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1. Bevezetés és célkitűzések

A mesterséges intelligenciával rendelkező autonóm egyedek (pl. robotok) csoportjának
elosztott irányítása több szempontból is érdekes kutatási területet képvisel, így számos
kutatás foglakozik ennek tanulmányozásával, illetve reprodukálásával. Ezekből a kutatá-
sokból származó elméleti eredmények leginkább a természetben előforduló - szükségszer?̋en
teljesen elosztott - rajokat veszik alapul, mint például a hangya kolóniák vagy a madár
rajok. Amellett, hogy számos kutatás foglakozik ezeknek a rendszereknek megértésével,
megjelent egy másik irány, amelynél az ilyen rendszerek reprodukálása jelenti a fő célt. Ez
utóbbit elsősorban a beágyazott rendszerek teljesítményének növekedése, tette lehetővé.

Mindazonáltal egy újonnan megalkotott viselkedést, annak gyakorlati alkalmazása
előtt, elméleti úton validálni kell. A validálás során használt matematikai apparátus
ugyanakkor hasznos segítséget is nyújt egyes, jól definiált problémák elméleti vizsgála-
tához. A legtöbbet vizsgált problémák közé tartozik a gyülekezés, illetve más, egyszer?̋
formációk felvétele. Ezen problémák megoldására számos diszkrét, illetve folytonos idej?̋
matematikai modell áll rendelkezésre, amelyekben az egyes egyedeket pontszer?̋ objek-
tumként modellezték. A leginkább elterjedt mód ezen elméleti rendszerek vezérélése,
a virtuális erőterek használata. Az ilyen virtuális erőket használó megoldások mind a
környezetet, mind az egyedeket virtuális potenciáltérrel veszik körül, melyek egyszerre
képesek taszítani, illetve vonzani a körülöttük lévő többi objektumot az egymástól mért
távolságuk függvényében.

Habár a potenciálterek által vezérelt rendszerek nagyon hasznosak az elméleti modellek
validációja során, konkrét implementációjuk valós rendszerekben gyakran kivitelezhetet-
len. A legnagyobb hátránya ezeknek a modelleknek, hogy minden egyed hatással van a
többire. Ennek egyenes következménye, hogy minden egyednek folyamatosan tisztában
kell lenni az összes többi egyed pontos pozíciójával, ami egy valós rendszer esetén nehezen
kivitelezhető.

Így a gyakorlati alkalmazásokban, a folytonos modellek helyett a diszkrét modellek
terjedtek inkább el, melyek esetében az egyedek életciklusát diszkrét lépésekre osztják. A
legtöbb ilyen diszkrét modell a look-compute-move paradigmát követi. Ennek során az
adott egyed először feltérképezi az aktuális helyzetet (look), majd a begy?̋jtött információ
alapján kiszámolja a következő lépését (compute), végül végrehajtja azt (move). Az
ilyen jelleg?̋ diszkrét modelleknek az egyedek egymáshoz viszonyított szinkronizációja
szempontjából három különböző variánsa van: teljesen szinkron, fél-szinkron és teljesen
aszinkron. Köszönhetően a diszkrét ciklusoknak, az ezekre a modellekre épülő elméleti
megoldások könnyen átültethetők valós rendszerekbe.

Amint az elméleti eredmények tényleges, gyakorlati alkalmazásokban is implementál-
hatóvá váltak, megjelent az igény a robosztus megoldások iránt. Annak érdekében, hogy
a generált viselkedés hibat?̋rő legyen, számos kutatás memóriamentes egyedeket használ.
Az egyedek nem rendelkeznek semmiféle emlékkel, így eltávolításuk, illetve hozzáadásuk a
csoporthoz átlátszó marad. A memóriamentesség mellett a modellben használt szenzorok
hatókörének limitálása is gyakori, mivel nagyban megkönnyíti a valós környezetbe való
integrálást.

Az ismertetett modellek nem csupán a robot rajok, hanem az öntelepítő szenzorháló-
zatok esetében is népszer?̋vé váltak. Elosztott szenzorhálózatok pontos telepítése mindig
bonyolult feladat. Előfordulhatnak továbbá olyan szituációk – mint például természeti
vagy nukleáris katasztrófák –, amikor a telepítés nem végezhető emberek segítségével.
Megnőtt tehát az igény az automatikusan, telepíthető szenzorrendszerek iránt. Köszön-
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hetően annak, hogy ezen autonóm szenzorok alig térnek el egy robot raj egyedeitől, az ott
felhasznált mesterséges viselkedések gyakorlatilag módosítások nélkül átvehetőek: mobile
sensors have "hearing", while mobile robots have "vision" [LNSRS10].

A mesterséges rajok egyedeinek limitált képességei miatt könnyen előállhatnak olyan
szituációk, melyeket az egyedek nem képesek az adott korlátozások mellett megoldani.
A leggyakoribb probléma általában az információ megosztás hiánya. Meg kell ugyanak-
kor jegyezni, hogy a rajok kommunikációs képességekkel történő felruházása egyáltalán
nem újkelet?̋, nem is beszélve a szenzorhálózatokról, ahol ennek a képességnek a megléte
létfontosságú. A robot rajok esetében ezek a kommunikációs rétegek eddig elsősorban
az irányítás centralizálását szolgálták, amik ráadásul rontották az ilyen rendszerek rob-
osztusságát. Ellentétben a korábbi, centralizálást segítő megoldásokkal, a peer-to-peer
alapú információ megosztó megoldások alkalmazása nem befolyásolja a rendszer robosz-
tusságát, mivel az egyedek továbbra is önállóak maradnak. a A kommunikációs réteg
ilyenfajta alkalmazása ugyanakkor javítja a raj összteljesítményét, mivel az egyedek ké-
pesek a begy?̋jtött információt egymással megosztani.

A kutatásaim legfőbb célja, olyan megoldások kidolgozása és vizsgálata, amelyek se-
gítségével egy csoport önálló döntéseket hozó egyed képes teljesen elosztott kollektívaként
m?̋ködni, létrehozva egy valódi mesterséges rajt. A kapcsolódó nyitott kérdések a követ-
kezőképpen összegezhetők:

• Hogyan lehet mesterséges rajok számára olyan kooperatív, elosztott viselkedés for-
mákat létrehozni, mint a feltérképezés, illetve a bekerítés?

• Hogyan lehet egy csoport önálló döntéseket hozó egyeddel megvalósítani egy adott
terület felügyeletét, megakadályozva egy esetleges behatoló keresztüljutását?

• Hogyan lehet megoldani a behatoló (intruder) problémát egy önálló döntéseket hozó,
memóriamentes egyedekre optimalizált bekerítő algoritmussal?

• Milyen további szabályokkal és követelményekkel lehet a Greedy Rotation Greedy
(GRG) alapú szenzor-telepítést felgyorsítani a koncentrált fedési ráta megtartása
mellett?

• Hogyan lehetséges egy csoport önálló döntéseket hozó egyednek hatékonyan megosz-
tani egymással a csoportot érintő információkat úgy, hogy a csoport teljesítménye
javuljon?

2. Módszertani összefoglaló

A vázolt nyitott kérdések meghatározták a kutatásaim irányát. Az első lépés mind a
kooperatív robotokhoz, mind az öntelepítő szenzorokhoz kapcsolódó kutatásnál a már
létező megoldások analizálására és azok kiegészíthetőségére irányult. Ezen vizsgálatokhoz
több szimulációs környezetet is igénybe vettem, mint például a MatLAB, illetve a V-
Rep. A kutatásaim során a meglévő megoldások vizsgálatát, illetve a tervezett rendszerek
validációját leginkább az általam fejlesztett Discrete Swarm Simulatorral (DSS) végeztem
el.

A kapott eredmények alapján meghatároztam, hogy milyen irányba érdemes a to-
vábbi kutatásokat folytatnom, mind a célpont bekerítésnek, mind a kognitiív képességek
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felhasználásának területén. A következő lépés az új viselkedési minták, illetve algoritmu-
sok meghatározása volt. Disszertációm bemutatja a több pályagörbére épülő Mutli Orbit
Surrounding (MOS) és a módosított (modified) mGRG algoritmusokat, amelyek megol-
dást nyújtanak egy adott célpont gyors bekerítésre. Ezen algoritmusok a kognitív raj
koncepció kidolgozásakor is hasznosnak bizonyultak. A megoldásaim validálása kutatása-
im sarkalatos pontját képezték. Az elsődleges feladat az új megoldások hatékonyságának
vizsgálata volt. A javasolt megoldások hatékonyságát az elméleti eredmények mellett
számos szimulációval is alátámasztottam.

Kutatásaim során mindvégig szem előtt tartottam, hogy a javasolt megoldások érdem-
ben használhatóak legyenek valós környezetben is. Ennek köszönhetően az itt ismertetett
eredmények egyes részei már éles rendszerek részét képezik.

3. Új tudományos eredmények

Kutatásaim tudományos eredményeit három tézisben foglaltam össze. Az első tézis ismer-
teti az általam kidolgozott terület feltérképező koncepciót és javasol egy technikát annak
energiahatékonyabbá tételére. Emellett ismertetésre kerül a szintén általam kidolgozott
Multi Orbit Surrounding (MOS) algoritmus, mely segítségével egy csoport önálló egyed
képes körbevenni egy adott célpontot. A második tézis bemutatja a Li által megalko-
tott Greedy Rotation Greedy (GRG) algoritmus ütközés elkerülő variánsának (Collision
Avoidance) egy módosított változatát, mely megoldást nyújt a koncentrált fedés problé-
májára. A harmadik tézis ismerteti az általam bevezetett terület felügyelet problémáját,
továbbá egy lehetséges megoldás bemutatása mellett, ezt a problémát felhasználva be-
mutatja a kognitív rajok koncepcióját, mely segítségével egy adott raj egyedei képesek
tudásukat egymás között megosztani.

I. tézis
Kooperatív robotok - Térképező és bekerítő algoritmu-
sok

Megterveztem egy hibrid koncepciót, mely segítségével egy csoport félig önálló egyed ké-
pes egy adott területet feltérképezni. Javaslatot tettem egy energiahatékonyságot növelő
technikára, mely esetben megmutattam, hogy a térképezés során azok a robotok, ame-
lyek igyekeznek elkerülni a gyakori "stop-start" fázisokat, kevesebb energiát fogyasztanak.
Megterveztem a diszkrét idej?̋, folytonos ter?̋, teljesen szinkron Multi Orbit Surrounding
(MOS) algoritmust, mely segítségével egy csoport önálló döntéseket hozó egyed képes beke-
ríteni egy adott célpontot. Beláttam, hogy ezt az általam tervezett algoritmust felhasználva
egy csoport önálló, decentralizált, memóriamentes, direkt kommunikációra képtelen egyed
képes polinom időben bekeríteni egy adott "lassan" mozgó célpontot. A bemutatott elméleti
eredményeket szimulációkkal is alátámasztottam.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [3] [10] [11] [22] [13] [14] [15] [16] [17]
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(a) Kezdő állapot (b) Végső állapot

1. ábra: Terület feltérképezés három robottal, ahol (a) és (b) ábra mutatja a térképezés
kezdő, illetve végállapotát

1.1. altézis: Terület feltérképezés

Kidolgoztam egy terület feltérképezésre szolgáló algoritmust kollektív tudással rendelkező,
de ugyanakkor önálló döntéseket hozó egyedek számára. A fenti algoritmushoz bevezettem
egy metódust, mely segítségével a térképezés során csökkenthető az energia-kibocsátás.

A javasolt megoldás fő célja, hogy egy adott területről olyan térképet kell készíteni,
melyet már a térképezés során fel tudnak használni a résztvevő egyedek. Az térképezés
során az egyedek folyamatosan bővítik a közös térképet, egészen addig, amíg van fel nem
térképezett terület. Ellentétben a már létező, heterogén egyedeket használó megoldásokkal
[BSK11], az általam vázolt algoritmusban az egyedek feladata van két, egymást követő
részre bontva úgy, mint transzláció és térképezés. Ezzel a döntéssel sikerült megőrizni a raj
homogenitását, míg az egyedek képesek különböző feladatokat végrehajtani. A térképezés
során, a raj minden egyes egyede folyamatosan ismétli az imént bevezetett két feladatot
mindaddig, míg el nem érik a közös célt: a terület teljes feltérképezését.

Transzláció: Ez a fázis felelős azért, hogy a robot egyik pontból a másikba jusson. A
konkrét mozgás előtt minden robot - a közös térképet felhasználva - meghatározza, hogy
mi legyen a következő "célpont", amit az aktuális transzláció végére el kell érnie. Minden
célpont rendelkezik egy kit?̋ntetett iránnyal. Amint a robot elérte a kiszemelt célpontot,
el kell fordulnia a kit?̋ntetett irányba.

Térképezés: Miután a robot elérte a kit?̋zött célpontot, megkezdi a térképezést.
Ebben a fázisban a robot a beépített szenzorait használja (pl. fedélzeti kamera), hogy
a feltérképezetlen területről információt gy?̋jtsön. Ezt segíti a célpont által előre meg-
határozott irány, ami felé a kamerának néznie kell. Végül a begy?̋jtött, új információt
felhasználva, a robot kiegészíti a globális térképet és visszatér a transzláció fázisába.

A teljes térképező folyamat lényege a soron következő célpontok meghatározása.
Meg kell jegyezni, hogy a disszertációban javasolt algoritmus nem ad optimális ered-

ményt, különösen abban az esetben nem, ha az első iteráció előtt az összes célpont ismert.
Ez azért van így, mivel a probléma visszavezethető az utazó ügynök probléma több ügy-
nököt tartalmazó alesetére, ami [KA10] alapján NP teljes. Mindazonáltal, ahogy az előre
meghatározható célpontok száma csökken, az algoritmus által javasolt megoldás konver-
gálhat az optimumhoz.

3.1. Tétel. Azok a térképező megoldások, melyeknél az egyedek képesek megállás nélkül
végezni a térképezés folyamatát, kevesebb energiát igényelnek, mint azok a megoldások,
ahol az egyedeknek folyamatosan meg kell állniuk, illetve el kell indulniuk a mérések között.
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1.2. altézis: Multi Orbit Surrounding

Bevezettem a diszkrét idej?̋, teljesen szinkron Multi Orbit Surrounding (MOS) algorit-
must, amely segítségével egy csoport önálló, memóriával nem rendelkező, korlátozott ha-
tókör?̋ szenzorokkal felszerelt egyed képes bekeríteni egy mozgó célpontot. Beláttam, hogy
a bekerítés minden esetben véget ér polinom időn belül, melyre egy felső korlátot is adtam.

A bekerítés

Ha több egyed próbál elkapni egy mozgó célpontot, a legkézenfekvőbb megoldás a be-
kerítés. A legtöbb csapatban vadászó állat - mint például a farkasok - ezt a stratégiát
használják. A bemutatott módszer lényege, hogy a célpont körül egy körpályát határozunk
meg, ahová az egyes egyedeknek el kell jutniuk.

Egy valós szituációban a célpont ugyanakkor igyekszik elkerülni az üldözőit. Ezt el-
kerülendő, az egyedek a még teljesen be nem töltött körpályán folyamatosan mozgásban
vannak, azaz köröznek a célpont körül, így is nehezítve a célpont menekülését. Annak
érdekében, hogy minimalizáljuk az esetleges ütközéseket, a körpályához egy dedikált ha-
ladási irányt kell definiálni. Ez a kötött haladási irány ugyanakkor megakadályozza, hogy
egy hagyományos harapófogó manővert lehessen az egyedekkel végrehajtani.

A probléma orvoslása érdekében bevezettem a több körpálya koncepcióját. A célpont
köré több koncentrikus körpályát definiáltam, ami a célponttal együtt mozog. Ezt a
struktúrát szemlélteti a 2. ábra.

Minden körpályának dedikált haladási iránya van. Ez két célt szolgál:

• Gyorsítja a bekerítési folyamatot.

• Csökkenti annak az esélyét, hogy az egyedek összeütközzenek, mivel mindenki kör-
pályánként azonos irányba halad.

Minden szomszédos pálya ellentétes haladási iránnyal rendelkezik, így az ütközések mini-
malizálása érdekében, a szomszédos pályák között indokolt egy adott minimális távolság
tartása. Az egyedek a szomszédos pályák közötti "váltás" során szigorúan a csak a célpont
irányába mozoghatnak.

Az algoritmus szempontjából kétféle pályagörbét különböztetünk meg:
Az első az elsődleges pálya (Tprimary). Ez a célponthoz legközelebbi pályagörbe. Az

egyedek fő célja, hogy eljussanak erre a pályára. Amint egy egyed elért erre a pályára,
fel kell hagynia az összes sugárirányú, célpont felé közeledő mozgásával és a pálya által
megadott haladási iránynak megfelelően el kell kezdenie köröznie.

A második típus a másodlagos pályagörbe (Tsecondary). Ezek a pályagörbék távolabb
vannak, mint az elsődleges. Abban az esetben, ha egy egyed egy ilyen pályagörbén tar-
tózkodik, és nem tudja folytatni a célpont felé közelítő sugárirányú mozgását, mert egy
előtte lévő egyed gátolja ebben, a haladási iránynak megfelelően el kell kezdenie az adott
pályán köröznie, amíg ismét lehetővé válik, hogy közelebb mehessen a célponthoz. Ezzel
nem csak az ütközéseket lehet elkerülni, de a bekerítési folyamatot is fel lehet gyorsítani.

Ha az egyedek nem tartózkodnak egyik körpályán sem, csak sugárirányú mozgást
végezhetnek a célpont irányába.

Az egymás közötti ütközés elkerülése miatt az egyedek képesek egymást kis távolságból
taszítani.
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2. ábra: Három pályagörbe és haladási irányaik egy adott célpont körül.

Ennek a pályagörbe rendszernek a segítségével azok az egyedek, amelyek ugyanab-
ból az irányból próbálják meg bekeríteni a célpontot, képesek egy klasszikus harapófogó
manővert végrehajtva bekeríteni a célpontot. A fentiek alapján generált viselkedés a kö-
vetkező:

Ha a robot az aktuális pozíciója T0 vagy egy magasabb prioritású egyed miatt nem
tud közelebb menni a célponthoz, körözzön a Ti | i > 0 pályán a célpont körül az aktuális
haladási iránynak megfelelően. Minden egyéb esetben haladjon a célpont felé.
Ennek algoritmikus formátuma pedig itt látható:

Algorithm 1 A Multi Orbit Surrounding
Bemenet: H a raj minden eleme, T célpont, Tri | i ∈ Z a T körüli pályagörbék,
Ri | i ∈ Z H elemei
loop

for i = 1 to |H| do
fordulás a célpont irányába
if Ri a Tr0-n tartózkodik then
körözés az aktuális pályá a Tr0-nak megfelelő haladási irányba.

else if Ri is on Tri then
if There is no other robot in front then
közelítés a célpont felé

else
körözés az aktuális pályán a Tri-nek megfelelő haladási irányba.

end if
else
közelítés a célpont felé

end if
end for

end loop

Az elméleti validáció során a következő megkötéseket alkalmaztam:
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1. Legyen n pontszerű robot az Euklideszi síkon elhelyezve R2.

2. A robotok közös koordinátarendszerrel rendelkeznek.

3. Minden robot ismeri a célpont t pozícióját, ami a koordináta rendszer origója.

4. A robot mozgása diszkrét lépésekre van osztva.

5. Minden egyes lépés során az egyed képes egy egységnyi utat megtenni, vagy helyben
maradni abban az esetben, ha egy másik robot akadályozza a mozgásban.

6. Az euklideszi távolság d(u, v) minden egyes robotpár u, v között legalább dmin ≤ 1.

7. Az elsődleges pályagörbe T0 sugara és a szomszédos pályagörbék közötti távolság is
egy egység. Azaz ri+1 − ri = 1, i = 1, 2, ..., ahol ri a Ti pályagörbe sugara.

8. A robotok érzékelési hatóköre legalább dmin+2. Így minden egyes robot egy lépésben
legfeljebb dmin távolságra közelítheti meg egymást.

9. A robotok képesek a szomszédos pályagörbék közözött egy lépés alatt átlépni.

3.2. Tétel. (N+1)/2∗D lépés után az elsődleges pályagörbe T0 minden esetben betöltődik,
így ennyi idő után a célpont is bekerítődik, ahol N jelöli azon egyedek maximális számát,
melyek képesek pályára állni a T0 pályán. D jelöli azoknak a távolságoknak az összegét,
amennyire a T0 pályagörbét elfoglaló egyedek voltak a pályától a kiinduló állapotban.

II. Tézis
Öntelepítő szenzorok - A koncentrált fedés gyorsítása

Bevezettem az általam létrehozott módosított (modified) Greedy Rotation Greedy (mGRG)
algoritmust, mely megoldást nyújt a koncentrált fedés (Focused Coverage, F-Coverage)
problémájára. Az algoritmus alapját a Li [LFSS11] által bemutatott GRG/CV képezi.
Beláttam, hogy az általam készített algoritmus minden esetben garantálja, hogy a közép-
pont (POI) résmentesen körbe lesz véve O(D) időegység alatt, ahol D azon távolságok
összege, melyre az egyedek vannak a középponttól a kiindulás pillanatában, ami a kiindu-
lási algoritmus koncentrált fedéshez szükséges idejéhez képest nagymérték?̋ javulás. Az
elméleti eredményeket szimulációkkal is igazoltam. Végezetül mind elméleti úton, mind
szimulációkkal bemutattam, hogy az mGRG algoritmus gyorsabb, mint a GRG/CV.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [5] [12] [18]

2.1. altézis: Az mGRG

A Greedy Rotation Greedy (GRG) algoritmust felhasználva elkészítettem a módosított
(modified) mGRG algoritmust, amely segítségével egy csoport önálló, memóriával nem
rendelkező, önjáró szenzor képes résmentesen lefedni egy adott pont körüli területet, a
koncentrált fedés maximalizálása mellett. Beláttam, hogy az mGRG algoritmus garantálja,
hogy a fedés O(D) időegység alatt végbemegy, ahol D azon távolságok összege, amelyre az
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3. ábra: A hatszög alakú pályagörbék és haladási irányaik

egyedek vannak a középponttól a kiindulás pillanatában egy egyenlő oldalú háromszögekből
álló összefüggő gráfon. Az elméleti eredményeket szimulációkkal is alátámasztottam.

A bemutatott koncepció alapötlete a következő: Minden célpont körüli, hatszög alakú
– a gráf élein futó - pályagörbéhez hozzá van rendelve egy-egy haladási irány oly módon,
hogy a szomszédos pályáknak ellentétes a haladási irányuk. Ezt úgy lehet elérni, hogy
például minden páros pályához óramutatóval ellentétes, míg a páratlanokhoz az óramutató
járásának megfelelő haladási irányt rendelünk. Ez a megoldás nagyban hasonlít az 1.2.
altézisben ismertetett MOS megoldásához. Ha egy szenzornak az aktuális pályán forognia
kell, akkor az aktuális haladási iránynak megfelelően kell megkerülnie a középpontot. Ha
egy forgó és egy "sugárirányban" közelítő egyed a gráf ugyanazon csomópontjára szeretne
eljutni, a forgó egyednek magasabb prioritása van. Ez a megkötés lehetővé teszi, hogy
a fedési folyamat során egyetlen egyed se álljon meg, mivel a forgás minden esetben
lehetséges. A szenzorok, ha lehetőségük van rá, mindig a középpont felé haladnak, amíg
el nem érik a legbelső hatszög alakú pályát, ami az elsődleges pálya (T0).

Hasonlóan a kiindulásként használt GRG algoritmushoz, ha egy egyed képtelen kö-
zelebb kerülni a középponthoz – például egy másik egyed ebben megakadályozza – az
aktuális pályagörbén forgást végez. Mielőtt egy egyed továbblépne egy belsőbb pályára,
minden esetben meg kell győződnie arról, hogy nincs-e más egyed, aki ugyanarra helyre
szeretne lépni.

Prioritási szabályok

Legyen az x csomópont x a Ti pályagörbe egy pontja. (x az aktuális időpillanatban
bármilyen állapotban - elfoglalt, szabad - lehet, ugyanakkor a következő időpillanatban
minden esetben elfoglalható állapotba kerül.) Az x csomópontnak legfeljebb négy olyan
szomszédos csomópontja lehet, ahonnan el lehet őt foglalni a következő lépésben. Ha nem
sarokpontja a pályagörbének, akkor csak három ilyen pont létezik. Minden esetben egy
ilyen szomszéd ugyanazon a Ti pályagörbén van, míg a többi (legfeljebb három) hasonló a
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következő Ti+1 görbén foglal helyet. A legmagasabb prioritással az az egyed rendelkezik,
ami ugyanarról a Ti pályáról érkezik. Azon egyedek között, melyek a szomszédos Ti+1

pályáról érkeznek, a haladási irány határozza meg a prioritási sorrendet. A második
legnagyobb prioritással az az egyed fog rendelkezni, amely ebben a sorban az első, a
harmadik legnagyobbal a második, stb.. Vegyük például a 3 ábrán látható esetet, ahol a p1
csomópont mind a q1, q2, q3, illetve a p2 pontokból is elfoglalható. Ezen csomópontokban
lévő egyedek csökkenő prioritási sorrendje a következő: p2, q3, q2, q1. Az u szenzor
pontosan akkora prioritással fog rendelkezni, amekkora az általa elfoglalt csomópont. Az u
szenzor csak akkor foglalhatja el az x csomópontot, ha nála nagyobb prioritású egyed nem
akarja ugyanezt tenni. Köszönhetően annak, hogy a szenzorok két lépés távolságra képesek
ellátni, képesek minden olyan egyedet időben észlelni, melyek ugyanarra csomópontra
szeretnének eljutni. Így minden egyes egyed képes magától eldönteni, hogy elfoglalhatja-e
vagy sem az adott csomópontot.

Ha az u szenzor ugyanolyan távol van két olyan szabad csomóponttól, melyek közelebb
vannak a középponthoz, mint u (például a q1 a p0 és a p1 csomópontoktól) és az aktuális
haladási irány az óramutató járásával ellentétes (egyirányú), akkor a csomóponttól balra
(jobbra) lévő üres csomópontot fogja elfoglalni. Ha egy nagyobb prioritású egyed ugyanazt
a csomópontot szeretné elfoglalni, akkor u-nak a másik csomópontot kell választania.
Abban az esetben, ha ezt a csomópontot se lehet egy magasabb prioritású egyed miatt
elfoglalni, akkor u-nak forognia kell.

Ezek a szabályok garantálják, hogy a szenzorok vagy a középpont felé vagy a körül
mozognak, azaz soha nem állnak meg és nem tartózkodnak ugyanazon a helyen két egy-
mást követő időpillanatig. Ugyanakkor ehhez mindenképpen szükséges, hogy két lépés
távolságba képesek legyenek ellátni, hogy észlelni tudják az elfoglalható csomópontokat,
illetve, hogy elkerüljék az esetleges ütközéseket.

3.3. Tétel. O(D) lépés után minden belső pálya betöltődik, ahol D azon távolságok össze-
ge, melyre az egyedek vannak a középponttól a kiindulás pillanatában.

2.2. altézis: Gyorsított fedés

Beláttam, hogy az mGRG algoritmus a fedési feladatot gyorsabban teljesíti, mint a kiin-
dulási alapként használt GRG/CV algoritmus. Az elért elméleti eredményeket szimulációk
segítségével is alátámasztottam.

Az 4. ábrán látható szimulációs eredmények alapján megállapítható, hogy az mGRG
minden esetben gyorsabb volt, mint az eredeti GRG.

3.4. Tétel. Az mGRG a fedési feladatot gyorsabban végzi el, mint az eredeti GRG/CV
algoritmus.

III. Tézis
Kooperatív kommunikáció - Kognitív rajok

Bevezettem a kognitív rajok koncepcióját, amely segítségével egy csoport önálló robot ké-
pes egy valódi kollektív entitást alkotni, mely inter-kognitív csatornákon keresztül képes
más, magasabb kognitív szinten lévő egyedekkel (pl. emberek) kapcsolatba lépni. Annak
érdekében, hogy rámutassak a vázolt koncepció előnyeire, bevezettem a terület felügyelet
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(a)

(b)

4. ábra: Az mGRG és GRG/CV algoritmusok fedési idei, (a) fix egyedszám és változó
méretű kiinduló zóna, (b) változó méretű egyedszám és fix méretű kiinduló zóna

problémáját, amely esetben egy csoport mobil robotnak meg kell akadályoznia, hogy egy
esetleges behatoló egy adott területen keresztülmehessen. Az imént vázolt problémára két
elemi viselkedésekből felépülő megoldás is adtam. A vázolt elméleti megoldásoknak el-
készítettem a diszkrét interpretációit is, melyek hatékonyságát mind elméleti analízissel,
mind szimulációkkal igazoltam. Végül kiegészítettem a megoldásokban használt egyede-
ket kognitív infokommunikációs képességekkel, és beláttam, illetve szimulációk segítségével
igazoltam, hogy ilyen képességek birtokában az egyedek sokkal hatékonyabbak, mint egy
hagyományos raj egyedei.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [4] [19] [20] [12]

3.1. altézis: A területfelügyelet

Bevezettem a területfelügyelet problémáját és mutattam rá két elemi viselkedésekből fel-
épülő megoldást. Beláttam, hogy a diszkrét követési szabály segítségével az egyedek a MOS
algoritmus diszkrét verziójával képesek bekeríteni egy mozgó célpontot. Szimulációk segít-
ségével igazoltam, hogy mindekét javasolt megoldás egy minden oldalról zárt területen belül
képes elfogni egy adott célpontot.
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Az elosztott terület felügyeleti algoritmusok készítése során a Mataric [Mat95] által
bevezetett elemi viselkedéseket, mint építőköveket használtam fel. A javasolt felügyeleti
megoldás két részre bontható:

Szétszóródás: A terület felügyelet első részében az egyedeknek szét kell szóródni-
uk egy adott kiindulási területről. Magától értetődő, hogy a szétszóródás megnöveli a
behatoló detektálásának valószín?̋ségét. Fontos azonban az is, hogy az egyedek egymás
"látókörében" maradjanak, hogy ne alakulhasson ki az érzékelők által le nem fedett te-
rület. Ahogy azt Gage [Gag92] is bemutatta, a felügyelt terület maximalizálása és az
érzékelők által le nem fedett területek minimalizálása egyszerre nem teljesíthető. Ez csak
abban az esetben megvalósítható, ha a felügyelt terület mérete korlátos és kellően kicsi.
Így el kell dönteni, hogy a detektált behatolók számának maximalizálása, vagy a behato-
lók megszökésének minimalizálása a cél. Ebben a megoldásban a le nem fedett területek
minimalizálása volt a fő feladat.

Algorithm 2 Szétszóródás
loop

if egy vagy több egyed ddisperse távolságnál közelebb van egymáshoz then
távolodás a kevésbé sűrű területek felé

end if{ez minden egyedre egységes}
end loop

Elfogás: Az algoritmus második fázisa a célpont elfogása. Ellentétben a szétszóró-
dással, a javasolt bekerítő algoritmus sokkal több kooperációt igényel az egyedek részéről,
emiatt két különböző, egy alap, illetve egy MOS alapú megoldás került bevezetésre.

Ha egy egyed érzékeli a célpontot, automatikusan átvált az elfogás állapotba. Ha a
célpontot elveszíti, akkor pedig visszavált a szétszóródás állapotba.

Az alap algoritmus esetében két elemi viselkedést kombináltam. Az első a gyülekezés
vagy hazatérés, amely során az egyed közvetlenül egy adott pont felé mozog. Az egyedek
mindaddig ezt a viselkedést folytatják, amíg egy másik egyed útjukat nem állja, vagy a
céltól mért távolságuk egy adott érték alá nem csökken. Ha az egyedek nem képesek a
hazatérés viselkedésformát követni, akkor elkezdenek a célpont körül körözni, amíg új-
ra lehetővé nem válik a hazatérés. Ez a viselkedés a keringés. Annak érdekében, hogy
elkerüljék az egymás közötti ütközéseket, a keringés csak meghatározott célpont körüli pá-
lyákon engedélyezett. A legbelső pályának a sugara d. A teljes viselkedést a 3. Algoritmus
szemlélteti.

Algorithm 3 Alap elfogás
loop

if az aktuális pozíció a legbelső pálya vagy egy szomszédos egyed akadályozza a
továbbhaladást then
Keringés

else
Hazatérés

end if
end loop

Habár a MOS alapú algoritmus jobban teljesít, mint az alap algoritmus, fontos meg-
jegyezni, hogy mindössze egyetlen apró eltérés van a két megoldás között, ami a pályák
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előre meghatározott haladási iránya. A MOS algoritmus elemi m?̋veletekkel leírt interp-
retációját a 4. algoritmus szemlélteti.

Algorithm 4 MOS alapú elfogás
loop

if az aktuális pozíció a legbelső pálya vagy egy szomszédos egyed akadályozza a
továbbhaladást then
Keringés az aktuális haladási iránynak megfelelően

else
Hazatérés

end if
end loop

Az egyszer?̋bb validáció és a könnyebb implementáció érdekében az algoritmusoknak
elkészítettem a diszkrét reprezentációit. Mindkét esetben a teljesen szinkron modell mel-
lett döntöttem, ahol mind a célpont, mind az egyedek egy egyenlő oldalú háromszögekből
álló összefüggő gráf élein közlekedhettek. Az algoritmusok diszkrét környezetbe való át-
ültetéséhez az alábbi megkötéseket alkalmaztam:

1. Minden egyes időpillanatban az egyedek csak a szomszédos csomópontokra tudnak
átlépni.

2. Az egyedek közötti minimális távolság az elfogás során dintercept, ami 1 egység.

3. A célpont sebessége vt = ve/4. (Ez azt jelenti, hogy a célpont csak minden negyedik
lépésben képes elmozdulni a helyéről.) Emiatt az egyedek periódusideje pe = 1,
míg a célpont periódusideje pt = pe· 4 = 4. Az algoritmus természetesen m?̋ködik
lassabban mozgó célpontok esetében is. A szomszédos pályagörbék közötti távolság
konstans 1 egység.

4. Az egyedek érzékelési és kommunikációs hatóköre rs = 4, rc = 8.

Az egyedek a look-compute-move paradigmát követik. Ha egy egyed detektál egy cél-
pontot, akkor átvált elfogó állapotba és megpróbálja bekeríteni. Abban az esetben, ha az
egyed már nem képes tovább érzékelni a célpontot, akkor a következő lépés során visszavált
a szétszóródás állapotba. Annak érdekében, hogy a célpont elkapása diszkrét környezet-
ben is hatékonyan m?̋ködhessen, az algoritmusokat a következő szabállyal egészítettem
ki:

Discrete Following Rule: Diszkrét követési szabály: Ha az elfogási állapotban
lévő egyedek észlelik, hogy a célpont elmozdul, minden egyed a következő időpontban
pontosan ugyanabba az irányba tesz egy lépést. Habár ez a kiegészítő mozgás egy lépés
erejéig megakadályozza az egyedeket, hogy folytassák a bekerítést, a maradék lépések
során, amikor a célpont mozdulatlan, onnan folytathatják a teljes folyamatot, ahonnan
az két lépéssel előbb félbeszakadt.

Mind az alap, mind a kognitív képességekkel rendelkező egyedekkel végrehajtott szi-
mulációk eredményei megtalálhatóak a 5.ábrán.

3.5. Tétel. A MOS algoritmus és a diszkrét követési szabály segítségével egy raj b(6/2 +
1)·D· pt/(pt− pe)c időegység alatt képes bekeríteni egy adott célpontot, ahol D azon távol-
ságok összege, melyre az egyedek vannak a célponttól a kiindulás pillanatában, pt és pe a
célpont és az egyedek periódusideje, pe = 1 és pt = i· pe | i ≥ 2, i ∈ Z.
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5. ábra: Elfogási idők kognitív és hagyományos rajok esetén

3.2. altézis: A kognitív raj

Bevezettem a kognitív raj fogalmát, ahol a szomszédos egyedek képesek egymással peer-to-
peer kommunikációs kapcsolatot létesíteni. Beláttam, hogy a kommunikációs képességekkel
felruházott rajok gyorsabban adaptálódnak környezetük változásaihoz. Továbbá beláttam,
hogy egy diszkrét, ideális, érzékelők által le nem fedett területektől mentes konstelláció ese-
tén a kognitív raj egyedei polinom időben képesek bekeríteni az adott célpontot, melyre egy
felső korlátot is adtam. Végül szimulációs eredményekkel igazoltam, hogy a kommuniká-
ciós képességekkel ellátott rajok jobb teljesítményt nyújtanak, mint az ilyen képességekkel
nem rendelkező rajok.

A raj egyedei ismereteinek az egymás közti felhasználása érdekében, a rendszert kom-
munikációs képességekkel kell ellátni. Amint ez a kommunikációs hálózat létrejött, a több,
önálló egyedből álló raj átalakul egy magasabb szint?̋ egyeddé (kognitív raj). Ez az egyed
(kognitív raj) nem csupán hasonlóan magas szint?̋ kognitív egyedekkel lesz képes intra
kognitív csatornákon keresztül kommunikálni, hanem magával az őt alkotó egyedekkel is
inter kognitív csatornákon keresztül.

A bemutatott területfigyelési példában, az egyedek kommunikációs képességekkel való
felruházása révén, a robotok képesek a célpont pozíciójának továbbadására, illetve ész-
lelni tudják, ha a célpontot sikeresen bekerítették. Ez hagyományos esetben csak külső
megfigyelő által lehetséges.

Ez az információmegosztó képesség túlmutat a területfelügyelet problémáján, mind-
azonáltal jól példázza annak előnyeit.

3.6. Tétel. A kommunikációs képességekkel rendelkező rajok gyorsabban képesek adaptá-
lódni környezetük változásához, mint a csak lokális szenzorokat használó megoldások.

A terület felügyelet problémáját tekintve, ez azt jelenti, hogy egy kognitív rajnak
kevesebb időt vesz igénybe a célpont bekerítése, mivel hamarabb képes reagálni a behatoló
megjelenésére, mint a hagyományos rajok.

3.7. Tétel. Egy kognitív raj egyedei, melyek képesek érzékelők által le nem fedett terü-
letektől mentesen szétszóródni egy adott területen és rs hatótávolságú szenzorokkal ren-
delkeznek, a terület felügyelet mechanizmusát, illetve a MOS algoritmust felhasználva
b(6/2 + 1)· 10· rs· pt/(pt − pe)c időegység alatt képesek bekeríteni egy adott célpontot.
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4. Az eredmények gyakorlati alkalmazása

Kapcsolódó publikációk: [1] [2] [6] [7] [8]
Annak érdekében, hogy a kooperáció és az információ megosztás terén előzőleg bemu-

tatott elméleti eredményeket a gyakorlatban fel tudjam használni, kutatásom során két
alkalmazásfejlesztési projektben is részt vettem.

A hálózat által támogatott kognitív információ megosztás tanulmányozása során részt
vettem egy Network Coding technológián alapuló fényképmegosztó alkalmazás, a Picture
Viewer fejlesztésében. A projekt célja az volt, hogy beágyazott rendszerek használatával
demonstrálja a koncepció hatékonyságát és megvalósíthatóságát. A m?̋ködő megoldás
ismertetése mellett, az is bemutatásra került, hogy kisméret?̋ adatok esetén a csomagkó-
dolás energiaigénye kevésbé releváns.

A kooperáció nyújtotta előnyök gyakorlatban történő kipróbálása érdekében részt vet-
tem egy közösségi mobil készülékekre szánt közösségi játék, a Gedda Headz és a hozzá
tartozó infrastruktúra kifejlesztésében. Ennek révén valós képet kaptam egy igazi szociális
alapú, de mégis mesterséges közösség felépítéséről.
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