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1. Bevezetés

A vezeték nélküli szenzorhálózatok (WSN) olyan szenzor csomópontokból állnak, melyek
vezeték nélküli módon kommunikálnak, és egy vagy több környezeti paramétert moni-
toroznak. Ezen elosztott szenzorhálózatok fókuszban voltak már a 90-es évek elejétől,
amikor megfigyelhető volt egy elmozdulás a centralizált, megb́ızható, nagy költségű és nagy
teljeśıtményű egyéni szuper csomópontoktól a nagyszámú, olcsó, decentralizált és egyenként
megb́ızhatatlan csomópontok hálózatai felé, melyek összességében nagyobb bonyolultságú
feladatok ellátására voltak képesek. Maguk a csomópontok általában alacsony költségűek,
kisméretűek és korlátos erőforrásokkal rendelkeznek, valamint tipikusan cserélhetetlen
energiaforrással vannak ellátva.

Mivel egy csomópont életciklusa általában akkor ér véget, amikor kimerül az ener-
giaforrása, a hálózat energiafelhasználása egy fontos aspektusa a rendszernek. A lehető
leghatékonyabb energiagazdálkodás érdekében ezért több különböző eljárást dolgoztak
ki. A MAC (Medium Access Control) rétegbeli szenzorhálózati protokollok, különféle
elosztott szinkronizálási eljárások seǵıtségével az energiafelhasználást általában munkacik-
lusok bevezetésével[1] vagy egyenletesen terhelt topológiák[2] kialaḱıtásával optimalizálták.
Szintén alacsony szintű megoldás az ébresztő rádió (wake-up radio) alkalmazása, mely nem
végez adattovább́ıtást, és ezért energiahatékony. Az alkalmazás során ez a rádió mindössze
a szomszédos csomópontok felébresztésére szolgál[3].

Energiahatékonyság ugyanakkor magasabb szinten is elérhető. Az irodalomban számos
energia-hatékony útválasztó eljárást tartanak számon, mint például [4], és léteznek jól
alkalmazható adat-aggregációs eljárások is[5] melyek csökkentik a hálózat összforgalmát.
Összességében elmondható, hogy az energia-hatékony megoldások a felhasznált energia,
adatforgalom és csomagkésleltetés között próbálnak egyensúlyt találni[6].

A megközeĺıtésünkhöz legközelebb az alvásütemező eljárások[7][8] állnak, ahol a legtöbb-
ször emlegetett előfeltevés az, hogy a hálózat túlteleṕıtett, amiből kifolyólag redundánsak
a szomszédos minták. Az alvásütemező eljárások célja általában az, hogy minél több
szenzorcsomópontot alvó üzemmódban tartsunk úgy, hogy a mintavételezés minősége ne
csökkenjen, de a hálózat topológiája összefüggő maradjon, biztośıtva azt, hogy a nyelő állo-
más elérhető legyen bármely csomóponttól (többugrásos útválasztással). Az eddig publikált
alvásütemező eljárások többnyire érzéketlenek a minták mindenkori értékére, ı́gy azok nem
képesek a környezethez adaptálódni. Ez a tény szignifikáns mintavételi hibákban tükröződik
dinamikus környezetekben. Az is tény, hogy ezen eljárások nem támogatják a mobilitást,
amit a [9] felmérés is mutat. E modellek hátránya főleg eseményvezérelt környezetben
jelenik meg, ahol a dinamikusan felbukkanó diszkrét események a klasszikus[10] megoldások
működését teljesen ellehetetleńıtik[9]. Eseményvezérelt környezetben minta-érzékeny meg-
oldások és több szempontból adapt́ıv esemény-előrejelző technikák felhasználása javasolt.
Ilyen és hasonló kih́ıvások motiválták a munkámat, a célom pedig egy újszerű, adapt́ıv
és nem utolsó sorban minta-érzékeny eljárás kidolgozása volt, mely képes megbirkózni
eseményvezérelt dinamikus környezetekkel.

A problémát három viszonylag elkülönülő fázisában közeĺıtettem meg. Először megvizs-
gáltam az egyéni csomópont lehetőségeit arra az esetre, amikor nem lehetséges kooperáció
a szomszédos csomópontokkal. ezután már kooperáló csomópontokat feltételeztem, a végül
pedig kifejezetten eseményvezérelt hálózatokra összpontośıtottam, ahol a javasolt eljárás
elosztott esemény-előrejelzésre valamint kooperációra támaszkodik.

Az első fázisban valós minták gyűjtését hajtottam végre MicaZ szenzorcsomópontok
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seǵıtségével, majd különböző statisztikai mutatókat és összefüggéseket azonośıtottam. Ezek
után javasoltam egy alvásütemező architektúrát, mely szignifikáns energiamennyiséget képes
megspórolni úgy, hogy a mintákban nem következik be jelentős torzulás. A javasolt eljárás
folyamatos adaptációra és dinamikus előrejelzésekre épül. Nyomon követi és kiaknázza a
mintákban rejlő redundanciát, mint amilyen az autókorreláció is.

A második fázisban térbeli redundanciát vizsgáltam és javasoltam egy adapt́ıv alvás-
ütemező eljárást mely minta-érzékeny és képes dinamikusan kiaknázni a minták térbeli
korrelációját, valamint kiegyensúlyozni a hálózatban levő csomópontok energiatartalékát.
Az alapötlet a következő. A szomszédos csomópontok nyomon követik egymás között a
mintákat és meghatározzák a lineáris összefüggéseket. Abban az esetben, ha a lineáris
kapcsolat erős, az adott csomópont kiiktatja szomszédját és megbecsüli saját mintái alapján
a szomszédja mérési eredményeit.

A harmadik fázisban eseményvezérelt hálózatokra összpontośıtottam. Valós környezetből
származó szekvenciákat modelleztem és javasoltam egy esemény-előrejelző keretrendszert,
mely O(n2) komplexitású. Az eljárás minden előrejelzéshez zárt konfidencia értéket rendel,
teljesen elosztott, és nem alkalmaz kemény időszinkronizálást, sem térbeli lokalizációt. Szin-
tén javasoltam egy a zajforrás sebességét becslő eljárást, valamint egy nem i.i.d. (független
és azonos eloszlású) eseménygenerátort, mely képes szimulálni egy olyan eseményvezérelt
szenzorhálózat méréseit, mely forgalmi rendszereket követ.

2. A kutatás célkitűzései

A disszertációm célkitűzése olyan teljesen elosztott, adapt́ıv és skálázható eljárások ki-
dolgozása és kiértékelése, melyek képesek kiaknázni a mintákban rejlő különböző jellegű
redundanciát, mind idővezérelt, mind eseményvezérelt[11][12] dinamikus környezetben. A
cél (többek között) alvásütemező eljárások támogatása folyamatosan változó környezet-
ben. Az irodalomban sok alvásütemező eljárást tartanak számon, de ezek általában nem
támogatnak dinamikus vagy eseményvezérelt környezeteket[9]. Ez a tény főként annak
tudható be, hogy viszonylag alacsony a mintaérzékeny eljárások száma. A kutatási fázis
elején három különböző célt azonośıtottam.

Az első célja az itt összegzett kutatásnak megvizsgálni különböző kaotikus folyamatok
előrejelzését biztośıtó eljárások alkalmazhatóságát független alvásütemezésre, majd javasolni
egy architektúrát mely minimális erőforrásigényekre támaszkodik. Erre alapozva a disszer-
táció második célja egy olyan térbeli korrelációra érzékeny, elosztott alvásütemező megoldás
kidolgozása, mely támogat dinamikusan változó környezeteket. Az eljárásnak támaszkodnia
kell a térbeli korreláció struktúrájára valamint képesnek kell lennie szignifikáns mennyiségű
energia megtakaŕıtására.

A disszertáció harmadik célja egy elosztott esemény-előrejelzési megoldás kidolgozása
eseményvezérelt[13][14] hálózatokra mely explicit tudásra (pl. Fuzzy szabályok, téridő
szekvenciák) és nem implicit tudásra (pl. a neurális háló fekete doboz információ tartalma)
támaszkodik. Az eljárás legyen képes hatékonyan előre jelezni ritka diszkrét eseményeket
a hálózatban, valamint minden előrejelzéshez konfidencia értéket rendelni. A megoldás
(többek között) dinamikus alvásütemezés támogatására legyen optimalizálva.
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3. Módszertan

A kutatási célok elérése érdekében analitikus modellezést, hálózati szimulálást és mérőháló-
zatok teleṕıtését végeztem el. Annak érdekében, hogy validáljam a javasolt modelleket a
fentiekben emĺıtett technikák kombinációját alkalmaztam. A mérőhálózat eredményeit első-
sorban a matematikai statisztika, szabályozás elmélet valamint jelfeldolgozás módszereivel
tanulmányoztam.

Az első téziscsoport analitikus eredményeinek valamint az eljárás hátterének kidolgo-
zása során főképp az elsőrendű optimalizálás valamint a szabályozás elmélet módszereire
támaszkodtam. Nagymértékben használtam a matematikai statisztika módszertanát, hogy
származtatni tudjam az analitikus összefüggéseket, végigvezessem a bizonýıtásokat, ki-
dolgozzam az eljárás hátterét valamint kiértékelhessem azt. Ezek után az eredmények
kiértékelésére összehasonĺıtó szimulációkat futtattam valamint empirikus elemzést végeztem.

A második téziscsoport eredményeinek kidolgozása során főleg az algebra illetve matema-
tikai statisztika módszereire támaszkodtam. Az esemény-előrejelző keretrendszer analitikus
hátterének felálĺıtásakor a fuzzy halmazelmélet összefüggéseit alkalmaztam. Ezek után
az eredmények kiértékelését összehasonĺıtó szimulációkkal valamint empirikus elemzéssel
végeztem el.

A szimulációs modellek numerikus számı́tásait MATLAB nyelven SIMULINK környe-
zetben végeztem el.
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4. Új eredmények

4.1. Dinamikus alvásütemező architektúra (DSS)

Ahogy emĺıtettem, az első célja a disszertációnak megvizsgálni a lehetőségeket független
alvásütemezésre vezeték nélküli szenzorhálózatokban. Mivel az eljárás a mintasorozatban
lévő redundanciára támaszkodik, nincs szükség külső seǵıtségre, tehát nincs kommunikációs
önköltség. Ezen alapszik a DSS szükséghelyzeti módja, melyet lokális extrapolációnak
neveztem (LE), és akkor is képes energiát megtakaŕıtva mintavételezni, ha a hálózat
átmenetileg szétesett.

A második kutatási célom az volt, hogy kidolgozzak egy elosztott, térbeli korreláci-
óra érzékeny alvásütemező megoldást[15] mely támogat dinamikusan változó környezete-
ket. A térbeli korreláció detektálásának érdekében elkerülhetetlen a csomópontok közötti
kooperáció[16][17]. A javasolt eljárás az adapt́ıv regressziós metódusra (ARM) épül, mely
egy távoli csomópont mintáit képes követni, esetleges korrelációt detektálni, majd elimi-
nálni a redundanciát. A dinamikus alvásütemező eljárás (DSS) e két elemből épül fel:
lokális extrapoláció és adapt́ıv regresszió. Az eljárás elosztott módon annyi ARM magot
futtat a lokális csomóponton amennyi távoli szenzort az adott csomópont követ. A lokális
extrapolálást pedig akkor alkalmazza, ha a hálózat szétesett.

I. Tézis [J1] [C1] [C2] [C3] [C4] Javasoltam egy robusztus, térbeli korrelációra érzékeny
adapt́ıv alvásütemező eljárást (DSS), mely rendelkezik szükséghelyzeti móddal (LE), támo-
gatja a mobilitást, az energia-kiegyensúlyozást, folytonos adaptációt és extrapolációt végez,
ezekhez pedig nincs szüksége offline előszámı́tásokra, sem dedikált fázisokra. Az eljárás
moduljait külön-külön, valamint rendszerszinten is kiértékeltem, mind analitikus, mind
empirikus módszerekkel.

4.1.1. Lokális Extrapolátor architektúra (LE)

A célom az volt, hogy kidolgozzak egy adapt́ıv és elosztott alvásütemező architektúrát,
mely képes a hálózatot úgy ütemezni, hogy az ne torźıtsa jelentősen a környezetből begyűj-
tendő információ tartalmát, de ugyanakkor szignifikáns energiamennyiséget legyen képes
megtakaŕıtani. A javasolt lokális extrapolációs (LE) eljárás a mintákban lévő redundancia
kiaknázásával egy megoldást nyújt erre a problémára, jelentős önköltség nélkül.

I.1. Tézis [C1] [C2] Javasoltam egy alacsony memóriaigényű, mintatudatos, adapt́ıv, alvás-
ütemező architektúrát mely két modusú FIR/IIR folytonos adaptáción és változó hosszúságú
előrejelzéseken alapul. Megmutattam, hogy a lokális extrapoláció dinamikus előrejelzésekkel
megközeĺıtőleg 40%-kal túlteljeśıti ugyanazt az eljárást statikus előrejelzésekkel. Mind-
emellett a lokális extrapolációs eljárás statikus előrejelzésekkel közel 50%-kal túlteljeśıti a
nullad rendű tartó jel rekonstrukciós eljárást, az előrejelzések négyzetes hibájában mérve.
Dinamikus, eseményvezérelt, vezeték nélküli szenzorhálózati (WSN) környezetben (mint

amilyen egy közúti forgalomiránýıtási rendszer például) az adatterjesztés komplex feladat,
hiszen a terjesztendő információ könnyen elavulhat még a célba érése előtt. Az esetleges
összefüggések, redundanciák egy ilyen hálótatban gyorsan változnak. Mivel az alacsony
energia-felvétel elengedhetetlen, a lokális megoldások ı́gy erősen megfontolandóvá válnak,
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hiszen nem rendelkeznek szignifikáns önköltséggel és nem használnak adatárasztást sem.
A megközeĺıtésem folytonos adaptálásra, hibakövetésre és dinamikus alvásmenedzsmentre
alapul. Az előrejelző alrendszer (a mi esetünkben véges impulzusválaszú szűrő) próbát tesz
egy minta előrejelzésére és az eredmény által kifesźıtett kvadratikus hibafelsźın gradiense
alapján adaptálunk. A hibát minden lépésben kiértékeljük, és ha a mozgó átlag az Uerr (fel-
használó által specifikált hibakorlát) alá esik, több mintát rekurźıvan előrejelzünk. Ezeket
aztán elküldjük a nyelőnek és alvó fázisba váltunk a lefedett időtartományra, ahol az alvás
hossza arányos a hiba mozgóátlagával.

Az 1. algoritmus 3 felhasználó által specifikálandó paraméterrel rendelkezik és 2 továbbival
melyek beálĺıtásához becslési módszert adtam. Az N a FIR/IIR (Finite/Infinite Impulse
Response digital filter) szűrő fokszáma, µ a gradiens süllyedéses elsőfokú optimalizációs
eljárás bátorsági faktora, Uerr a felhasználó által specifikált hibakorlát, mı́g Atp és Btp
(melyek beálĺıtására adunk módszert) az aktuális hiba valamint a tp alvásfázisok száma
közötti lineáris kapcsolatot definiáló paraméterpáros.

Az egyszerűség kedvéért a pszeudokód követi a MATLAB nyelv mátrixmanipulációs
szintaxisát. Először (1-2. sor) inicializáljuk a hibavektort (e), a FIR paramétereket (b),
valamint a bemeneti puffert (x). A főciklus első lépése (3. sor) egy esemény-előrejelzés (4.
sor), hogy követni tudjuk a modell aktuális teljeśıtményét. Ezt követően a környezetet
mintavételezzük (5. sor) majd elmentjük a mintát az x vektorban (6. sor). Ezek után
kiszámı́tjuk a négyzetes előrejelzési hibát és elmentjük az e hibavektorban (7. sor), majd
adaptáljuk a modellt a gradiens eljárással (8. sor).

Algoritmus 1 Lokális extrapolálás (LE) algoritmusa (N , µ, Uerr, [Atp, Btp])

1: e = ones(N, 1)
2: b = [0, 0, .., 0]T ; x = [1, 0, .., 0]T

3: while (true)
4: y = bTx //előrejelzés
5: l = sample() //környezet mintavételezése
6: x(3 : end) = x(2 : end−1); x(2) = l
7: e(2 : end) = e(1 : end−1); e(1) = (l − y)2

8: bnew = bold + 2µe(1)x //adaptáció
9: if (mean(e) ≤ Uerr)
10: tp=round((Uerr −mean(e)) ∗ Atp +Btp)
11: for i = 1 to tp
12: yp(i) = bTx //előrejelzés
13: x(3 : end) = x(2 : end−1); x(2) = yp(i)
14: send(to bts, yp) //előrejelzések a BTS-nek
15: goToSleepMode(tp) //alvás tp-ig

Ha az e-ből számı́tott négyzetes hiba átlaga kisebb, mint a felhasználó által specifikált
hibakorlát Uerr, akkor rekurźıvan előrejelzünk tp mintát (11-13. sor), majd ezeket elküldjük
a bázisállomásnak (14. sor). Az előrejelzés időtartamára a szűrő IIR módra vált a vissza-
csatolás miatt. A tp előrejelzések száma közvetlenül arányos a Uerr −mean(e) hibával (10.
sor). Az előrejelzés után a csomópont alvó üzemmódba vált (15. sor) a minták által lefedett
időtartományra. Miután a csomópont felébredt, újra futtatja az itt leirt főciklust (3. sor).
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1. ábra. ZOH összehasonĺıtása az LE(S) és LE(D) előrejelzésekkel (µ független paraméter,
MSE (a), alvásarány (b) oldalon)

További részletekért és eredményekért lásd a disszertáció Independent Sleep Sche-
duling Architecture fejezetének 2.1-2.5 alfejezeteit

4.1.2. Összehasonĺıtás és érzékenységvizsgálat

A modell keppességeinek jobb megértése érdekében empirikusan elemeztem az eljárás
teljeśıtményét, miközben a FIR/IIR szűrő fokszámát valamint a bátorsági faktor értékét
változtattam. A szimulációk során a MATLAB & SIMULINK numerikus környezetet
valamint negyedik generációs nyelvet alkalmaztam.

Az alvásarány valamint a mintavételi hiba alakulása mindhárom rendszer esetén az 1. ábrán
látható. A ZOH (Zero Order Hold) nullad rendű tartó jelrekonstrukciós eljárás képezi a
referenciát. Ahogy változtatjuk a ZOH alvási arányt, úgy különböző statikus mintavételező
hálózatokat modellezünk különböző mintavételezési frekvenciával. Az LE(S) a javasolt
eljárás egyszerűśıtett verziója, ahol statikus előrejelzéseket alkalmazunk, tehát a tp = 5
paraméter konstans; az LE(D) az I.1. tézisben javasolt lokális extrapolációs eljárás teljes
verziója.

Az 1. ábra (b) oldalán, ugyanazon felhasználó által specifikált korlátok mellett az
alvásarány látható, mellyel arányos lesz a megspórolt energia. Esetünkben az összes vizsgált
rendszer alvás arányát (energia felvételét) összehangoltuk a jobb összehasonĺıthatóság
érdekében.

Az 1. ábra (a) oldalán a mintavételezési hiba látható különböző felhasználó által specifi-
kált korlátok mellett. Megfigyelhető, hogy a javasolt eljárás dinamikus (nem korlátozott)
verziója biztośıtja a legalacsonyabb mintavételezési hibát. A második legalacsonyabb min-
tavételezési hibát, megegyező teljeśıtményfelvétel mellett, a lokális extrapolációs eljárás
statikus verziója biztośıtja, mı́g a ZOH (teljesen statikus) mintavételező hálózat teljeśıt a
leggyengébben. A szimulációs eredmények tehát azt mutatják, hogy az LE(D) eljárás jobban
teljeśıt, mint bármely statikus mintavételező hálózat bármilyen mintavételi frekvencián,
ugyanakkor pedig nem rendelkezik sem kommunikációs, sem szignifikáns memória vagy
számı́tási önköltséggel.

További részletekért és eredményekért lásd a disszertáció Independent Sleep Sche-
duling Architecture fejezetének 2.6-2.7 alfejezeteit
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4.1.3. Adapt́ıv regressziós eljárás (ARM)

A második fázisa a protokoll kidolgozásának egy metódus javaslata mely képes korrelációt
detektálni két különböző csomópont között, majd dinamikusan eliminálni a redundanciát egy
felhasználó által meghatározott hibakorlát mellett. A javasolt ARM eljárás nem támaszkodik
előszámı́tásokra, dedikált fázisokra, sem a bázisállomás seǵıtségére, ı́gy használható teljesen
elosztott módon is. A redundancia eliminálása során az eljárás képes megbecsülni a hiányzó
mintákat a mindenkori lineáris összefüggésekre támaszkodva úgy, hogy a csomópontok
energiafelvétele minimális és kiegyensúlyozott legyen.

I.2. Tézis [J1] [C3] Javasoltam egy adapt́ıv regressziós eljárást (ARM), mely képes
dinamikus korreláció detektálásra két csomópont mintái között, és képes eliminálni a
redundanciát úgy, hogy a csomópontok energiafelvétele aszimptotikusan optimális, valamint
kiegyensúlyozott legyen. Az extrapolációs hiba egy nagyságrenddel jobb, mint a referencia
rendszeré, ugyanazon teljeśıtményfelvétel mellett.

Algoritmus 2 Adapt́ıv regresszió ni és nj szenzoron (SFifoSize, Uerr, tp)

1: sampleFIFO = zeros(length(SFifoSize))
2: a = 1; b = 0 //az első előrejelzés x
3: while(true)
4: x = sample() //ni csomópont mintavételezi környezetét
5: [y,Bj] = receive(′[y,B]′, nj) //’’y’’ minta fogadása és ’’Bj’’ energiastátusza
6: push(sampleFIFO, [x, y]) //mintapárt elment [lokális:x, távoli:y]
7: [a, b, ainv, binv] = LinReg(sampleFIFO) //regressziós paraméterek frisśıtése
8: if(expErr(sampleFIFO,Bi, Bj) ≤ Uerr)
9: send(ni to nj, goSleep(Bi, ainv, binv))
10: if(Bi < Bj)
11: sleep(tp) //alvás tp intervallumig
12: else
13: for i = 1 to tp
14: x = sample() //ni mintavételezi környezetét
15: send(ni to bts, x) //ni bts-nek küldi mintáit
16: y = ax+ b //ni extrapolálja nj mintáit
17: send(nj to bts, y) //minta nj nevében

Az adapt́ıv regressziós eljárás (ARM) egy folytonos algoritmus. Inicializálás után (1-2.
sor), minden iterációban (3. sor) mintavételezzük a környezetet és mintára valamint Bj

energiastátusz üzenetre várunk a távoli nj csomóponttól (4-5. sor). Miután a távoli minta
megérkezett, a lokális mintával együtt egy FIFO pufferbe mentjük (6. sor). A FIFO-ban
található mintapárok alapján megbecsüljük a regresszió várható hibáját (8. sor) valamint
paramétereit (7. sor). Abban az esetben, ha a mindenkori várható hiba a regresszió azon
oldalán ahol az alacsonyabb energiával rendelkező csomópont található alacsonyabb, mint a
felhasználó által specifikált hibakorlát (ez az összefüggés a II.2. Tézisben ki van bőv́ıtve),
akkor vagy ni vált alvó állapotba (11. sor), vagy az approximált nj csomópontot küldi alvó
állapotba (13-17. sor) annak függvényében, hogy mely csomópont rendelkezik alacsonyabb
energiatartalékkal (10. sor). Az ébren maradt csomópont extrapolálja az alvó csomópont
mintáit az alvó csomópont nevében.
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Mielőtt ni vagy nj elkezdené az alvási fázisát, érteśıtjük a távoli csomópontot a saját
Bi energiatartalékunkról, valamint az inverz regressziós paraméterekről melyeket ni szá-
mı́tott ki (9. sor). Ezek után összehasonĺıtjuk, mely csomópont rendelkezik alacsonyabb
energiatartalékkal (10. sor) mindkét oldalon párhuzamosan. Az egyszerűség kedvéért a
pszeudokódban nem emĺıtjük a preempt́ıv reakciót a GoSleep üzenetre, ami a következőt
takarja. Abban az esetben, ha egy csomópont (mondjuk nj) fogad egy GoSleep üzenetet,
preempt́ıven összehasonĺıtja az energiatartalékokat, és ha nj rendelkezik kevesebb energiá-
val, akkor tp időintervallumra alvó állapotba vált. Ford́ıtott esetben nj becsüli ni mintáit a
fogadott ainv és binv paraméterek seǵıtségével, melyeket ni számı́tott ki.

További részletekért és eredményekért lásd a disszertáció Dynamic Sleep Scheduling
fejezetének 3.1-3.4 alfejezeteit

4.1.4. Dinamikus alvásütemező eljárás (DSS)

Az adapt́ıv regressziós eljárás (ARM) mindössze két csomóponton tud működni egy időben.
Annak érdekében, hogy az alvásütemezés a teljes hálózatot lefedje, az eljárást párhuzamośı-
tani kell és egy hálózati szintű keretrendszert kell kidolgozni.

I.3. Tézis [J1] [C4] Egy hálózati szintű, adapt́ıv, teljesen decentralizált ARM keretrendszert
definiáltam (a DSS rendszert), mely támogatja a mobilitást, ellenáll a hálózati hibáknak,
lágy állapotterű, és támogatja a fokozatos aktiválást. A rendszer képes a hálózat élettartamát
akár a duplájára növelni még erős hibakorlát mellett is.

A hálózatban lévő csomópontok a szomszédos csomópontok mintáit követik, dinamikusan
megtanulják a lineáris kapcsolatokat, kiiktatják a redundanciát, majd megbecsülik a
hiányzó mintákat egy felhasználó által specifikált várható hibakorláton belül. Minden
csomópont mely a keretrendszert, továbbiakban DSS-t (Dynamic Sleep Scheduling) futtatja,
három fázisban működik: adaptáció, alkudozás (extrapolációs kérelem, extrapolációs válasz,
választás), valamint extrapoláció. A DSS kiaknázza azt a tényt, hogy a szomszédos
csomópontok mintái általában lineárisan összefüggenek. Emellett azt is feltételezzük,
hogy a közeli csomópontok hallják egymás üzeneteit, a bázisállomás (nyelő) érzékenyebb
antennákkal rendelkezik, és az adatot nagyobb teljeśıtménnyel tudja szórni.

A 2 (a). ábrán látható az adaptációs fázis. Ebben a példában Y1, Y2 és Y3 csomópontok
képesek venni az X által küldött csomagokat, ı́gy X-re nézve mindhárom csomópont
futtatja az ARM eljárást. A 2 (b). ábrán látható az extrapolációs kérelem lépése az
alkudozás fázisában. A 2 (c) ábrán látható az extrapolációs válasz ugyanebben a fázisban.
Csak azok a csomópontok válaszolnak X extrapolációs kérelmére, melyek modelljének
várható pontatlansága kisebb, mint a Tei felhasználó által specifikált paraméter (esetünkben
csak Y2 és Y3). A 2(d). ábrán látható a választási folyamat az alkudozás fázisában.
Miután megérkeztek az Y2 és Y3 csomópontok energia adatai valamint inverz regressziós
paraméterei, az X csomópont kiválasztja azt a csomópontot, mely a legkevesebb energiával
rendelkezik (esetünkben Y 2). A 2 (e). ábrán látható az extrapolációs fázis. A példánkban
Y2 alvó üzemmódba vált egy előre meghatározott Tp időintervallumra, ugyanakkor pedig
X extrapolálja Y2 mintáit és elküldi azokat Y2 nevében a bázisállomásnak.

További részletekért és eredményekért lásd a disszertáció Dynamic Sleep Scheduling
fejezetének 3.5 alfejezetét
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(a) (b) (c) (d) (e)

2. ábra. Adaptáció(a), alkudozás (extrapolációs kérelem(b), extrapolációs válasz(c), válasz-
tás(d)) valamint extrapolációs(e) fázis
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3. ábra. A DSS adaptációs (a) és teljeśıtménytartalék (b) kiegyensúlyozási képessége

4.1.5. Érzékenységvizsgálat és összehasonĺıtás

Annak érdekében, hogy a rendszerre jobb rálátással b́ırjak, empirikusan megvizsgáltam
a viselkedését miközben változtattam a felhasználó által specifikált várható pontatlanság
paramétert.

I.4. Tézis [J1] [C4] Szimulációk seǵıtségével megvizsgáltam a javasolt rendszer mintavé-
telezési hibáját, majd összehasonĺıtottam azt a minta-érzéketlen klaszterező eljárásokkal.
Feltéve, hogy a minták korreláltak, a javasolt eljárás extrapolációs hibája jelentősen kisebb,
továbbá a referenciával ellentétben erős energiatartalék kiegyensúlyozási képességgel is ren-
delkezik. A rendszer képes 3-4-szer kisebb MSE hibával mintavételezni, mint a referencia,
mindössze +8% energia-felvétel ellenében.

A 3. ábra (a) oldalán a determinisztikus klaszterezés és a javasolt eljárás összehasonĺıtása
látható az elkövetett mintavételezési hiba mentén. A 10. és 30. másodperc között nagy
szórású mintákat generáltam, miközben a fennmaradó időben a minták szórása jelentősen
kisebb volt. Ellentétben a klaszterező eljárásokkal, a javasolt rendszer képes alacsony
extrapolációs hibával mintavételezni nagy szórású minták mellett, mivel az kiaknázza a
környezet korrelációs struktúráját. A 3. ábra (b) oldalán megfigyelhető a rendszer erős
energiatartalék kiegyensúlyozási képessége is.
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További részletekért és eredményekért lásd a disszertáció Dynamic Sleep Scheduling
fejezetének 3.6-3.8 alfejezeteit

4.2. Ritka esemény előrejelzés

A kutatásom harmadik célja az volt, hogy egy elosztott esemény-előrejelző megoldást
dolgozzak ki eseményvezérelt szenzorhálózatokra, mely explicit tudáson (téridő szekvenciák,
fuzzy szabályok) és nem implicit tudáson (mint a neurális hálók fekete doboz modellje) alapul.
Mindemellett, a rendszer képes kell hogy legyen minden diszkrét esemény előrejelzéséhez
megb́ızható konfidencia értéket rendelni. Ez olyan alvásütemezést tesz lehetővé, mely akár
logikai kapcsolatokat is képes kiaknázni.

Hogy vizsgálhatóvá tegyem a rendszer teljeśıtményét az extrém paramétertartományban
is, kidolgoztam egy nem i.i.d eseménygenerátort, mely képes egy olyan hálózat eseményeinek
generálására melyet forgalomkövetésre teleṕıtettek. Fejlesztés közben javasoltam továbbá
egy zajforrás sebességbecslő eljárást, mely képes egyetlen esemény (elhaladás) alapján
megbecsülni a forrás sebességét. Mindezt olcsó hardver seǵıtségével teszi, csak egy mikrofont
használ hangintenzitás mérésére, és kalibrációra sincs szükség.

II. Tézis [J2] [J3] [C5] [C6] [C7] Javasoltam és kiértékeltem egy teljesen elosztott, adapt́ıv,
bármely pillanatban használható kimenettel szolgáló (anytime), egyedalapú, ritka esemé-
nyeket előrejelző WSN eljárást . Javasoltam továbbá egy klaszteralapú és egy iterat́ıv
eseményjellemző kiemelő módszert, egy olcsó, egyeseményes, zajforrás sebességet becslő
módszert, valamint egy nem i.i.d. eseménygenerátort.

4.2.1. Ritka eseményeket előrejelző eljárás

Formalizáltam egy keretrendszert és javasoltam egy adapt́ıv, O(n2) komplexitású, bármely
pillanatban használható kimenetet szolgáltató (anytime) metódust, mely képes diszkrét
valamint ritka események előrejelzésére. Az eljárás zárt konfidencia értéket tárśıt minden
előrejelzéshez a tanult téridő szekvenciák (Time-Space Signatures, TSS) alapján. A rendszer
explicit tudáson (téridő szekvenciák, fuzzy szabályok) és nem implicit tudáson (mint a
neurális hálók fekete doboz modellje) alapul.

II.1. Tézis [C5] Javasoltam és kiértékeltem egy teljesen elosztott Θ(n2)-es WSN esemény-
előrejelző eljárást, mely bármely pillanatban használható kimenettel szolgál (anytime),
egyedalapú, minden előrejelzéshez konfidencia értéket tárśıt, valamint fehér-doboz esemény-
jellemző adatbázison alapszik. A közölt vizsgálatban 90%-os találati arányt ért el, ellentétben
a referencia 23%-os találati arányával.

Az esemény-előrejelző protokoll három modullal rendelkezik, melyeket két párhuzamos
(eseményeket regisztráló) folyamat valamint egy előrejelző funkció implementál. Az első
folyamat a mintavételező (Sampler), mely a legmagasabb prioritással rendelkezik, hogy
periodikus mintavételi ütemet biztośıtson. Ez a folyamat céleseményeket (target events)
gyűjt, melyeket később előre szeretnénk jelezni. A második folyamat a vevő (Receiver),
mely alacsonyabb prioritással rendelkezik, és távoli eseményeket gyűjt, melyeket nem a
lokális csomópont detektált, hanem egy távoli csomópont. Minden csomópont ugyanazokat
a modulokat futtatja.



11

A lokális csomópont szempontjából (melyre fókuszálunk) két különböző t́ıpusú esemény
létezik: egyszerű esemény (simple event) és célesemény (target event). A lokális csomópont
szempontjából célesemény az, melyet saját maga detektált, és egyszerű esemény az, melyeket
mások detektáltak. Az ni csomóponton az előrejelző (ePredict(.)) funkció h́ıvásánál a
legközelebbi célesemény (target event) bekövetkezését fogja előrejelezni, vagyis a következő
eseményt, melyet ni fog detektálni és nem mások. Abban az esetben, ha a mintavételező
folyamat (sampler process) céleseményt (target event) detektál az ni csomóponton, szétküldi
azt a vevőtávolságon belül lévő szomszédjainak, melyek a fogadó folyamat (Receiver)
seǵıtségével, egyszerű eseményként dolgozzák azt fel. Az előrejelző funkciót a lokális
csomópont bármely időpillanatban megh́ıvhatja.

Algoritmus 3 [t,µ]=ePredict(res, forThr, Tdb, FIFO=histFIFO, TSSDB)

1: FIFOt(:) = FIFOt(:)− FIFOt(1)
2: T = []; j = 0
3: fori = 0 to Tdb− res by −res
4: for k = 1 to #TSSDB
5: cM(k, j) =count(FIFO, TSSDB{k})
6: FIFOt(:) = FIFOt(:)− res
7: T = [T , i]; j = j + 1
8: dM = diff(cM)
9: t(.) = T (fargmax(dM(., :)) + 1); µ(.) =fmax(dM(., :)) //vagyis minden (.) értékre
10: t = t(fargmax(µ); µ = µ(fargmax(µ) //µ és t skalár lesz (MATLAB szintaxis)
11: if (µ < forThr)
12: abort() //ha a konfidencia túl alacsony

A 3. algoritmus az esemény előrejelző eljárást illusztrálja, mely 5 paraméterrel rendelke-
zik: az előrejelzés felbontása res, az előrejelzés küszöbértéke forThr, a TSSDB adatbázis
által lefedett időtartomány, maga a FIFO puffer, és a TSSDB téridő szekvenciák adat-
bázisa. Ebből az első kettőt a felhasználó specifikálja. A TSSDB adatbázisban minden
céleseményhez egy TSS bejegyzés tartozik. A felbontás paramétert a rendelkezésre álló
erőforrások függvényében kell beálĺıtani. A függvény visszatérési értéke egy negat́ıv t
számadat valamint egy korlátos µ konfidencia érték. A t számadat a mindenkori hátralévő
időt becsli a következő célesemény bekövetkeztéig.

Először (1. sor) normalizáljuk a FIFO tartalmát, ami azt jelenti, hogy az utolsó
regisztrált esemény 0 időbélyeget kapja, az őt megelőző események pedig (relat́ıv) negat́ıv
időbélyegekkel lesznek ellátva. Az i változó 0 és a TSSDB-t lefedő idő között fog egyenletesen
res lépésenként felvenni értékeket (3. sor). Megszámoljuk hány FIFO-ban lévő esemény előz
meg hány TSS-ben (4-5. sor) lévő eseményt. A számlálásnál csak ugyanazon forrás ID-vel
rendelkező eseményeket veszünk figyelembe, a számlálás pedig az események detektálási
konfidenciájának szorzatával van súlyozva. A létrehozott eltolás profilok a cM mátrixban
vannak elmentve, ahol az n. sor az eltolás görbét tartalmazza a FIFO tartalma és az n.
TSS között. Minden ilyen lépés után időben eltoljuk a FIFO-ban lévő eseményeket res-sel
(6. sor).

Miután differenciáltuk az eltolás görbéket (8. sor) megkapjuk az illesztési profilokat,
melyeket a dM mátrixban tároltunk. Ezek után sorra vesszük a mátrix sorait (profilról
profilra, 9. sor, ahol dB(sorok, oszlopok)), és minden sorra, avagy profilra, meghatározzuk
az első maximum helyét, melyet a fargmax() függvény ad vissza. Az esemény várható
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(a) (b)

4. ábra. Az egyik mérési konfiguráció műhold képe (a) és az általános mérési modell (b)

bekövetkezésének hátralévő ideje (vagyis maga az előrejelzés) a T vektor fargmax() által
visszaadott indexén található, melynek konfidenciája a talált maximum konkrét értéke.
Tehát a dM márix minden sorához tartozik egy előrejelzés és annak konfidenciája. Ezek
után, az előrejelzésekből azt a becslést választjuk, melynek legnagyobb a konfidenciája (10.
sor). Ha ez a konfidencia nagyobb, mint a felhasználó által specifikált határérték (forThr),
az előrejelzést megtesszük; ha nem, eldobjuk (11-12. sor).

Abban az esetben, ha az előrejelzés konfidenciája alacsonyabb, mint a felhasználó által
specifikált forThr küszöbérték, az előrejelzést megszaḱıtjuk (3. algoritmus, 10-12. sor).
Ahogy a zajesemények száma a TSS adatbázisban növekszik (és maga a TSS száma is),
úgy romlanak az előrejelzés mutatói. Ezt a problémát a II.4. és II.5. tézisekben kezelem.

További részletekért és eredményekért lásd a disszertáció Rare Event Forecasting
fejezetének 4.5 alfejezetét

4.2.2. Zajforrás sebességének becslése

Az események gyűjtéséhez kisebb WSN hálózatokat teleṕıtettem különböző osztályú utak
valamint útkereszteződések mentén, ahol a szenzorcsomópontok az autók által generált
hangintenzitás jeleket esemény léırókra alaḱıtották. Minden esemény három bejegyzéssel
rendelkezik: az esemény bekövetkezésének helye, ideje, valamint a detektálás konfidenciája.
Később egy olyan eljárást dolgoztam ki, mely képes megbecsülni az elhaladó járművek
sebességét, mindössze a csomópontok kalibrálatlan mikrofonjára támaszkodva.

II.2. Tézis [J2] Javasoltam, majd analitikusan valamint empirikusan kiértékeltem egy
olcsó, egyetlen elhaladás alapú, zajforrás sebességét becslő eljárást, ahol nincs szükség
kalibrációra. Analitikusan megmutattam az eljárás felbontását. Az eljárás képes ±0.2km/h
hibával megbecsülni egy 70km/h sebességgel haladó zajforrás sebességét, mindössze 1kHz-es
mintavételezés mellett.

A 4 (a). ábrán látható egyike a nyolc mérőhálózatnak. Minden csomópont fs =
1/T = 4kHz mintavételi frekvenciával valamint q = 8bit kvantálással mintavételezte a
beéṕıtett mikrofonja jelét. A csomópontok periodikusan m = 400 mintát gyűjtöttek egy
lokális pufferbe, amiből kiszámı́tották a In[rms] =

√
m−1

∑n∗m
k=(n−1)∗m+1(Sk)

2 négyzetek

közép (RMS) hangintenzitás értékét (Sk a k. minta), elmentették azt, és törölték a
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5. ábra. Az elméleti dUmic(t)/dt intenzitás görbe (a) és a nyers jel feldolgozásának folyamata
(b)

puffer tartalmát. A valós mintavételezési felbontás ı́gy Res = m ∗ T = 100ms, vagyis
minden másodpercben 1/Res = 10 RMS intenzitás pontot tároltunk a csomópontok FLASH
memóriájában.

A 4 (b). ábrán a mérési modell látható, mely seǵıtségével levezettem azt az inten-
zitásgörbét mely léırja a mintavételező mikrofon által generált jel alakját miközben egy
zajforrás elhalad mellette. Feltételeztem, hogy a zajforrás egy körsugárzó, mely Ps = 1Pa
lokális nyomáseltérést okoz az atmoszferikus equilibriumhoz képest Rs = 1m távolságban.
Ez a feltételezés nem korlátozza a modellt, mivel végső soron csupán az arányszámok
érdekelnek minket. Mivel az akusztikus nyomás ford́ıtottan arányos (1/r) az akuszti-
kus (pont) zajforrás távolságához (visszhangmentes kamrában, nincs levegőcsillaṕıtás,
sem frekvenciafüggés), a hangnyomás a mikrofonnál Rm távolságban jól közeĺıthető a
Pm = (Rs/Rm) ∗ Ps összefüggéssel. Az Rm kiszámı́tásához mindössze Pitagorasz-tétele
szükséges, vagyis Rm =

√
l2 + x2, tehát Pm = (Rm)−1, ahol Ps = 1Pa és Rs = 1m a

feltételezésből. A mikrofon kimeneti feszültsége egyenesen arányos a beérkező hangnyomás-
sal, tehát Umic = C ∗ Pm, ahol Umic a mikrofon kimeneti feszültsége, amit a csomópontok
arányosan mintavételeznek. Tehát Umic(x) = C ∗ (l2 + x2)−1/2, ahol C[mV/Pa] a mikrofon
átadási tényezője (transfer factor).

Mivel a zajforrás poźıciója x = v ∗ t, ahol v[m/s] a zajforrás sebessége és t[s] az idő,
Umic(t) = C ∗ (l2 + (v ∗ t)2)−1/2. Mivel szeretnénk elkerülni a kalibrációt a csomópontok
oldalán, ezért a deriváltakkal dolgozunk tovább, tehát dUmic(t)/dt = −C ∗ t ∗ v2 ∗ (l2 + (v ∗
t)2)−3/2. Ez a formája az intenzitás görbe első deriváltjának, miközben egy zajforrás elhalad
a mikrofon mellett, amit a 5 (a). ábrán ábrázoltunk. A mintavételezés során robusztusan
detektáljuk az időkülönbséget a lokális maximum és minimum között, amit az elméleti
dUmic(t)/dt görbe ı́r le, ahol az időkülönbség ∆t =

√
2 ∗ l ∗ v−1. Mivel az l távolság ismert,

ezért feĺırható az egyszeri elhaladás alapú sebességbecslés v[m/s] = l ∗
√

2 ∗ (∆t)−1 modellje.

Tegyük fel, hogy a csomópont a mikrofon RMS értékét T = 100ms-onként mintavételezi,
a zajforrás pedig egyenletes egyenes vonalú mozgást végez v[m/s] sebességgel, ahogy elhalad
a mikrofon mellett. A mindenkori távolság a mikrofon és a zajforrás között b = v ∗ t. Ezt
követően kiszámı́tjuk a ∆v = v− vd mérési felbontást, ahol vd < v és vd a v-hez legközelebb
álló diszkrét mérési pont. Mivel vb = b/(t+∆tmin), ahol ∆tmin egyenlő a T mintavételi idővel
(legmagasabb lehetséges felbontás), vb = b/(b/v + T ) = b ∗ v/(T ∗ v + b). Vagyis a rendszer
sebességbecslésének felbontása v sebesség, T mintavételezés, illetve b mikrofontávolság
mellett ∆v = v − vd = v − b ∗ v/(T ∗ v + b) = T ∗ v2/(T ∗ v + b).
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További részletekért és eredményekért lásd a disszertáció Rare Event Forecasting
fejezetének 4.3 alfejezetét

4.2.3. Nem i.i.d. eseménygenerátor

A begyűjtött minták alapján kidolgoztam egy modellt mely hasonló események előálĺıtására
képes.

II.3. Tézis [J2] [C6] Javasoltam egy nem i.i.d. eseménygenerátort eseményalapú szenzor-
hálózatokhoz. A modell (többek között) képes reprodukálni az események autókovarianciáját.
Az eljárást különböző valós referencia mérések seǵıtségével validáltam, és minden esetben
megfelelt a kétmintás (standard 5%-os) Kolmogorov-Smirnov teszten.

Definiáltam az e = (ID, µ, t) bináris µ valósźınűséggel bekövetkezett eseményt, melyet
az ID-vel azonośıtott szenzor detektált t időben. Feltételeztem egy centralizált vagy
elosztott jelfeldolgozó algoritmust, mely képes a detekció µ ∈ [0..1] konfidenciáját becsülni.
Ahogy az autók áthaladnak a hálózat által lefedett területen, különböző globális (GS)
esemény szekvenciákat generálnak. Minden csomópont a globális szekvencia (GS) csak egy
részét látja saját megfigyelése, vagy a szomszédjaitól származó információk alapján, ezt
lokális szekvenciának (LS) nevezünk.

A csomópontok mellett elhaladó autók a megfigyelt útszakaszon eseményeket generálnak.
Mivel az események nincsenek felćımkézve, az adott csomópont nem tudja megkülönböz-
tetni, hogy egy adott eseményt az útszakasz A vagy B irányában elhaladó jármű generált.
Úgyszintén, mivel a megfigyelt útszakasz bármely sávján egyszerre több autó is haladhat, a
szenzorcsomópontoknak nem áll módjukban a különböző forrású eseményeket megkülön-
böztetni ugyanazon sávon belül sem.

Algoritmus 4 S = F (LS, sT, Jtλ, [Jmθ, Jmk], Poλ)

1: S = {}
2: for n = 1 to #LS
3: cs = 0
4: while cs ≤ sT
5: L = LSn

6: for m = 1 to |L|
7: Lt(m) = Lt(m) + exp(Jtλ)− Jt−1λ
8: cs = cs+burstProfile(cs, [exp(LSnλ), LS

n
Q, LS

n
P , LS

n
S ])

9: S = S ∪ (Lt(:) + cs);
10: S = S ∪ poissonPointProcess(Poλ)
11: Sµ(:) = gamma(Jmθ, Jmk)

A 4. algoritmus definiálja a javasolt eseménygenerátort, mely a következő bemeneti
paraméterekkel rendelkezik: LS a lokális szekvenciákat jelöli, sT a generálandó események
által lefedett idő, Jtλ az események exponenciális jittere, Jmθ és Jmk a detektálási konfi-
denciát generáló gamma eloszlású változó paraméterei, és végül Poλ a hozzáadott véletlen
események Poisson folyamatának paramétere.

Első pontban (1. sor) eseményszekvenciákat generálunk minden lokális szekvenciából
(2-9. sor) úgy, hogy a különböző ss (7. sor) idő értékkel eltolt (ind́ıtott) szekvenciákat



15

egymásra másoljuk (4-9. sor), majd az S változóban gyűjtjük a generált eseményeket (10.
sor). Az ind́ıtási idő (ss változó) folyamatosan növekszik, mı́g el nem érjük a szimuláció
tervezett sT idejét (4. sor). Minden ind́ıtás között exp(LSnλ ) exponenciális eloszlású véletlen
idő telik el (8. sor), ami az autók közötti időintervallumot reprezentálja. Az Lt(:) + cs
jelölés (9. sor) azt jelenti, hogy kijelöljük a t időbélyegeket minden (:) eseményből mely az
L lokális szekvenciában van tárolva, majd hozzáadunk a kijelölt időbélyegekhez cs-t, ami
az új ind́ıtási idő. Miután az eltolás megtörtént, a létrejövő eseményeket hozzáadjuk az S
generált események halmazához (9. sor).

Emellett nulla várható értékű exponenciális exp(Jtλ)− Jt−1λ (7. sor) jittert is adunk
az eseményekhez (6-7. sor). Ez a jitter a szekvencián belüli események varianciáját
reprezentálja (minden autó különböző sebességprofillal rendelkezik, miközben áthalad a
megfigyelt útszakaszon). Ezek után zaj eseményeket is keverünk az S halmazba (10.
sor), melyeket egy Poλ intenzitású Poisson pontfolyamattal modellezünk. A zajesemények
egyenletesen vannak elszórva a csomópontok között. Végül generáljuk az események µ
rekordját, mely jól közeĺıthető gamma(Jmθ, Jmk) gamma eloszlással (11. sor). Ez modellezi
az eseménydetektálás megb́ızhatóságát.

Ahogy az megfigyelhető (8. sor), az események között eltelt idő nem független azonos
eloszlású, mivel egy forgalom sűrűségi profilt is bevezettem, mely modulálja a szekvencia
ind́ıtások között eltelt átlagos időt. Esetünkben a forgalomsűrűsödési profilt egy egyszerű
négy paraméteres (LSnλ , LS

n
Q, LS

n
P , LS

n
S), nullaintegrálú (hogy az átlagos forgalmi intenzitás

ne változzon), periodikus lineáris kompozit funkció ı́r le. Ez a modulálás bevezeti az
események szükséges autokoreláltságát.

További részletekért és eredményekért lásd a disszertáció Rare Event Forecasting
fejezetének 4.4 alfejezetét

4.2.4. Procedurális eseményjellemző kiemelés (P-SEM)

A következő célom megbecsülni a lokális szekvenciákat, zajos, kevert, és átlapolt szekvenci-
ákból.

II.4. Tézis [J3] [C6] Javasoltam egy eljárást az eseményjellemzők kiemelésére a zajos,
kevert és átlapolt eseményszekvenciákból. Az eljárás procedurális és dupla hierarchikus
klaszterezésen alapul. Még olyan környezetben is képes átlapolt TSS-ek elkülöńıtésére és
kiemelésére, ahol a hamis események száma másodpercenként 10, a TSS-ek céleseményeinek
megegyező eloszlással.

Először vezessük be az eseményszekvenciák közötti normát, mely az eseményszekvenciák
hasonlóságát numerikusan méri. Legyen két általános eseményszekvenciánk SA= { Aem,
Aem−1, ..., Ae1| Ae ∈ E} valamint SB= { Ben, Ben−1, ..., Be1 |Be ∈ E}. Annak érdekében,
hogy kiszámı́tsuk a ||SA, SB|| távolságot, először meg kell határozni az eseményhasonlóság
mátrixot, mely elemei az események távolsága a következő képlet szerint:

||Ae,Be|| =

 2 ∗
√
Aeµ∗Beµ

1+|Aet−Bet| ; ha AeID=BeID,

0 ; egyébként
(1)

ahol 0 ≤ ||Ae,Be|| ≤ (Aeµ + Eeµ). Ahogyan az látható, az eseménypárok melyeket
nem lehetett összehasonĺıtani, mivel forrásazonośıtóik különböznek, 0 távolságra vannak
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(a) (b)

6. ábra. A dupla klaszterezés illusztrálása (hasonlósági halmazok (a) és tömöŕıtés (b))

egymástól. Miután megkaptuk az eseményhasonlóság mátrixot, megkeressük a minimális
költségű párośıtást a polinom idejű Magyar algoritmussal[18], vagyis összepárośıtjuk a két
szekvenciában lévő eseményeket úgy, hogy a ||Ae,Be|| költséget maximalizáljuk. Mivel
a Magyar algoritmus jól ismert, ezért nem részletezzük tovább. Miután megkaptuk a
max cost maximális költségű párośıtást, a keresett norma SA és SB között a következő:

||SA, SB|| = 1− max cost∑
∀e∈SA{eµ}+

∑
∀e∈SB{eµ}

(2)

ahol 0 ≤ ||SA, SB|| ≤ 1, mely empirikusan és közeĺıtőleg a µ bejegyzések százalékos
arányát fejezi ki azon események µ bejegyzéseihez, melyeket nem lehetett párośıtani. Ha
tehát ||SA, SB|| = 0, akkor SA és SB megegyeznek.

Az eddigiekben definiáltam a normát, mely méri különböző TSS-ek hasonlóságát. Ahogy
azt elmondtam, egy TSS nem más, mint egy célesemény és az őt megelőző események.
Minden esetben, mikor egy csomópont detektál egy céleseményt, elment egy TSS-t. A
példákban, ha egy csomópont érzékeli mindkét sáv autóit, akkor két TSS hasonlósági
halmaz keletkezik. Az egyik az A-sávhoz a másik pedig a B-sávhoz tartozik. Az első lépés
tehát a hasonlósági halmazok keresése, ami az első klaszterezés feladata lesz (6. ábra (a)
oldalán ábrázolva). A második klaszterezés feladata a mindenkori hasonlósági csoportba
tartozó események összetömöŕıtése, amit a 6. ábra (b) oldalán illusztráltam.

Mindkét klaszterezés linkelése során a legtávolabbi szomszéd normát alkalmazzuk,
mely a két legtávolabbi elem távolságát használja a vizsgált klaszterek között. Az első
klaszterezés után tehát olyan TSS csoportokat kapunk melyekben még a két legtávolabb
álló TSS is legfeljebb tssMaxDistInGrp távolságra van egymástól, vagyis empirikusan
(1-tssMaxDistInGrp) * 100% közös eseményt tartalmaz. A TSS csoportośıtás után töröljük
azon csoportokat, melyek kevesebb mint tssMinGroupNum TSS-t tartalmaznak. Ez volt az
első klaszterezés két paramétere.

A második klaszterezés hasonlóan történik, de már az események szintjén. Az evtMax-
DistInGrp paraméter a legnagyobb időbeli távolságot definiálja két esemény között egy
adott csoportban, mely végül egy darab eseménnyel lesz reprezentálva. Az evtGroupStrength
paraméter az eseménycsoportnak azt a minimális jelentőségét határozza meg mely egy
tömöŕıtett eseményt alkothat. A csoport jelentősége a csoportban lévő események detektá-
lási konfidenciáinak összege. A létrejövő tömöŕıtett események detektálási konfidenciája a
csoport átlagos detektálási konfidenciája lesz.

A teljes eljárás ı́gy négy paraméterrel rendelkezik. Két paraméter az első (TSS) klaszte-
rezéshez, valamint két paraméter a második (események) klaszterezéshez. Eredményként, a
létrejövő tömöŕıtett TSS-ek a lokális szekvenciákhoz fognak tartani.
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7. ábra. TSS generálási folyamat vizualizációja

További részletekért és eredményekért lásd a disszertáció Rare Event Forecasting
fejezetének 4.6-4.7 alfejezeteit

4.2.5. Iterat́ıv eseményjellemző kiemelés (I-SEM)

A jellemző kiemelés célja, hogy folyamatosan kiemeljük a lokális vagy globális eseményszek-
venciákat az összekevert, átlapolt és zajos eseménysorozatokból.

II.5. Tézis [J2] [C7] Javasoltam egy iterat́ıv eljárást, mely képes a TSS adatbázist alacsony
irreleváns (zaj, idegen és átlapolt szekvenciák) eseményarányon tartani. Az eljárás folytonos
adaptáción és felügyelet nélküli versengő tanuláson alapszik. Összehasonĺıtottam az eljárást
a Hebb tanulással neurális hálók kontextusában, a vizsgálatok pedig azt mutatták, hogy a
javasolt eljárás képes 20 esemény után megkülönböztetni két átlapolt TSS-t, valamint 200
esemény után ki is emelni azt, 15%-os zaj per TSS mellett.

Először vezessük be a dinamikus klaszter (DS) fogalmát, ami nem más, mint az ese-
mények sorrendezett gyűjteménye, és ı́gy struktúrájában nagyon hasonĺıt a TSS-ekhez.
A különbség az, hogy a dinamikus klaszterek különböző adaptációs mechanizmusoknak
vannak kitéve, melyeket később tárgyalunk. Minden TSS egyesével, abban a sorrendben,
ahogy azok létre lettek hozva, a következő eljáráson megy keresztül. Tételezzük fel, hogy a
rendszer már rendelkezik néhány dinamikus klaszterrel, ahogy azt a 7. ábra illusztrálja.
Az aktuálisan vizsgált TSS-t összehasonĺıtjuk a rendszerben lévő dinamikus klaszterekkel,
majd fuzionáljuk a normában hozzá legközelebb állóval. Ugyanakkor, ha a vizsgált TSS a
normában legközelebb álló DS-től max norm távol, illetve ennél távolabb áll, a TSS-t egy
újonnan létrehozott üres DS-sel fuzionáljuk. A rendszerben maradó DS-eket (melyek nem
vettek részt a fuzionálásban) pedig öregbitjük.

A 8. ábrán egy dinamikus klaszter (DS) látható, ahogy az időben fejlődik az adaptációs
lépések hatására (látható a DS állapota minden adaptációs lépés után). Az események
ID alapján vannak csoportośıtva, fentről lefele ID1-től ID5-ig, mivel az adaptációs lépések
függetlenül manipulálják az ID szerint csoportośıtott eseményeket.

Az ábrán két különböző t́ıpusú esemény (lágy és tańıtó események), valamint négy
operáció (helyi öregedés, általános öregedés, létrehozás, és hangolás) látható. Csak a lágy
események tartoznak a DS-hez és tárolódnak ott. A tańıtó események a mindenkori tańıtó
TSS-hez tartoznak és benne tárolódnak, abban a TSS-ben melyet épp fuzionálunk egy adott
DS-sel.

A 0. lépésben (v́ızszintes tengelyen) a DS üres (nem tartalmaz lágy eseményeket), majd
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8. ábra. Dinamikus klaszter evolúciója az időben

az 1. lépésben fuzionálódik az első TSS-sel (függőlegesen bekeretezett események). Öt darab
lágy esemény kerül bejegyzésre a DS-ben, de a tańıtó események µ rekordjainak felével.
A (2..5, ID5) lépésekben látható egy lágy esemény adaptálása. A (3..4, ID2) lépésekben
látható, hogy abban az esetben, ha a DS több mint egy megegyező ID-vel ellátott lágy
eseményt tartalmaz, akkor az adaptáció csak azt a lágy eseményt érinti, mely közelebb
van a tańıtó eseményhez. A (3, ID1), (16, ID2), (22, ID1) lépésekben látható, hogy ha a
tańıtó események száma nagyobb, mint a lágy események száma, akkor új lágy eseményeket
hozunk létre a DS-ben, a tańıtó esemény µ rekordjának felével.

Azon lágy események, melyek összepárośıthatóak tańıtó eseményekkel, frisśıtésre kerül-
nek (legjobb illesztés szerinti hangolás), a következő egyenletek szerint:

SEvt =
SEvµ

SEvµ + TEvµ
SEvt +

TEvµ
SEvµ + TEvµ

TEvt (3)

SEvµ =
1

2
(SEvµ + TEvµ) (4)

ahol az SEv tańıtó, valamint a TEv lágy esemény. Ezeket párośıtottuk a Magyar eljárással
(ez a Magyar eljárás második alkalmazása, az első a norma számı́tásánál volt).

Két különböző t́ıpusú öregedés létezik. Az általános öregedés egy teljes DS-t érint,
abban az esetben, ha az utolsó adaptációban az nem vett részt, például (11, ID1-5). A
helyi öregedés az adaptációban résztvevő DS eseményeit érinti, melyek nem vettek részt
az utolsó adaptációban, például (5, ID4), (20, ID1). Az öregedés azt jelenti, hogy az
érintett események µ rekordját csökkentjük egy konstans aging by értékkel. Abban az
esetben, ha egy adott esemény µ rekordja egy min mu konstans alá csökken (szimulációk
során ez a konstans 0.01), az eseményt töröljük a DS-ből, például (5, ID4), (21, ID2), (22,
ID1). Hasonlóan, ha egy adott DS kevesebb mint két lágy eseménnyel rendelkezik, töröljük
azt a rendszerből. A DS-ek száma a hasonlósági halmazok számához, mı́g tartalmuk a
lokális illetve globális hálózati szekvenciákhoz, más szóval eseményjellemzőkhöz konvergál
(a példánkban LS1-hez és LS2-höz).
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További részletekért és eredményekért lásd a disszertáció Rare Event Forecasting
fejezetének 4.6 és 4.8 alfejezeteit
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5. Új eredmények alkalmazhatósága

A disszertációm célja javaslatot tenni minta-érzékeny, adapt́ıv alvásütemező eljárásokra,
valamint elosztott esemény-előrejelző megoldásra eseményvezérelt szenzorhálózati környe-
zetben. Az itt javasolt eljárásokat implementáltam valós szenzorcsomópontokon is, és több
alkalommal is bemutattam működésüket.

Az I. téziscsoport első pontjában javasolt adapt́ıv lokális extrapolációs eljárás akkor
alkalmazandó, amikor a kommunikáció túl megterhelő lenne (erőforrások szempontjából)
vagy egyáltalán nem lehetséges. Az eljárás folyamatosan felügyeli saját teljeśıtményét, és ha
a minták korrelálatlansága miatt nem képes elérni a felhasználó által specifikált követelmény
alsó határát, visszavált automatikusan determinisztikus mintavételezési módba.

A kutatók és mérnökök transzparens módon alkalmazhatják az eljárást környezetmo-
nitorozó és előrejelző rendszerekben (Environment Observation and Forecasting System,
EOFS); nincs tehát szükség változtatni a már teleṕıtett rendszeren, mindössze frisśıteni kell
a csomópontok szoftverét. A rendszer használható például a CORIE illetve LAERT[19]
EOFS rendszerekben, de jól alkalmazható távoli ökológiai mikro-szenzor hálózatokban, mint
amilyen a PODS[20] projekt. A Hawaii egyetem ebben a projektben egy olyan szenzorháló-
zatot teleṕıtett, melynek célja kideŕıteni, hogy bizonyos veszélyeztetett növényfajok miért
növekednek jól egy adott területen, ellentétben egy másikkal. A hálózat főképp időjárási
adatokat gyűjt, mint például hőmérséklet, páratartalom, nyomás, stb., melyek általában jól
korreláltak a folytonosságuk miatt. Ilyen és hasonló környezetekben a lokális extrapolációs
eljárás kimagaslóan jól teljeśıt, és alacsony önköltség mellett magas energia megtakaŕıtást
tud elérni, ami nagyban megnöveli a szenzorhálózat globális élettartamát.

Az I. téziscsoport további pontjaiban egy teljesen elosztott, térbeli korreláltságot kiak-
názó alvásütemező eljárást javasoltam, mely nem igényel prećız idő-szinkronizációt, sem
lokalizációt. A rendszer a hálózaton különböző munkapontokban is tud működni, a teljesen
determinisztikus mintavételezéstől a teljesen adapt́ıv módig, ahol az eljárás annyi energiát
spórol, amennyit a térbeli korreláltság és a felhasználó által specifikált hibaparaméter
megenged. Az eljárás jól kiegyenĺıti az energiafelhasználást a hálózatban, és mobil háló-
zatokat is támogat. Mindemellett robusztus, mivel akkor is képes működni, ha a hálózat
izolált part́ıciókra esett szét vagy a csomópontok meghibásodási aránya magas. A javasolt
eljárás csupán lokális kommunikációt végez, ı́gy a hozzáadott hálózati rádiós interferencia
minimális. Hasonlóan a lokális extrapolációs eljáráshoz, ha a térbeli korreláltság alacsony,
a rendszer folytonosan visszavált determinisztikus mintavételezési módra, de csak a hálózat
azon szegmensén, ahol a korrelálatlanság fennáll.

A javasolt eljárás seǵıtségével a kutatók és mérnökök szignifikánsan kinyújthatják a
mintavételező hálózatok élettartamát, főleg olyan esetekben, ahol a cél nagyméretű területek
folyamatos környezeti paramétereinek követése. A rendszer alkalmazható élőhely felügyeleti
rendszerekben, mint amilyen a GDI[21] (Great Duck Island) rendszer, vagy intelligens
energiahálózatok felügyeleti rendszereiben, melyek biztośıtják az energia elosztólánc haté-
kony működését. Az ilyen rendszer három fő komponensből áll: az energiagenerálás, az
elosztás és a fogyasztás infrastruktúrája. Mivel az energiafogyasztás a háztartások között
jól korrelált, a javasolt hálózat hatékonyan képes mintavételezni az energiafelhasználás
profilját.

A II. téziscsoportban javasolt esemény-előrejelző rendszert elég általánosan fogalmaztam
meg ahhoz, hogy több különböző területen lehessen alkalmazni. Egyik előnye, hogy az
eljárás előrejelzési folyamata bármely pillanatban használható kimenetet nyújt, ahol az
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előrejelzés minősége arányos az allokált számı́tási erőforrás méretével. Ebből következik,
hogy a javasolt eljáráshoz dinamikusan rendelhető annyi számı́tási kapacitás, amennyi
az adott pillanatban rendelkezésre áll. A rendszer robusztus, abban az értelemben, hogy
szignifikáns mértékű zajt képes tolerálni (hiányzó vagy hozzáadott események, időben
elcsúszott események, stb.).

Az eljárás bevethető számos alkalmazási területen, mint például célpont lokalizá-
ciós rendszerek[22][23], elosztott entitáskövető rendszerek[24][25] vagy más felügyeleti
rendszerek[26]. Ezen rendszerek, mint a dinamikus mintavételező eljárások vagy korai
figyelmeztető rendszerek általában, adott szintű esemény-előrejelzésre támaszkodnak. Az
elosztott pályakövető technikák a követett entitás legvalósźınűbb vonalát extrapolálják a
mindenkori információ alapján, és a legvalósźınűbb út mentén lévő szenzorcsomópontokat
utaśıtják az entitás további követésére. A dinamikus alvásütemező eljárások a hálózat
azon szegmensét próbálják extrapolálni, melyen az időben legközelebb felbukkanó esemény
várható, és csak azon csomópontok lesznek nagy felbontású módban, melyek az adott
szegmenst mintavételezik. Így szignifikáns energiamennyiséget tudunk megtakaŕıtani, ami
megnöveli a hálózat globális élettartamát. A II.2 tézisben javasolt elhaladás alapú sebesség-
becslő eljárás, a szenzor beéṕıtett olcsó mikrofonjára támaszkodva, képes költséghatékonyan
sebességinformációt gyűjteni az események mintavételezése közben. Ez hasznos lehet útsza-
kaszok, autópályák terheltségének méréséhez. A II.3 tézisben javasolt esemény generátor is
jól alkalmazható hasonló kutatások során, mivel az több különböző forgalmi esetre validált,
és a generált események magukban foglalják a modellezett forgalom autókovarianciáját és
jellegzetes csomósodását.
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[C5] Gergely ÖLLÖS, Rolland VIDA, Adaptive Event Forecasting in Wireless Sensor Net-
works, in IEEE Vehicular Technology Conference (IEEE VTC2011-Spring), Budapest,
Hungary, May 15-18, 2011. [available in IEEE Xplore, 5 oldal]
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