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1. Bevezetés

A tárgyak internete (IoT) az egyik legnépszer¶bb új technológia, mely hatalmas po-

tenciállal kecsegtet, és alapjaiban változtathatja meg az életünk szinte minden terü-

letét. Ahhoz azonban, hogy ezek az okos IoT eszközök elterjedhessenek, még több

technológiai, üzleti és politikai kérdést meg kell válaszolnunk. Ami a technológiai

kérdéseket illeti, a legtöbb IoT eszköz el®állítása még mindig túlságosan költséges.

Ezen eszközök tipikusan korlátozottak az er®forrásaik (memória, számítási kapacitás

és energia) és többnyire zajos csatornákon keresztül kommunikálnak. Ezért az a fel-

adatunk, hogy olyan kommunikációs szabványokat és protokollokat biztosítsunk az

IoT eszközök számára, amelyek ezen megszorítások közepette is képesek hatékonyan

m¶ködni. Az IETF már korábban szabványosította az úgynevezett "IPv6 over Low-

Power Wireless Personal Area Networks" (6LoWPAN) [1], "IPv6 Routing Protocol

for Low-Power and Lossy Networks" (RPL) [2] és a "The Constrained Application

Protocol" (CoAP) [3] megoldásokat, melyekkel az IoT eszközök képesek az Internet-

re kapcsolódni és szabványosan kommunikálni. Mindezek mellett, ahhoz hogy az IoT

infrastruktúrát a lehet® leghatékonyabban ki tudjuk használni olyan kommunikáci-

ós megoldások is létfontosságúak lesznek, mint a kontextus függ® csoportos címzés 1,

az adat központú kommunikáció és a szolgáltatás felderítés. A célom az volt, hogy

hatékony megoldást találjak ezen kommunikációs metódusokra.

1Egy IoT eszköz kontextusát különféle paraméterek határozzák meg: a memória és számítási
kapacitása, a pozíciója, az akkumulátor töltöttsége, stb. A kontextus függ® csoportos címzés
azt jelenti, hogy meg szeretnénk címezni eszközök egy csoportját, melyek valamilyen közös
kontextus paraméterrel rendelkeznek. (Például: szeretnénk megcímezni az összes h®mérséklet
szenzort a harmadik emeleten egy adott épületben, melyek akkumulátor töltöttsége magasabb
mint 70%.)
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2. Kutatási célkit¶zések

A kutatási célkit¶zéseim a következ®ek voltak:

� Javasolni egy új kontextus tudatos címzési eljárást, mely képes támogatni a kon-

textus függ® csoportos kommunikációt, majd különféle optimalizációs lépéseken

keresztül hatékonyabbá tenni azt.

� Mivel a javasolt metódus képes támogatni az adat központú kommunikációt

és a szolgáltatás felderítés funkciókat is, a második célom a javasolt metódus

összehasonlítása volt ezen funkciók megvalósítására használt state-of-the-art el-

járásokkal

� Végezetül, megvizsgálni az úgynevezett Hierarchical Temporal Memory (HTM)

mélytanulásos módszer használatát kontextus azonosításra IoT környezetben.

3. Módszertan

A javasolt kontextus tudatos címzési eljárás (CAEsAR, Context Aware Addressing

and Routing) validálása szimulációk, gyakorlati mérések és analitikus módszerek hasz-

nálatával történt. A javasolt eljárásokat a Contiki operációs rendszer [4] hálózati mo-

duljában implementáltam. A Contiki az egyik legnépszer¶bb és legnaprakészebb ope-

rációs rendszer IoT eszközökre. A szimulációk a Contiki OS hálózatszimulátorában,

a Cooja-ban [5] történtek. Annak érdekében, hogy a javasolt CAEsAR metódus va-

lós körülmények között is validálásra kerülhessen, implementáltam azt a Contiki OS

IoT-LAB [6] verziója számára is. Az IoT-LAB egy nagy volumen¶ IoT teszthálózat

Franciaországban, több mint 2700 IoT eszközzel, 6 különböz® helyszínen.

Másfel®l a javasolt kontextus azonosítási módszert valós adatokon validáltam, kí-

sérleteken keresztül, melyekhez a NuPic 1.7.1 keretrendszert használtam. Ez egy prog-

ramozási keretrendszer, mely Python alapú programozási felületet biztosít és testre

szabható, tetsz®leges HTM hálózatot lehet vele létrehozni különféle paraméterekkel.
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Mindezek mellett implementáltam egy Android-os okos telefon alkalmazást, mely a

kontextus paramétereket mintavételezte a kísérletek számára.

4. Új eredmények

Ebben a szekcióban el®ször bemutatom a kontextus tudatos címzési és útvonal-választási

eljárást és az ehhez kapcsolódó téziseket (4.1 4.2 és 4.3 fejezetek), majd ismertetem

azon eredményeket, melyek a kontextus azonosítás HTM keretrendszer segítésével

témaköréhez kapcsolódnak (fejezet 4.4).

4.1. Kontextus tudatos címzés és útvonalválasztás

Javasoltam egy kontextus tudatos címzési és útvonal-választási eljárást IoT hálóza-

tok számára feltételezve, hogy az IoT vezeték nélküli területén az RPL routing [2]

eljárást használjuk. Az RPL egy pro-aktív távolság vektor alapú útvonal-választási

eljárás, mely független a �zikai és adatkapcsolati rétegekben használt kommunikációs

megoldásoktól, így képes üzemelni például az IEEE 802.15.4, alacsony energiaigény¶

(low power) WiFi, Bluetooth Low Energy (BLE) vagy akár vezetékes PLC (PowerLine

Communication) megoldások "felett" is.

Az RPL IPv6-os szabványt használ és egy irányított körmentes gráfot (DODAG,

Destination Oriented Directed Acyclic Graph) épít fel a �zikai topológia felett, mely-

ben az élek az RPL gyökér elem felé irányulnak. A gráf egy célfüggvény (OF, Objective

Function) szerint épül fel, mely de�niálja a különféle routing metrikákat és azok �gye-

lembevételét a gráf felépítéséhez. A jelenlegi 4-es verziójú contikiOS [4] két különféle

célfüggvényt de�niál :

� OF0

Ez a célfüggvény [7] az útvonalakat a hop szám szerint optimalizálja, vagyis

az RPL eszközök olyan útvonalat és RPL szül®t igyekeznek választani, amely

minimális hop számot eredményez a gyökérelemt®l. Amennyiben két potenciális
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szül®jelölt eszköz egyenl® távolságra helyezkedik el a DODAG gyökerét®l, akkor

a jobb kommunikációs csatornával rendelkez® szül® kerül kiválasztásra.

� MRHOF

Az MRHOF (Minimum Rank with Hysteresis)célfüggvény [8] igyekszik meg-

találni a legkisebb költség¶ útvonalat, miközben megakadályozza a túl gyakori

szül®váltást. Szükséges de�niálni számára egy additív routing metrikát majd egy

úgynevezett hiszterézis mechanizmust használ azért, hogy csökkentse a szül®vál-

tás valószín¶ségét kis metrika értékváltozás esetén. Gyakorlatban ez azt jelenti,

hogy csak akkor történik szül®váltás, ha azáltal a routing metrika értéke mini-

mum egy el®re de�niált értékkel csökken. A jelenlegi ContikiOS implementáció

az úgynevezett becsült rádiós adások számán alapul (ETX, Expected Trans-

mission Count), vagyis annak a becsült értéke, hogy hányszor kell egy adott

csomagot a rádiós interfésznek elküldenie ahhoz, hogy az meg is érkezzen. ETX

értéket egy rádiós útvonalhoz is rendelhetünk, ebben az esetben értéke az azt

alkotó élek ETX értékeinek összege lesz.

4.1.1. A kontextus információ aggregálása az IoT rádiós területén [C4]

[C3]

1. Tézis csoport. Kidolgoztam a CAEsAR (Context-AwarE Addressing and Rou-

ting) keretrendszert, mely bit vektorokban és Bloom szür®kben tárolja az IoT eszközök

kontextus információit.. Megmutattam, hogy a CAEsAR keretrendszer alkalmazha-

tó kontextus alapú útvonalválasztáshoz és bemutattam néhány optimalizációs lépést

mellyel a CAEsAR hatékonysága növelhet®.

Az RPL protokoll felépít és karbantart legalább egy DODAG-ot az adott rádiós

hálózaton. Minden egyes eszköz, mely része a DODAG-nak tipikusan csak a szül® és

gyermek csomópontjainak küld üzenetet. Mivel minden forgalom az Internetr®l és az

IoT hálózatból a gyökér elemen megy keresztül, azt feltételezhetjük, hogy a gyökér

elem nagyobb er®forrásokkal rendelkezik, mint a legtöbb IoT eszköz a hálózatban,
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ez lehet például egy laptop, tablet, okos telefon, stb. A javasolt metódusban a gyö-

kér elem közvetlenül egy "edge node"-dal kommunikál. A cél az volt, hogy az RPL

DODAG mentén aggregáljuk a kontextus információkat, mégpedig minél kevesebb és

rövidebb üzenet segítségével, hogy segítsük az IoT eszközök energiatakarékos üzem-

módját. A Bloom sz¶r®k (BF) 2 ideális választásnak t¶ntek ehhez.

1.1. Tézis. Kidolgoztam a CAEsAR keretrendszert, az RPL DODAG területén tar-

tózkodó IoT eszközök kontextus információinak tárolására és aggregálására. Megmu-

tattam, hogy ebben a keretrendszerben az aggregált Bloom sz¶r®k kontextus alapú út-

vonalválasztásra használhatóak.

Az RPL fában minden egyes eszköz egy BF-et használ el®re de�niált hosszal és

hash függvényekkel.3 Ezeket az RPL gyökér elem de�niálja és reklámozza a DODAG

mentén. Az RPL gyökérnek úgy kell ezen paramétereket megválasztania, hogy a be-

csült BF-ekbe kerül® elemek száma okozta false positve (FP) valószín¶ség ne haladjon

meg egy el®re meghatározott értéket. A levél csomópontok csak és kizárólag a saját

BF-jüket tárolják, míg a közbüls® csomópontok és a gyökér - a saját BF-jükön kívül

- minden egyes gyermek csomópontjukhoz rendelt BF-et is tárolnak. Ezek a BF-ek

az aggregált kontextus információt tartalmazzák az adott rész DODAG-ban, melynek

a gyökere az adott gyermek csomópont. Ennek illusztrálására tekintsük meg az 1-es

ábrát.

Fontos megjegyezni, hogy a + jel a bitenkénti VAGY és a ∗ jel a bitenkénti ÉS

m¶veletet jelentik. Az I csomópontnak három gyermek csomópontja van ezért négy

BF-et kell tárolnia, melyek a saját és a gyermekeit®l származó BF-ek (L, M , és N)).

Mivel ezek a gyermek csomópontok levél elemek a fában, a saját BF-jüket továbbítják

az I csomópontnak.

Az F csomópont esete más. Ennek két gyermek csomópontja van, de ezek közbüls®

elemek a fán. Az F csomópontnak saját BF-jén kívül két a gyermekeit®l származó

2A Bloom sz¶r® egy helytakarékos, valószín¶ségi adatstruktúra annak egyszer¶ eldöntésére,
hogy egy halmaz tartalmaz-e egy elemet vagy sem. Hamis pozitív (False positive) eredmények
adódhatnak, de hamis negatív eredmények sohasem.

3A hash függvényekkel képezzük le egy halmaz elemeit a Bloom �lter számára.
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1. ábra. A BF-ek (és a bennük foglalt kontextus információk) aggregálása az RPL fa

mentén

BF-et kell tárolni, azonban ezen gyermek csomópontok nem a saját BF-jüket küldik

el, hanem az általuk tárolt BF-ek aggregált verzióját. El®bb tehát bitenkénti VAGY

m¶veletet hajtanak végre az általuk tárolt összes BF-en, majd az eredményül kapott

aggregált BF-et küldik fel a fán a szül®jüknek. Ha így aggregáljuk a BF-eket felfele a

DODAG mentén, akkor a gyökér csomópont az egész DODAG kontextus információit

tartalmazni fogja.

Új csomópontok természetesen bármikor csatlakozhatnak a DODAG-hoz vagy el-

hagyhatják azt, mely esetekben a DODAG-ban lev® BF-ek frissülnek. Hasonló módon,

bármelyik csomópont kontextus információja változhat az id® el®rehaladtával, mely

esemény szintén a DODAG-ban lev® BF-ek frissülését fogja okozni. A pontos folya-

mat leírása a BF-ek aggregálásról megtalálható a disszertációban.

Kontextus alapú útvonalválasztás az RPL fa mentén [C4]

Amennyiben a BF-ek az el®z®ekben leírtak szerint vannak aggregálva az RPL fa

mentén, akkor a hálózatban tárolt BF-ek kontextus alapú útvonalválasztást tesznek

lehet®vé. Amennyiben egy kontextus alapú kérés érkezik az "edge node"-tól az RPL

gyökér elemhez, a gyökér elem összehasonlítja a kérésbenfoglalt BF-et az összes általa

tárolt BF-el.

BFquery ∗BFstored,n = BFresult (1)

Ha BFresult = BFquery, akkor BFquery részhalmaza BFstored,n-nek, vagy megegyeznek.
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2. ábra. Kontextus alapú útvonalválasztás az RPL fa mentén

� Ha BFstored,n a saját BF-je - a fenti képletben - akkor a kérés ennek a gyökér

elemnek (is) szól.

� Ha BFstored,n az egyik gyermek csomópontjához rendelt BF, akkor a kérés üze-

netet ennek a gyermek csomópontnak továbbítani kell, mivel a gyermek által

meghatározott rész-DODAG tartalmazza a kontextus információt - és a csomó-

pontot - ami a kérésben de�niálva van.

Ebb®l következik, hogy a kérés kontextus alapján - a BF-ben reprezentálva - to-

vábbítódik és nem az IP címe alapján.

4.1.2. Statikus és dinamikus paraméterek szétválasztása [J2]

1.2. Tézis. Javasoltam, hogy válasszuk külön a különböz® típusú kontextus paramé-

tereket és tároljuk ®ket különálló adatstruktúrákban. Továbbá javasoltam egy metódust

annak eldöntésére, hogy mely paraméterhez érdemes bitvektort rendelni Bloom sz¶r®

helyett annak érdekében, hogy csökkenjen a használt memória és az üzenetek hossza

az RPL fában.

A kontextus paraméterei lehetnek statikusak vagy dinamikusak. A statikus para-

méterek nem változnak id®ben (pl. az eszköz típusa), míg a dinamikus paraméterek

igen (pl. az aktuális h®mérséklet). Eddig egy szabványos Bloom sz¶r® volt használat-

ban az RPL tartományban lév® összes eszköz kontextus információjának ábrázolására.
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3. ábra. Egy legrosszabb topológia - az aggregáció szempontjából -, amelyben a

gyökérnek csak egy BF-et kell tárolnia, amely az RPL tartományon belüli összes

kontextus információt reprezentálja

A hátránya ennek az volt, hogy ha változás történt egy eszköz dinamikus kontextus

paraméterében, minden további kontextus paraméterét egy új BF-re kellett leképezni,

és el kellett végezni a fent leírt aggregációs folyamatot, mely több BF üzenetküldést

eredményezett az RPL DODAG mentén. Ezért hatékonyabb lenne, ha a különböz®

típusú paramétereket különböz® módon kezelnénk. Javasoltam tehát, hogy kezeljük

külön a statikus paramétereket minden egyes dinamikus paramétert®l, külön BF-eket

(vagy bitvektort (BV)4) rendelve hozzájuk.

Ennek eredményeként, ha egy dinamikus kontextus paraméter értékében válto-

zás történik, csak annak hozzárendelt adatstruktúráját kell aggregálni, ami rövidebb

üzeneteket eredményez az eredeti javaslathoz képest. Az adott BF hosszát annak meg-

felel®en kell beállítani, hogy mekkora lesz a BF várható elemeinek száma és mekkora

4Egy bitvektorban (BV) minden bit pozíciója egy külön kontextus kategóriát reprezentál.
Ha például az akkumulátor állapota három intervallumra (alacsony, közepes, magas) van
felosztva, akkor ez egy 3 bites BV-ral reprezentálható, melyben a legalacsonyabb bit helyi
érték 1-es értéke reprezentálja az alacsony tartományt, a második a középs®t és így tovább.
A 3 bit pozíció közül csak egy lehet 1-esre állítva.
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a gyökérben megengedett maximális false positive (FP) arány. Egy adott p FP való-

szín¶séghez és adott BF elemszámhoz n, a szükséges Bloom sz¶r® hossza, vagyis a

szükséges bitek száma [9] m :

m =
−n ∗ ln(p)
(ln(2))2

(2)

Míg a szükséges bitek száma egy bitvektor (BV) esetén: m = nmax, ahol nmax a para-

méter értékkészletének nagysága (azaz az adott paraméter teljes értéktartományában

lév® elemek száma).

Ez azt jelenti, hogy a Bloom szür® hatékonyabb, mint a bit vektor, ha nmax >

> −ninserted∗ln(p)
(ln(2))2

. Vizsgáljuk meg, hogy ez mit jelent a CAEsAR keretrendszer számára.

Tegyük fel, hogy k csomópont fog csatlakozni az RPL fához (ez lehet a maximális

routing bejegyzések száma az RPL gyökér eleménél).

� Nevezzük 1-es típusú kontextus paraméternek azokat a paramétereket, melyek-

re igaz, hogy értékkészletükb®l csak egy értéket lehet hozzárendelni egy adott

eszközhöz (például az eszköz típusa). Err®l a paraméterr®l elmondható, hogy

értékkészletéb®l maximálisan k darab lesz reprezentálva a hálózatban.

� Nevezzük 2-es típusú kontextus paraméternek azokat, melyek értékkészletéb®l

tetsz®leges számú értéket lehet hozzárendelni egy adott eszközhöz (például mi-

lyen érzékel®kkel rendelkezik az adott eszköz). Ez azt jelenti, hogy az adott

paraméter értékkészletéb®l tetsz®leges számú reprezentálva lehet a hálózatban,

függetlenül az RPL hálózatot alkotó eszközök számától. Jelöljük ezen paraméter

értékkészletének nagyságát l-el.

Ha ezeket a paramétereket egy bitvektorban szeretnénk ábrázolni (BV), annak

hosszát m = l + j-ra kell állítanunk, míg BF esetében m = −(l+k)∗ln(p)
(ln(2))2

-ra. A BV-ben

minden további elem hozzáad egy újabb bit pozíciót a hosszúsághoz, BF-ben minden

"beillesztett elem" −ln(p)
(ln(2))2

további bit pozíciót jelent. Ezért javasoltam hogy tároljuk

az 1-es típusú paramétereket BF-ben, ha j > −k∗ln(p)
(ln(2))2

, egyébként pedig BV-ban. A 2-es

típusú paramétereket pedig mindig BV-ban tároljuk majd. A dinamikus paraméterek
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tipikusan 1-es típusúak. Azonban, az adott paraméter értékkészletének nagysága an-

nak kvantáltságától függ. Jelöljük qi-vel az i paraméter kvantáltságát. Például, ha az

akkumulátor töltöttségét három intervallumra osztjuk - alacsony, közepes és magas

- akkor qi = 3, ha viszont a h®mérsékletet Celsius fokonként kvantáljuk és a h®mér-

séklet értékek 0 és 100 Celsius fok között változhatnak, akkor qi = 100. Javasoltam,

hogy az i paramétert tároljuk BF-ben, ha qi >
−k∗ln(p)
(ln(2))2

, egyébként pedig BV-ben.

Összegezve az eddigieket: javasoltam a statikus és minden dinamikus paraméter

szétválasztását. Az egyes paramétereket külön adatstruktúrában tároljuk: vagy BF-

ben vagy BV-ban. Egy analitikus feltételt de�niáltam, mely alapján eldönthetjük,

hogy mely paramétert milyen adatstruktúrában érdemes tárolni annak érdekében,

hogy csökkentsük a szükséges memóriahasználatot és az üzenetek hosszát a hálózat-

ban. Ezzel az elválasztással egy dinamikus paraméter változása esetén csak a hozzá-

rendelt adatstruktúrát kell felfelé továbbítani és aggregálni a DODAG mentén.

4.1.3. Id®zít®k beállítása a CAEsAR keretrendszerben [C4]

1.3. Tézis. Javasoltam egy id®z® beállítást a BF üzenetek küldésére az RPL DODAG

inicializálási szakaszában. Szimulációk segítségével megmutattam, hogy ezen id®zít®

beállítás jelent®sen csökkenti a CAEsAR jelzés üzeneteinek számát.

Amikor egy új RPL fa épül fel, a BF aggregáció szempontjából érdemes megvárni

míg a fa teljesen felépül és stabilizálódik, mivel minden alkalommal, amikor egy új

csomópont csatlakozik a DODAG-hoz, új kontextus információt adhat a szül®jének (és

a hálózatnak), amelyet felfelé kell aggregálni a fa mentén. Ezért minden csomópontnak

érdemes lehet várnia, amíg az összes lehetséges gyermek csomópont csatlakozik hozzá,

hogy csak egy darab aggregált BF-t kelljen küldenie Mivel minden egyes csomópont

2RPL_DIO_interval_min milliszekundum elteltével kezd el maga is DIO5 üzenetet küldeni,

miután sikeresen fogadott egyet, az RPL becsült konvergencia ideje:

5DODAG Information Object (DIO) egy ICMPv6-os jelzés üzenet, melyet a DODAG felépítése
és karbantartása során használnak az eszközök. Az RPL DODAG-ról tartalmaz információt,
például a használt célfüggvényr®l, az eszközök távolságáról a gyökér elemt®l, stb.

10



conv_timeest(ms) = 2RPL_DIO_interval_min ∗max_hop_number

Ezért javasoltam, hogy az RPL DODAG építési szakaszában minden csomópont

el®ször a következ® id®zítés szerint küldjön BF üzenetet:

tgraph_building_started + tBF_sending(s), ahol :

tBF_sending(s) = convergence_timeestimated(s) + c1 (3)

+ c2 ∗max_hop_number− c3 ∗ hop_numbercurrent_node

C1, C2 és C3 konstansok, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. A

megfelel® értékek els®sorban a rádiós közegt®l, a csomópontok számától és a csomó-

pontok földrajzi s¶r¶ségét®l függenek. Az általam használt szimulációkban C1, C2,

C3 mindegyike 2-vel volt egyenl®. Fontos megjegyezni, hogy feltételeztem, hogy a

csomópontok a hálózatban id®ben szinkronizálva vannak.

Az eredmények azt mutatják, hogy a CAEsAR jelzésköltsége jelent®sen csökkent,

ha a javasolt id®zít® mechanizmus volt használatban az inicializálási szakaszban. Ér-

demes megemlíteni, hogy a küldött BF-üzenetek száma leginkább a csomópontok

számától függött, és nem - vagy legalábbis sokkal kevésbé - az átlagos hopszámtól.

4.1.4. Kontextus alapú célfüggvény (cOF)

1.4. Tézis. De�niáltam egy kontextus alapú célfüggvényt (cOF), mely az RPL szül®

kiválasztása során �gyelembe veszi egy kontextus paraméter értékeit. Szimulációk se-

gítségével megmutattam, hogy ezen célfüggvény használata növelheti a CAEsAR BF

üzenet aggregációs hatékonyságát.

Számos esetben összefüggés van a térbeli közelség és a környezeti paraméterek

mért értékei között. Ez azt jelenti, hogy jó esély van arra, hogy a megfelel® Bloom

sz¶r® frissítési üzeneteket, amelyek például az egymáshoz közel elhelyezked® érzéke-

l®k h®mérséklet-leolvasásaiból származnak h®mérséklet növekedés esetén, a CAEsAR-

ban hatékonyan tudjuk aggregálni. Ezért egy speciális, kontextus alapú célfüggvényt
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(cOF) javasoltam, amely az RPL szül® kiválasztási folyamat során �gyelembe veszi

egy kontextus paraméter értékeit az aggregáció hatékonyságának további növeléséhez.

A cOF-ban a használt additív útvonalválasztási metrika a hopszám, ami azt je-

lenti, hogy a felépül® RPL fa kevesebb, de hosszabb hoppal rendelkezik. A cOF-ban

azonban egy csomópontnak nem csak a gyökérb®l származó hop távolság szerint kell

a szül®jét kiválasztania, hanem egy (el®re meghatározott) kontextus paraméter ha-

sonlósága alapján is. Ez azt jelenti, hogy meg kell adnunk egy kontextus paramétert,

amelyre alapozva optimalizálni szeretnénk az aggregációt. Feltételezzük, hogy a cso-

mópontok mindegyike vagy egy része periodikusan mintavételezi ezt a paramétert.

Minden olyan csomópontnak, amely az el®re de�niált kontextus paramétert méri,

fenn kell tartania egy N hosszúságú csúszó ablakot. Ez tartalmazza a legutóbbi N

darab mérési eredményt az adott kontextus paraméterb®l. A csúszó ablak alapján

kiszámíthatjuk az értékek átlagát (avg) és az értékek szórását (var). Ezeket az érté-

keket ezután hozzáadjuk a [10] hivatkozásban leírt és a DIO üzenetekben továbbított

"DAG6 metric container"-hez. A gyermek csomópontok e két paramétert minden szü-

l®jelölthöz hozzárendelik és eltárolják. Ha egy csomópont nem méri az el®re de�niált

kontextus paramétert, akkor −1 értéket rendel mind az átlag, mind a szórás értékére,

és ezek kerülnek a "DAG metric container"-be. Ennek eredményeképpen az eszkö-

zök szül®jelölt listájának minden bejegyzése tartalmazza az átlag (avg) és a szórás

(var) bejegyzéseket. Ezen értékek ezután felhasználhatók az RPL szül® kiválasztási

folyamat során.

A lehetséges hatékonyság növekedés validálásához szimulációkat futtattam, ame-

lyekben a cOF-t összehasonlítottam az OF0-val. Az OF0-t referenciaként használtam,

mivel ez is a hopszám szerint optimalizálja az útvonalakat. Szimulációkat és nem kí-

sérleteket végeztem, mivel így biztosítva volt, hogy a mért érték és a térbeli közelség

közötti összefüggés minden esetben (és minden szimulációban) azonos volt. Létrehoz-

tam egy szimulációs beállítást a COOJA-ban, ahol egy szoba felf¶tése volt szimulálva.

A szimulációk részleteit a disszertáció tartalmazza. Az eredmények azt mutatják, hogy

6Directed Acyclic Graph
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a cOF legalább olyan hatékony volt, mint az OF0 a BF aggregáció tekintetében, de

több esetben a cOF felülmúlta az OF0-t.

4.2. Kontextus alapú csoportos címzés, adatközpontú kommu-

nikáció és szolgáltatás felderítés

2. Tézis csoport. Megmutattam, hogy a CAEsAR képes támogatni a kontextus alapú

multicast szolgáltatást, a szolgáltatás felderítést és az adatközpontú kommunikációt az

RPL tartományban. A CAEsAR-t összehasonlítottam a state-of-the-art megoldások

alap koncepcióival és megmutattam, hogy a legtöbb esetben a CAEsAR hatékonysága

jelent®sen felülmúlja azokét, míg a kevés maradék esetben legalább olyan hatékony,

mint azok.

4.2.1. Összehasonlítás az IP alapú, központi architektúrát követ® IoT szol-

gáltatás felderítési megoldásokkal [C4] [J2]

2.1. Tézis. Megmutattam, hogy a szolgáltatás felderítés a CAEsAR-ban hatékonyabb,

mint a központosított szolgáltatás felderítés megoldásoknál, ha a felderítés az RPL

DODAG belsejéb®l indul, mivel a CAEsAR-ban nincs felfedezés fázis.

Mivel az LLN hálózatok a hagyományos hálózatokhoz képest teljesen eltér® kö-

vetelményekkel rendelkeznek, számukra sok új szolgáltatás felderítési protokollt ja-

vasoltak a közelmúltban. Ezek azon a feltevésen alapulnak, hogy az IoT eszközök

általában korlátozott er®forrásokkal rendelkeznek, így azok a központosított architek-

túrát követik, melyben egy központi szerver entitás tart fenn egy listát a hálózatban

jelenlev® eszközök által nyújtott szolgáltatásokról. Minden olyan alkalmazás vagy fel-

használó, mely használni kíván egy adott szolgáltatást a hálózatban, el®ször a szerver

entitáshoz kell, hogy forduljon, mely közvetít® szerepet tölt be, tehát visszaküldi azon

eszközök IP címét melyek képes az adott szolgáltatás nyújtására. A kliensek legtöbb
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4. ábra. Az RPL DODAG belsejéb®l indított szolgáltatás felderítés fázisok a

hagyományos centralizált megoldások esetében

esetben broadcast vagy multicast kommunikációs metódust használnak a szerver fel-

derítéséhez, a szolgáltatók pedig unicast üzenet formájában regisztrálják a szolgál-

tatásukat. A legígéretesebb megoldások az IoT eszközök szolgáltatás felderítésének

szabványos megoldásaként a Service Location Protocol (SSLP) for 6LoWPAN [11], a

REST(CoAP) [3] vagy a DNS alapú megoldások [12]. Ezek a központosított architek-

túrát követik, IP-alapúak, egyszer¶ek és könnyen adaptálhatók más technológiákhoz.

Alapvet®en három szerepet de�niálhatunk a centralizált szolgáltatás felderítés so-

rán, ezek: a kliens, mely meg szeretne találni egy adott szolgáltatást, a szerver, mely

kezeli a szolgáltatások adatbázisát a hálózatban lev® eszközök számára, és a szolgálta-

tó, mely az adott szolgáltatást képes nyújtani. A szolgáltatás felderítés folyamata két

részfolyamatra osztható: felfedezés (discovery) és hívás (invocation). A 4. ábrán ezek

láthatóak abban az esetben, amikor a szolgáltatás felderítés az RPL DODAG-on belül-

r®l indul. Az kliens csomópontnak meg kell szereznie a megfelel® csomópont IP-címét

a szervert®l (felfedezési fázis), és azt követ®en el kell érnie a megfelel® csomópon-

tot (hívási fázis). Ezzel szemben, a CAEsAR-ban nincs felderítés, csak a szolgáltatás

közvetlen hívása a Bloom sz¶r®kön alapuló routing által.

Az egyes csomópontok RPL DODAG-beli hierarchia szintje alapján a küldend®
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üzenetek száma a következ® az egyes szakaszokban: a felfedezés szakaszban n = 2 ∗
∗ jc, ahol n az üzenetek száma és jc a kliens hierachia szintje. A hívás szakaszban

n = (jc − ja) + (jp − ja), ahol n és jc ugyanaz, mint a felfedezés szakaszban, míg ja a

legközvetlenebb közös ®s hierachia szintje, jp pedig a szolgáltató hierachia szintje.

Összegezve, a központosított megoldásokban a küldend® üzenetek száma:

n = 2 ∗ jc + (jc − ja) + (jp − ja) (4)

míg a CAEsAR-ban:

n = (jc − ja) + (jp − ja) (5)

A központosított megoldásokban a szerver naprakészen tartása érdekében a szol-

gáltatóknak rendszeres id®közönként kell küldeniük "keep-alive" üzeneteket a szer-

vernek. Ehhez képest a CAEsAR-ban hasonló mechanizmusra nincs szükség, mivel a

DODAG-ot fenntartó RPL-útválasztási protokollra támaszkodik.

2.2. Tézis. Szimulációk segítségével megmutattam, hogy a CAEsAR regisztrációs fá-

zisa a legtöbb esetben jelent®sen felülmúlja a központosított megoldások (SD, pub /

sub) regisztrációs fázisát jelzés üzenetek tekintetében. A kevés fennmaradó esetben a

CAEsAR legalább olyan hatékony, mint a központosított megoldások. Minél nagyobb

a csomópontok száma és / vagy az átlagos hopszám az RPL DODAG-ban, annál na-

gyobb a hatékonyságnövekedés a CAEsAR számára.

Annak érdekében, hogy összehasonlíthassam a CAEsAR regisztrációs fázisát a

centralizált megközelítések regisztrációs fázisával (SD, pub/sub) a korábban említett

COOJA [5] hálózat szimulátorban futtattam szimulációkat. Ezekben a szimulációkban

az RPL inicializálási fázisát vizsgáltam, és a küldött BF üzenetek számát mértem.

A szimulációk során a CAEsAR használta a korábban bemutatott id®zít® beállítást,

tehát a legtöbb csomópontnak egy darab BF üzenetet kellett küldenie az aggregáció

miatt. A központosított megoldásokban minden regisztrációs üzenetnek annyi hoppot

kell utaznia, ahány hop távolságra van az újonnan csatlakozó csomópont a gyökért®l.

A CAEsAR-ban az elküldött üzenetek száma - majdnem - lineárisan növekszik a

szimulációban résztvev® eszközök számával, míg az átlagos hopszám-tól kevésbé függ.
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Amennyiben az eszközök - a centralizált architektúra szerint - a szerver entitással

egyénileg kommunikálnak, a hálózatban a küldött üzenetek száma megegyezik az át-

lagos hopszám és az eszközök számának szorzatával. Ezért azt lehet mondani, hogy

minél nagyobb az RPL hálózat átlagos hopszáma és/vagy a hálózatot alkotó eszközök

száma, annál hatékonyabb a CAEsAR a központosított megoldásokhoz képest.

4.2.2. A CAEsAR összehasonlítása pub/sub protokollokkal [C4] [J2]

2.3. Tézis. Szimulációkon és kísérleteken keresztül bemutattam, hogy a CAEsAR

kontextus változásokhoz való adaptálódási képessége - a legtöbb esetben - lényegesen

jobb, mint a központosított pub/sub megoldásoké, a jelzés üzenetek számának tekinte-

tében. A maradék kevés esetben legalább olyan hatékony, mint azok. Minél nagyobb a

csomópontok száma és/vagy az átlagos hopszám az RPL DODAG-ban, annál nagyobb

a hatékonyságnövekedés a CAEsAR számára.

Számos IoT alkalmazási területen el®fordulhat, hogy a különféle applikációk ha-

sonló vagy azonos típusú adatokban lesznek érdekeltek. Ezen esetekben kevésbé ha-

tékony az er®forrás-korlátozott IoT-eszközök számára, hogy különböz® kapcsolatokat

tartsanak fenn a különféle applikációk felé, és ugyanazokat az adatokat többször is

elküldjék. Ezen szituációkra megoldást nyújthat az úgynevezett adat centrikus kom-

munikáció [13] használata, amely során az adatok tartalmuk alapján továbbítódnak

az érdekelt feleknek és nem az adatot szolgáltató csomópont IP címe alapján. Így az

applikáció az adatra és nem pedig annak megszerzésére fókuszálhat.

Az úgynevezett publish/subscribe (pub/sub) rendszerek [14] ezen az elven ala-

pulnak és az egyik legígéretesebb adatgy¶jtési megoldást jelentik az IoT eszközök

számára. Az el®�zet®k (subsrcibers) regisztrálják érdekl®désüket adott információk

iránt, ezeket témáknak nevezzük (topic); az adatot szolgáltatók (publishers) pedig

képesek adott témákhoz információkat nyújtani, melyeket egy központi entitásnak -

brókernek (broker) - bocsátanak a rendelkezésére. A bróker gondoskodik az el®�zeté-

sekr®l, vagyis biztosítja, hogy az adatokat a szolgáltatóktól begy¶jtse, és azokat az
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el®�zet®knek elküldje az el®�zetett témák szerint. Minden esetben, amikor egy szol-

gáltató adataiban változás történik, azt közzé kell tennie a brókeren keresztül, egy

státusz frissítés (publish) üzenetben. Ez az üzenet potenciálisan több hoppon keresz-

tül továbbítódik, míg a brókerhez ér. Az MQTT-SN [15] egy ilyen pub/sub rendszer.

Ez a hagyományos MQTT protokoll kiterjesztett változata, és úgy lett megalkotva,

hogy a lehet® legközelebb legyen a hagyományos megoldáshoz, miközben az er®forrás-

korlátozott IoT környezetekhez van optimalizálva.

A CAEsAR-ban a különböz® környezeti paraméterek aggregált módon, BF-ben

vagy BV-ben vannak tárolva a gyökér elemnél. Amennyiben a felhasználó egy konk-

rétabb típusú adatban érdekelt, például a h®mérséklet értékek egy adott helyiségben,

akkor az adott helyiség minden érzékel®jét lekérdezheti a hatékony kontextus alapú

csoportos címzéssel. Egy másik megoldás az, hogy egy speciális RPL célfüggvényt

(OF) de�niál, mely csak azokat az eszközöket engedi az RPL fához csatlakozni, ame-

lyek az adott helyiségben találhatóak. Mivel a legtöbb esetben összefüggés van a

térbeli közelség és a környezeti paraméterek (pl. h®mérséklet, páratartalom, fényvi-

szonyok stb.) mért értékei között, jó esély van arra, hogy a megfelel® Bloom sz¶r®

vagy BV frissítési üzenetek hatékonyan aggregálódnak.

A jelenség szimulációkkal történ® vizsgálatához az úgynevezett �szoba-felf¶tése�

szimulációt használtam, melyr®l részletes leírás található a disszertációban. A szimu-

lációs eredmények azt mutatták, hogy a CAEsAR hatékonyan használta ki a térbeli

közelség és a mért h®mérsékleti értékek közötti korrelációt, mivel a frissítési üzenetek

száma leginkább csak a csomópontok számától függött, és nem, vagy csak kismérték-

ben befolyásolta azt az RPL fa alakja. Ezzel ellentétben a hagyományos, centralizált

pub/sub megoldások esetében minden frissítési üzenetnek a gyökérig kell továbbí-

tódnia, így ha az RPL fa inkább mély, mint a széles - vagyis az átlagos hop-szám

nagy - , akkor a szükséges frissítési üzenetek száma jelent®sen megn®. Mivel a legtöbb

dinamikus paraméter (h®mérséklet, páratartalom, fényviszonyok, jeler®sség stb.) ren-

delkeznek ezzel a korrelációs tulajdonsággal, a CAEsAR hatékonyan tudná kezelni

ezeket is.
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Annak érdekében, hogy ezeket az eredményeket validáljam valós körülmények kö-

zött végzett kísérletekben is, a CAEsAR-t implementáltam a ContikiOS IoTlab-ra [6]

szánt verziójában is. 24 órás kísérleteket végeztem az IoTlab két különböz® helyszínén

is: Lille és Grenoble. Az értekezésben bemutatott eredmények azt mutatják, hogy a

CAEsAR hatékonyan kihasználhatja a térbeli közelség és a mért értékek közötti kor-

relációt valós körülmények között is.

2.4. Tézis. Szimulációkkal bebizonyítottam, hogy a kontextus változás okozta jelzés

üzenetek mértéke a CAEsAR-ban - a térben és id®ben korrelált paraméterek esetén -

többnyire az RPL fa méretét®l, és nem vagy csak kevésbé a fa alakjától függ.

Mint látható volt, a CAEsAR hatékonyan használja ki a térbeli közelség és a mért

értékek közötti korrelációt. Érdekes kérdés azonban, hogy a rádiós hatókörök hogyan

befolyásolják az aggregációs hatékonyságot és ennek következtében a hopszámokat. A

jelenség vizsgálatához szimulációkat végeztem. A szimulációs beállítás részletes leírása

a disszertációban található. Megvizsgáltam, hogy hogyan változott a küldött üzenetek

száma a CAEsAR-ban és a központosított megoldásokban, a különféle paraméter

beállításokkal.

A központosított megoldásban, ha a helyiséget a szimuláció során 10 Celsius fokkal

melegítjük fel, akkor a küldött üzenetek száma egyenl® az átlagos hopszám 10-szerese

és a csomópontszám szorzatával. Az átlagos hopszám pedig nagymértékben függ a be-

állított rádiós hatókörökt®l. Ezzel ellentétben, a CAEsAR-ban a BF frissítési üzenetek

száma leginkább a szimulációkban lév® csomópontok számától függ, és nem - vagy

legalábbis kevésbé - az átlagos hopszámoktól. Ez azt jelenti, hogy a CAEsAR-t nem

befolyásolják jelent®sen az RPL tartomány hosszabb útvonalai. A hosszabb útvona-

lak nemcsak a rövidebb rádiótartományok, hanem a zajos kommunikációs csatornák

következtében is megjelenhetnek, ha az MRHOF [8] célfüggvényt használjuk.

4.2.3. Kontextus alapú csoportos címzés [C3] [C4] [J2]

2.5. Tézis. Megmutattam, hogy a CAEsAR keretrendszer képes hatékonyabban támo-

gatni a kontextus alapú csoportos címzést skálázhatóság és üzenethossz tekintetében,
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mint a hagyományos csoportkommunikációs megoldások.

Alapvet®en két féle módon lehet IP szinten kontextus alapú multicast szolgáltatást

nyújtani az IoT eszközöknek. Az els® a hagyományos multicast használata. A második

esetben egy központi elem (szerver) fenntart egy adatbázist a hálózatban lev® elemek

kontextusáról. Ez utóbbi esetben a csoportos címzés unicast üzenetek elküldésével

történik minden csoporttagnak külön-külön, vagy úgynevezett explicit multicast [16]

módon, melyben minden címzett IP címe hozzáadódik a csomag fejlécéhez.

A csoportos kommunikáció támogatása az üzenetek egyenkénti elküldése által a

címzetteknek nem hatékony megoldás, különösen az IoT tartományban. Hasonló mó-

don, a csomagok hosszának növelése, hosszú fejlécek használatával, szintén rossz meg-

oldás, mivel azok elküldése több energiát igényel illetve nagyobb az esély az interfe-

renciára, ami újraküldéseket és ezáltal további energiaveszteséget okozhat.

A központosított megoldásnak más problémái is vannak:

� az eszközöknek regisztrálniuk kell magukat a szervernél ;

� ezen regisztrációkat periodikusan frissíteni kell "keep-alive" üzenetek által ;

� bármikor, amikor változás történik, azt jelenteni kell a szervernek;

A szerver és az IoT eszközök közötti kommunikáció legf®bb problémája, hogy - a

legtöbb esetben - az üzeneteknek több hoppon kell áthaladniuk az RPL fa mentén.

Ehhez képest a CAEsAR-ban ezek a státusz frissítés üzenetek az aggregáció miatt

"elhalhatnak" még miel®tt elérnék a gyökér elemet. Ez utóbbi folyamat különösen

hatékony lehet, ha korreláció van a térbeli közelség és a mért értékek között.

A fenti megoldásokkal szemben a hagyományos multicast nagyon hatékony lehet

az er®forrás-korlátozott IoT eszközök számára, mivel így az üzenetek csak akkor sok-

szorozódnak, amikor arra szükség van. Míg azonban a hagyományos multicast nagyon

hatékony kis számú, de nagy méret¶ csoport esetén, rosszul skálázódik ha sok kismé-

ret¶ csoportot akarunk kezelni. Ez annak köszönhet®, hogy a multicast címek nem

aggregálhatók. Gyakorlatban annyi feszít® fát kell fenntartanunk a hálózatban, ahány
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csoport de�niálva van. Ebb®l fakadóan ezt a fajta megközelítést nem lehet alkalmazni

kontextus alapú csoportos címzéshez, mivel gyakorlatilag nagyon nagy számú külön-

féle csoportot lehet de�niálni a kontextus paraméter értékek különféle permutációja

során. Amennyiben korlátozzuk ezt a számot - kevesebb kontextus paramétert alkal-

mazva, vagy az értékkészleteket ritkábban kvantálva - a hagyományos IP multicast

még mindig nem ad hatékony megoldást, mivel az eszközök korlátozott memória ka-

pacitásába még kevesebb multicast cím sem feltétlenül fér bele, illetve a csoportokhoz

rendelt feszít® fák fenntartása nagy jelzés többletet és energia használatot jelent.

4.3. IP-címek kontextus-paraméterként való kezelése [J2]

3. Tézis csoport. Javasoltam, hog kezeljük kontextus-paraméterként az IP-címeket

az RPL tartományban, és tároljuk ®ket Bloom sz¶r®kben más kontextus-paraméterekhez

hasonlóan. Megmutattam, hogy így a routing bejegyzések jobban skálázódnak, mint a

hagyományos routing táblákban. Azt is megmutattam, hogy ily módon ez explicit mul-

ticast hatékonyabb lehet a csomag fejléchossz tekintetében.

Ha az útválasztás - a CAEsAR keretrendszer szerint - a BF-ekben szerepl® IP-

címek alapján történik, akkor a BF-ek false positive (FP) tulajdonsága miatt esetleg

egy csomag szükségtelenül továbbítódik adott útvonalon, míg el nem éri a FP "forrá-

sát", vagyis azt a pontot, ahol az aggregáció miatt a FP kialakult. Ennek megel®zésére

vagy csökkentésére a BF paramétereket megfelel®en kell megválasztani. Van azonban

van egy elvi lehet®ség az FP kezelésére az úgynevezett "FP recovery" metódus ál-

tal. Ez utóbbi az ORPL [17] protokollban lett de�niálva, ami a hagyományos RPL

opportunista kiterjesztése.

4.3.1. A routing bejegyzések skálázódása [J2]

3.1. Tézis. Analitikusan bizonyítottam egy szabályos RPL DODAG-ra, hogy a CAE-

sAR megoldás alkalmazása esetén a routing bejegyzések jobban skálázódnak, mint a

hagyományos tárolási módban, úgy egy adott csomópontban, mint az egész hálózatban.
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5. ábra. A routing bejegyzések skálázódása

A szabályos RPL DODAG-ban a különböz® hierarchia szinteken lév® csomópon-

tokhoz, valamint az egész hálózathoz tartozó routing bejegyzések számának kiszámí-

tásához az 5. ábrán látható képleteket írhatjuk fel.

Láthatjuk, hogy a hagyományos RPL-ben minden csomópont annyi routing be-

jegyzést kell tároljon, ahány csomópont található az általa de�niált részfában, vagyis

felfelé haladva a DODAG hierarchia szintjein az egyes csomópontok által tárolt ro-

uting bejegyzések száma exponenciálisan n®. Ehhez képest a CAEsAR-ban minden

csomópont annyi routing bejegyzést tárol, ahány gyermek csomóponttal rendelkezik.

Ha a routing bejegyzéseket minden hierarchiaszintre összegezzük, akkor az RPL és

a CAEsAR hálózatban az útválasztási bejegyzések teljes számát kapjuk. A geometriai

sorozat összegzésére szolgáló képletek segítségével zárt képleteket kaphatunk, amit az

1. táblázaton tekinthetünk meg. A táblázatban az látható, hogy a teljes hálózatban

a routing bejegyzések száma a CAEsAR-ban jobban skálázódik, és ezek a bejegyzések

egyenletesen oszlanak meg a csomópontok között (azaz a csomópontok, amelyek kö-

zelebb vannak a gyökérhez - és sok csomópontjuk van a rész-DODAG-jukban - nem

kell több bejegyzést tároljanak, mint a gyökért®l távolabb lév® csomópontok. Azon-

ban �gyelembe kell venni, hogy a használt BF hosszától függ®en a CAEsAR routing

bejegyzése hosszabb lehet, mint egy hagyományos routing bejegyzés.
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1. táblázat. A routing bejegyzések száma

4.3.2. Az explicit multicast hatékonyságának növelése az RPL területén

[J2]

3.2. Tézis. Szimulációkon keresztül megmutattam, hogy a CAEsAR képes növelni az

RPL tartományban az explicit multicast hatékonyságát átlagos fejléchossz tekintetében.

Az explicit multicast használata esetén a felhasználó több csomópontra kíván üze-

netet küldeni egyszerre és azok IP-címei ismertek. Az explicit multicast kommunikáció

során a címzettek IP címei az IP fejlécben vannak egymás után felf¶zve, és gyakor-

latilag mindegyik címmel hagyományos unicast routing történik. Ily módon hasonló

m¶ködést érhetünk el, mint a hagyományos multicast esetén: a csomagot csak akkor

kell sokszorosítani a routing során, amikor szükséges. Az explicit multicast tipikusan

nagyszámú csoportot képes támogatni, melyek kis számosságúak és nélkülözi a jelzés

üzenet többletet a hagyományos multicasthoz képest, mely a multicast fa fenntartásá-

ra irányul. (Ahogy korábban említettem, a hagyományos multicast rosszul skálázódik

nagy számú csoportra.)

A hagyományos hálózatokban a multicast metódusokat tipikusan média "stream"-

eléshez használják, amely viszonylag hosszú kapcsolatot feltételez a résztvev®k és a
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forrás csomópont között. Ezzel ellentétben az IoT tartományban a csoportos kom-

munikáció általában az IoT-eszközök egy csoportjának küldött néhány, kis számú

üzenetet jelent, például hogy vezéreljük ®ket, hogy frissítsük a �rmware-jüket, hogy

frissítsük a csoportos biztonsági kulcsukat, stb. A csoporttagságok az aktuális helyzet-

t®l függnek (kontextus) és általában a kapcsolatok nem tartank sokáig. Ezen igények

és körülmények �gyelembevételével úgy t¶nik, hogy az explicit multicast jobb válasz-

tás a RPL tartományban, mint a hagyományos multicast. Azonban az LLN-ekben,

ahol a csomagméretek korlátozottak, az IP-fejléc növelése a cél IP-címek beillesztésé-

vel nem feltétlenül hatékony megoldás.

Ha azonban BF-eket használunk az IP-címek tárolására az RPL-tartományban,

akkor hatékonyan vagyunk képesek támogatni a explicit multicastot az üzenet hosszak

tekintetében. Ehhez csupán az összes célcímet le kell hash-elnünk egy BF-be és az

üzenethez kell csatolnunk. Azon csomópontok, amelyek megkapják az adott üzene-

tet, összehasonlítják az általuk tárolt BF-eket az üzenetben foglalttal. Amennyiben

ez utóbbi részhalmaza bármelyik tárolt BF-nek, akkor az adott üzenetet továbbítani

kell az ahhoz a BF-hez rendelt gyermekcsomóponthoz. Nyilvánvalóan, ha a csomó-

pont saját IP címét is tartalmazza az üzenet BF-je, akkor az adott üzenet ennek a

csomópontnak is címezve van.

Annak érdekében, hogy ezt a megoldást összehasonlíthassam a hagyományos exp-

licit multicast módszerrel, szimulációkat végeztem a Cooja szimulátorban több külön-

böz® �zikai topológiával és több különböz® cél csomóponttal. A részletes eredményeket

a disszertációban mutatom be. Ezek azt mutatják, hogy a CAEsAR használatával,

ahogy n® a címzettek száma, egyre hatékonyabb lesz a hagyományos megoldáshoz

képest. Fontos megjegyezni, hogy a hagyományos explicit multicast is m¶köd®képes

a CAEsAR-ral.
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4.4. Kontextus azonosítása HTM-mel [C1] [C2]

4. Tézis csoport. Javasoltam egy kontextus-azonosítási keretrendszert a Hierarchical

Temporal Memory mély-tanulásos algoritmus használatára építve. Kísérletekkel kimu-

tattam, hogy konzisztens tanítással a keretrendszer átlagosan 93,7% -os kategorizálási

hatékonyságot képes elérni. Javasoltam egy valószín¶ségi modellt, amely modellezi a

tanítási fázisban a lehetséges inkonzisztens felhasználói viselkedést, és megvizsgáltam

ennek hatását a kategorizálási hatékonyságra.

Az olyan fogalmak, mint a pervasive computing és a tárgyak internete, azon az el-

képzelésen alapulnak, hogy a felhasználót egy intelligens környezet veszi körül, amely

�gyelemmel kíséri kontextus paraméterek egy halmazát, mely paraméterek felhasz-

nálhatóak kontextus-tudatos alkalmazások és szolgáltatások nyújtására.

Kontextus modelleket alapvet®en két módon lehet alkotni : emberi speci�káció

vagy gépi tanulás révén. Az els® esetben szakért®k meghatározzák az adott helyzet

szempontjából relevánsnak tekintett entitásokat és azok kapcsolataikat. A második

esetben gépi tanulásos módszerek automatikusan megtanulják és felismerik az adott

szituációkat. Egy tanulási fázis után ezen módszerek képesek új kontextus informáci-

ókat korábban megtanult (magasabb szint¶) szituációkba sorolni/kategorizálni.

A HTM algoritmust elmélete Irving Biederman [18] és Je� Hawkins [19] munkás-

ságán alapul. Ez egy gépi tanulásos módszer, amely a neocortex néhány strukturális

és algoritmikus tulajdonságát imitálja. A HTM-hálózat úgynevezett régiókból épül

fel, amelyeket hierarchikus struktúrába szerveznek. A HTM hierarchikus felépítése

csökkenti a tanulási id®t és a memóriahasználatot, mivel a hierarchia egyes szintjein

megtanult minták újrafelhasználódnak, azokat új módokon kombinálják a magasabb

hierarchiaszintek.

A tanulási folyamat során a bemeneti adatokat a HTM legalsó szintjébe "táplál-

juk be". Egy HTM régió vagy szint el®bb megtanulja a gyakran el®forduló mintákat

(térbeli mintázatok) majd a gyakran el®forduló minták sorozatát (id®beli mintáza-

tok). A régiók nem tudják, hogy mit jelentenek a bemenetek, azok tisztán statisztikai

tartományban m¶ködnek. Egy adott régió minden HTM-csomópontja ugyanazokkal
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az alapvet® funkciókkal rendelkezik: spatial pooling, azaz megtalálni a térbeli mintá-

zatokat és temporal pooling, azaz megtalálni a gyakran el®forduló minták sorozatát.

A tanulási fázis lezárultával a HTM egy valószín¶ségi eloszlást ad meg minden új

bemeneti adathalmazra, mely reprezentálja, hogy a HTM szerint az adott bemenet

mekkora valószín¶séggel tartozik a korábban megtanult kategóriákhoz.

4.1. Tézis. Kísérletek által megmutattam, hogy a HTM konzisztens tanítás esetén

képes átlagosan 93,7% -os pontossággal osztályozni egy okos telefon kontextusát.

Annak érdekében, hogy megvizsgálhassam a HTM használatát a kontextus azo-

nosításához, implementáltam egy mobilalkalmazást Android készülékre. Ez az alkal-

mazás periodikusan rögzített kontextus-paramétereket, mint például a GPS koordi-

nátákat, a fényer®sség értékét, a gyorsulásmér® értékét, a mikrofon hangerejét, a 3G

és WiFi hálózati jeler®sségeket, a CPU és memória használatot, az aktuális id®t stb.

(Összesen 15 paraméter).

A kísérletekhez a Numenta által kifejlesztett NuPic 1.7.1 keretrendszert használ-

tam, amellyel létrehoztam egy HTM hálózatot. Ez egy programozási keretrendszer,

mely Python alapú programozási felületet biztosít és testre szabható, tetsz®leges HTM

hálózatot hozhatunk vele létre különféle paraméterekkel. Két réteg¶ HTM hálózatot

használtam, amelynek csúcsán egy osztályozó csomópont volt. (Ez a hálózat tényle-

ges kimenetét generálta). Az els® réteg 10 csomópontot tartalmazott, míg a második

réteg 5 csomópontot. A HTM hálózat feladata az volt, hogy megtanulja, milyen kö-

rülmények között (szituációban) tölti fel a felhasználó az okos telefonjával készített

fényképet az Internetre.

A kísérletben három (releváns) paramétert®l függött a kép feltöltése, ezek az akku-

mulátor állapota, illetve a 3G és a WiFi hálózati jeler®sségek voltak. Az 2. táblázatban

láthatjuk ezen paraméterek különféle permutációit és azok hatását a képfeltöltésre.

A felhasználó tehát csak akkor tölti fel a képet, ha az akkumulátor állapota le-

het®vé teszi azt, és van legalább egy jó min®ség¶ hálózati kapcsolat. Ez volt az a

kontextus tudatos felhasználói magatartás, amelyet a HTM-hálózatnak meg kellett

tanulnia a tanítás során. Méréseket végeztem 3 különböz® helyen (egyetemen, otthon
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3G - + - - + - + +

WiFi - - + - + + - +

Battery - - - + - + + +

Photo upload No No No No No Yes Yes Yes

2. táblázat. A releváns paraméterek lehetséges permutációi

3G - + - - + - + +

WiFi - - + - + + - +

Battery - - - + - + + +

univ. 100.0 96.7 95,6 94.5 98.6 98.0 97.7 93.7

city 100.0 100.0 95.8 98.1 100.0 100.0 100.0 97.3

home 100.0 100.0 97.5 100.0 100.0 96.5 85.1 98.0

3. táblázat. A klasszi�káció eredménye (%)

és a városban) annak érdekében, hogy egy nagy adatállományt hozzak létre a kísér-

letekhez. Ezeket a helyeket különböz® környezeti paraméterek jellemezték, például a

GPS koordináták, a fényviszonyok, a zajszintek tekintetében.

A HTM hálózatot olyan tanítási adathalmazzal tanítottam, amely ezek szerint

a megfontolások szerint rendelt kategória értékeket az egyes bemeneti adatokhoz. A

tesztelési fázisban hasonló adatkészletet és kategóriafájlt használtam, a tesztelési ada-

tok azonban különböz® mérési vektorokat tartalmaztak, és a teszt során a kategóriafájl

nem volt elérhet® a HTM hálózat számára. A részletes eredmények a kategorizálás
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hatékonyságáról a kísérletek során a 3. táblázatban láthatóak.

4.2. Tézis. Javasoltam egy valószín¶ségi modellt, amely modellezi a HTM tanulási

fázisában a lehetséges inkonzisztens felhasználói viselkedést, és megvizsgáltam annak

hatását a kategorizálás hatékonyságra.

Az el®z® tézisben megmutattam, hogy ha a tanítási folyamat konzisztens, abban

az értelemben, hogy a kategóriákat minden bemeneti vektorhoz a 2. táblázat szerint

rendeljük hozzá, akkor a HTM hálózat bármely új bemeneti adathalmazt képes nagy

pontossággal osztályozni. Valós körülmények között azonban el®fordulhat, hogy a fel-

használó inkonzisztens módon viselkedik. Lehetséges, hogy bár a releváns kontextus-

paraméter értékek megengednék a fénykép feltöltését, a felhasználó mégsem tölti fel

a képet, mert például az elmosódott, vagy szenzitív a tartalma.

Egy másik fontos szempont, amelyben a való világ tanítási szakasza (a felhasználó

viselkedése) eltér az ideális elméleti esett®l az, hogy bizonyos paraméterek esetében

nem lehet éles határvonallal meghatározni olyan intervallumokat, melyek elfogadható-

ak egy adott szolgáltatás számára. Például nem mondhatjuk, hogy ha az akkumulátor

töltöttségi szintje meghaladja a 10% -ot, a felhasználó feltölti a fotót, ha pedig 10%

alatt van, akkor nem. A felhasználó komplexebben módon viselkedik.

Annak érdekében, hogy ezt az inkonzisztens felhasználói viselkedést modellezzem,

javasoltam egy valószín¶ségi modellt. Ez látható a 6. ábrán, arra az esetre amikor

nem volt WiFi kapcsolat, tehát a kép feltöltése - alap esetben - csak és kizárólag a

akkumulátor töltöttségét®l és a mobil hálózat jeler®sségét®l függött (mobile network

ASU - Arbitrary Strength Unit). Tehát, ha az akkumulátor töltöttségi szintje és a

3G hálózati kapcsolat lehet®vé teszi, akkor a fotó legtöbb esetben feltöltésre kerül

(1. kategória, kék pont), de bizonyos valószín¶séggel pinc a felhasználó inkonzisztens

módon viselkedhet (0 kategória, piros pontok). Ezen esetek az ábra jobb fels® részén

láthatók.

Az ábra vízszintes és függ®leges vonalai határolják az úgynevezett �kritikus zóná-

kat� az egyes kontextus-paraméterekhez. Az akkumulátor töltöttségi szintje esetén ez

a zóna 10 és 20% között van. Ez azt jelenti, hogy ha az akkumulátor töltöttségi szintje
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6. ábra. Az inkonzisztens felhasználói viselkedés valószín¶ségi modellje. A kék

pontok az 1. kategóriát jelentik, a piros pontok a 0. kategóriába tartoznak

nem éri el a 10% -ot, a fényképek soha nem kerülnek feltöltésre. Hasonlóképpen, ha az

ASU 4-nél kisebb, a fényképek nem kerülnek feltöltésre. Azonban, ha az akkumulátor

töltöttsége 10-20% között van, a kritikus zónában vagyunk, ahol a fényképeket még

mindig feltölthetjük, de nem minden esetben. Ezekben a kritikus zónákban kategóri-

ákat rendelünk a vektorokhoz attól függ®en, hogy mennyire vannak közel a kritikus

zóna alsó és fels® határához.

Általánosabban, és �gyelembe véve az összes paramétert, a következ® képleteket

adhatjuk:

pcat1 =
λbat ∗ pbat + λRSSI ∗ pRSSI + λASU ∗ pASU

λbat + λRSSI + λASU

(6)

ahol:

� λbat = 1 , ha az akkumulátor töltöttsége a kritikus zónában van, különben 0;

� λRSSI = 1 , ha a WiFi RSSI a kritikus zónában van, különben 0;

� λASU = 1 , ha a mobilhálózat ASU-ja a kritikus zónában van, különben 0;
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7. ábra. Az inkonzisztens felhasználói viselkedés pinc valószín¶ségének hatása az

osztályozás hatékonyságára

és:

pbat =
current_battery_state− lower_border

upper_border − lower_border
(7)

pRSSI =
current_RSSI − lower_border
upper_border − lower_border

(8)

pASU =
current_ASU − lower_border
upper_border − lower_border

(9)

Ezt a modellt használtam a tanítási fázisban, és folyamatosan növeltem az inkon-

zisztens felhasználói viselkedés pinc valószín¶ségét. A kapott eredmények a 7. ábrán

láthatóak. Ha az inkonzisztens felhasználói viselkedés pinc valószín¶sége 0 volt, ak-

kor az osztályozási hatékonyság 85%-ra esett vissza csak a kritikus zónák használata

miatt. Ahogy a pinc valószín¶ség növekedett, az osztályozás hatékonysága csökkent.

A pinc = 0,5 értéknél a kategorizálási hatékonyság körülbelül 50% volt, ami azt je-

lenti, hogy ha az inkonzisztens választás valószín¶sége nagyon magas, akkor a HTM-

osztályozás nem m¶ködik hatékonyan.
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5. Eredmények alkalmazhatósága

Az IoT hatalmas potenciállal kecsegtet, alapjaiban változtathatja meg az életünk szin-

te minden területét. Az IETF már korábban szabványosította a 6LoWPAN, az RPL és

a CoAP megoldásokat, melyekkel az IoT eszközök képesek az Internetre kapcsolódni

és szabványosan kommunikálni. Mindezek mellett, ahhoz hogy az IoT infrastruktú-

rát a lehet® leghatékonyabban ki tudjuk használni és személyre szabott, kontextus

tudatos alkalmazásokat legyünk képesek nyújtani, olyan kommunikációs megoldások

is létfontosságúak lesznek, mint a szolgáltatás felderítés, a kontextus függ® csoportos

címzés és az adat központú kommunikáció.

Az automatikus szolgáltatási felderítés a jöv®beni IoT-infrastruktúra alapvet®

funkciója kell legyen, ezért megfelel® megvalósítása vagy annak hiánya alapvet®en

határozza majd meg ezen hálózatok használhatóságát. Ez lehet az alapja a lazán kap-

csolódó automatikus m¶veleteknek, mely segít a klienseknek megtalálni és elérni a

megfelel® szolgáltatásokat, amikben érdekeltek [20]. Vagyis tudnunk kell, hogy mi-

lyen eszközök állnak rendelkezésre egy adott területen, és mi a jelenlegi kontextusuk

(pl. milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani, milyen az akkumulátoruk állapota, föld-

rajzi elhelyezkedésük, milyen operációs rendszer fut rajtuk, stb.). Egy IoT-ra szabott

szolgáltatás felderítés megoldásnak egyszer¶nek, hatékonynak és interoperábilisnak

kell lennie.

Továbbá, bizonyos esetekben eszközök egy csoportjával szeretnénk kommunikálni,

melyek azonos kontextussal rendelkeznek (kontextus függ® csoportos címzés). Ez a

funkció a szolgáltatás felderítés funkcióhoz kapcsolódik, de a lényeges különbség és f®

szempont itt az, hogy mennyire hatékonyan vagyunk képesek elérni a csoporttagokat.

Egyenként kell velük kommunikálni unicast üzenetekkel vagy esetleg �multicast-szer¶�

m¶ködést tudunk biztosítani? Ha ez utóbbi lehetséges, mik a korlátok? Mekkora a

csoportok maximális száma, hogyan skálázódnak a routing bejegyzések, mik a jelzés

költségek? A lényeg ennél a funkcionál is, hogy a használt kontextus alapú multicast

módszernek egyszer¶nek és hatékonynak kell lennie, mivel az IoT eszközök er®forrás-

korlátozottak.
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Sok jöv®beni IoT alkalmazás adat centrikus megközelítéshez áll majd közel, vagyis

az adat maga lesz fontos, nem pedig az, hogy mely eszköz szolgáltatja azt. Számos

alkalommal el®fordulhat, hogy a különféle applikációk hasonló vagy azonos típusú ada-

tokban lesznek érdekeltek. Ezen esetekben kevésbé hatékony az er®forrás-korlátozott

IoT-eszközök számára, hogy különböz® kapcsolatokat tartsanak fenn a különféle app-

likációk felé, és ugyanazokat az adatokat többször elküldjék. Ezen szituációkra megol-

dással szolgálhat az úgynevezett adat centrikus kommunikáció [13] használata, amely

során az adatok tartalmuk alapján továbbítódnak az érdekelt feleknek, és nem az

adatot szolgáltató csomópont IP címe alapján. Így az applikáció az adatra és nem

pedig annak megszerzésére fókuszálhat.

A disszertációban bemutatott és optimalizált címzési és útválasztási metódus egy-

szer¶ és mégis hatékony, és képes támogatni az összes fent említett kommunikációs

funkciót.

Másfel®l, az IoT architektúra megjelenésével egyre több kontextus-paraméter áll

majd rendelkezésre. Következésképpen, bármely IoT entitás kontextusa pontosabban

írható le, mint korábban bármikor. Ha ebb®l a nagyszámú paraméterb®l képesek le-

szünk kinyerni az adott feladatra vonatkozó releváns paramétereket, akkor kontextus-

tudatos szolgáltatásokat és alkalmazásokat leszünk képesek nyújtani. Az általam java-

solt HTM-alapú keretrendszer képes hasznosítani a kontextus paraméterekre jellemz®

térbeli és id®beli korrelációkat és jól skálázódik nagy számú kontextus paraméter ese-

tén is.
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