трафіку. 

Зниження службового трафіку досягається за 

рахунок об'єднання інформаційного та службового 

потоків. 

Виявлено, що за сукупністю таких параметрів, 

як «затримка з кінця в кінець», пропускна здатність 

в мережі, затримка доступу до середовища, запро-

понований алгоритм ефективніше та має переваги 

перед стандартними протоколами, такими як 

AODV, DSR, OLSR. 

Розроблений алгоритм маршрутизації самоор-

ганізованих радіомереж за параметром завантаже-

ності мережі службовим трафіком, перевищує ос-

новні протоколи обміну інформації на 15%. Це є ці-

лком спріятнім результатом, та доводить переваги 

розробленого алгоритму. 
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Abstract 

Town-planning - engineering science and consequently, as well as in any engineering science, all arising 

problems in process of development of any such system can be resolved, only having defined that fundamental 

law, not which account in primary preconditions and has led to occurrence to the problem shown in practice. It is 

an engineering science essence. Misunderstanding of such law in town-planning activity, especially with reference 

to megacities, already leads mullions-strong cities to permanent collapses, first of all in the form of nonlinear 

growth of expenses for maintenance of their normal functioning. Attempt of search of ways to such law also 

contains in given article. 

Аннотация 

Градостроительство – техническая наука, и поэтому, как и в любой технической науке, все возника-

ющие проблемы по мере развития любой такой системы можно разрешить, лишь определив тот фунда-

ментальный закон, не учет которого в изначальных предпосылках и привел к возникновению проявив-

шейся на практике проблеме. Это суть технической науки. Непонимание такого закона в градостроитель-

ной деятельности, особенно применительно к мегаполисам, уже приводит многомиллионные города к 

перманентным коллапсам, прежде всего в виде нелинейного роста затрат на поддержание их нормального 

функционирования. Попытка поиска путей к такой закономерности и содержится в данной статье. 
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mental laws, a collapse of megacities, decision ways.  
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