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1. Bevezetés
A mesterséges rajokban nagy számú egyszerű és olcsó robot képes komplex felada-
tok együttes erővel történő elvégzésére. A természetben elforduló rajokhoz, például
hangyakolóniákhoz, madárrajokhoz vagy halrajokhoz hasonlóan a mesterséges raj
egyedeinek nem szükséges kifinomult tudással rendelkezni ahhoz, hogy sokrétű kollek-
tív viselkedést hozzanak létre. A rajokban tipikusan nincsen csoportvezér, aki a feladat
elvégzését vezetné. A többrobotos rendszerek koordinálását és elosztott irányítását számos
kutatási terület vizsgálja, többek között a matematika, a robotika, a mérnöki tudományok
vagy a mesterséges intelligencia.

A mesterséges rajok tagjai a skálázhatóság érdekében alacsony előállítási költséggel
kell, hogy rendelkezzenek, ezenkívül a robotokban alkalmazott alkatrészeknek is minél
olcsóbbnak kell lenniük, ami azonban korlátozza képességeiket; a szenzorok és kommu-
nikációs eszközök rövid hatótávval rendelkeznek, számítási erejük kicsi, valamint operatív
táruk is korlátozott méretű. Annak érdekében, hogy a hibatűrés még nagyobb legyen, a
robotok néhány esetben nem is rendelkeznek permanens tárral.

A robotok feladataikat kooperatív módon végzik. A raj decentralizált, vagyis az
egyedek nem állnak globális irányítás alatt; minden robot - a közvetlen környezetében
észleltek alapján - ugyanazt az elosztott viselkedést hajtja végre. Központi vezérlés és a
környezet teljes körű ismerete nélkül a globálisan optimális döntéshozatal rendkívüli ki-
hívást jelent. A többrobotos rendszerek számára a kutatások számos típusú problémára
dolgoztak ki elosztott algoritmusokat, például együttes mozgásra, adott területen való
gyülekezésre, ott szétszóródásra, vagy a terület felderítésére vagy lefedésére.

Uniform diszperzió esetén a raj célja egy adott területen történő diszperzió olyan
módon, hogy a folyamat végén a raj egyes tagjai többé-kevésbé egyenletesen legyenek
szétszóródva. A robotrajt így lehetségessé válik egy ismeretlen területre telepíteni annak
érdekében, hogy ott adatokat gyűjtsőn vagy fontosabb pontokat keressen meg. A dis-
zperziós algoritmus segítségével egy olyan többcélú rendszer készülhet el, amely képes
akár szabadtéren időjárási információkat gyűjteni vagy természeti katasztrófák, például
földrengések esetén túlélőket megkeresni. Az öntelepítő szenzorrendszereket számos modell
segítségével vizsgálták.

Jelen kutatás célja a robotraj telepítésnek olyan hatékony automatizálása, ahol nincsen
központosított irányítás és a robotok hardver-erőforrásai is limitáltak. A telepítés során
számos optimalizálási követelménynek szükséges megfelelni. Egy ilyen kritérium, hogy
a robotok alkatrészeinek a lehető leggyengébbnek kell lennie úgy, hogy a futási idő a
lehető legjobb marad. Kutatásom során négy területet azonosítottam, majd mindegyik
terület esetén több megoldást is kidolgoztam. A nyitott kérdések a következő csoportokba
oszthatók:

– Diszperzió ortogonális területen

– Diszperzió memóriamentes robotok által

– Diszperzió gráffal ábrázolt területen

– Diszperzió világító aszinkron robotok által
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2. Alapvető definíciók
Jelen munka témája az összekötött csomópontokból álló ismeretlen területek diszperziója,
melyet a következőképpen definiálok:

2.1. Definíció (Csomópont). A területen térben elhelyezkedő pontok. A csomópontok
egymással összeköttetésben állnak és minden összeköttetésben lévő csomópontot szom-
szédnak nevezünk. Minden csomópont legfeljebb egy szenzort tartalmazhat. Léteznek ún.
Ajtó csomópontok is, melyek belépési pontként lesznek használva.

Ezeken a csomópontokon mozgásra képes szenzorok fognak áthaladni (a robot és a
szenzor fogalmak innentől kezdve felcserélhetően lesznek használva).

2.2. Definíció (Szenzor). A robotok autonóm számítási entitások, melyek képesek a
területen a szomszédos csomópontok közötti mozgásra. A robotok nem képesek egymást
azonosítókkal megkülönböztetni, vagyis anonimek. A robotok képességei azonosak,
valamint ugyanazt az elosztott viselkedést hajtják végre, vagyis homogének. A robotok
csupán a környezetükből általuk érzékelt adatokra támaszkodhatnak, érzékelőjük hatótáv-
ja - melyet látótávolságnak nevezünk - korlátozott. Ezt a hatótávot hop egységben mérjük.
Az 1 hop távolság a szomszédos csomópontokat jelenti, a 2 hop a szomszédok szomszédjait,
és így tovább. A robotok nem képesek egymással kommunikálni, vagyis némák. Tárolóka-
pacitásuk, vagyis az a tárhely, ahol a számításaik során keletkezett adatokat és állapotokat
eltárolják, véges. Amennyiben nem rendelkeznek ilyen tárral, a robotokat memóriamente-
seknek nevezzük.

A robotokon ezenkívül lehetséges kívülről látható fényeket is elhelyezni, ebben az es-
etben világító robotoknak nevezzük őket. A világító robotok képesek a látótávolságukban
lévő többi robot fényének állapotát (be- vagy kikapcsolt), valamint ezen fények színét
meghatározni.

A diszperzió során a szenzoroknak el kell kerülniük az ütközést.

2.3. Definíció (Ütközés). Legyen v egy csomópontot, ami u és u′ csomópontokhoz kapc-
solódik. Ütközés ekkor kétféleképpen következhet be:

I. Amennyiben egy robot u→ v mozgást hajt végre, miközben vagy v foglalt vagy egy
másik robot u′→ v mozgást hajt végre, vagyis ha két robot egyszerre tartózkodik v
csomóponton, a helyzetet ütközésnek tekintjük.

II. Amennyiben egy robot u→ v mozgást hajt végre, miközben egy másik robot pedig
u← v mozgást hajt végre.

A robotok működése fázisokra van osztva, ami egy igen gyakori megközelítés autonóm
robotok esetében.

2.4. Definíció (Look-Compute-Move ciklus). A robotok működése három elkülönülő
fázisra van osztva. Az első a Look fázis, amely során a robotok érzékelőikkel begyűjtik a
környezetükkel kapcsolatos információkat. A második a Compute fázis, amikor a robotok
elvégezhetik számításaikat és megváltoztathatják belső állapotukat. A harmadik végül
pedig a Move fázis, amely során a robotok végrehajták cselekvéseiket, vagyis az egyik
csomópontról a másikra történő mozgást. Ezt a mozgást atominak nevezzük, vagyis a
robot vagy megjelenik a célpont csomóponton vagy semmilyen mozgást nem hajt végre.
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Az algoritmus futása alatt a robotok folyamatosan ismétlik a Look-Compute-Move
(LCM) ciklusokat; aktiválódásuk során végrehajtják a Look, Compute és Move fázisokat,
ezek után egy opcionális inaktivitási fázist is végrehajthatnak, ami után pedig ismételten
aktiválódnak majd. A szinkronizációs modell függvényében a fázisok hossza és a robotok
aktiválásának időpontja eltérő lehet.

2.5. Definíció (Teljesen Szinkron modell). A leggyakoribb szinkronizációs modell a Tel-
jesen Szinkron (FSYNC) modell. Az FSYNC modell esetén a robotok egyszerre hajtják
végre fázisaikat; egyszerre érzékelik környezetüket, hajtják végre számításaikat, valamint
végeznek mozgást.

2.6. Definíció (Aszinkron modell). Az Aszinkron (ASYNC) modell egy komplexebb mod-
ell, ahol a robotok LCM-ciklusaikat bármikor végrehajthatják, majd válthatnak ezután
inaktívvá. A Compute, Move, valamint az inaktivitási fázis tetszőleges, de mindenképpen
véges ideig tarthat.

Az ASYNC modellben a robotok számnára nem létezik közös idő; a robotok bár-
mikor aktiválódhatnak, végrehajthatják LCM-ciklusukat, majd bármikor beléphetnek az
inaktivitási fázisba. A fázisok hossza - a Look fázist leszámítva, amikor a robotok csak
pillanatképet készítenek - kiszámíthatatlan, azonban feltételezzük, hogy véges hosszúságú.
Ebből adódik, hogy bizonyos idő elteltével minden robot aktiválódik majd.

A szenzorok különböző típusú területeken fognak működni. Kutatásom során két fajta
területet vizsgálok meg:

2.7. Definíció (Ortogonális terület). A terület kis, négyzetalakú cellákra osztott, melyet
négyzetrácsos vagy ortogonális területnek hívnak. Ortogonális terület esetén a cellák
csomópontoknak feleltethetők meg és minden egyes cellának legfeljebb négy szomszéd-
ja lehet. Ha egy adott irányban nincs szomszédos cella, akkor azt akadálynak vagy falnak
nevezzük.

2.8. Definíció (Tetszőleges terület). A tetszőleges területet egy összefüggő, egyszerű G
gráffal reprezentáljuk. Itt a csúcsok feletethetők meg a csomópontoknak, élek pedig azon
csúcsok között futnak, ahol a megfelelő csomópontok szomszédosak egymással. ∆ jelöli G
legnagyobb fokszámú csúcsának fokszámát.

1. ábra. Egy ortogonális terület a bal, egy tetszőleges terület a jobb oldalon.

2.1. Filling Probléma

A Filling, vagy másnéven Uniform Diszperziós Probléma a diszperzió egy különleges fa-
jtája, melyet Hsiang et al. [Hsi+04] vezetett be. A robotraj végső célja egy olyan állapot
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Név Látótáv Ajtók Memória Idő Terület Modell
SDIR 1 1 O(1) O(n) grid FSYNC
SDIR 1 k O(1) O(n) grid FSYNC
A-SDIR 1 k O(1) O(n) 3Dgrid FSYNC
OA 1 1 - O(n · log nHn) grid FSYNC
VCM 1 k O(∆) O(n ·∆) gráf FSYNC
MD-VCM 1 k O(log k+∆) O(n ·∆ ·k) gráf FSYNC
F-VCM 1 k O(k+∆) O(n ·(log ∆+k)) gráf FSYNC
PACK 1 1 O(log∆) O(n2) gráf ASYNC
BLOCK 2 1 O(log∆) O(n) gráf ASYNC
BLOCK 2 k O(log∆) O(n) gráf ASYNC

1. táblázat. Az elkészített algoritmusok tulajdonságainak összegzése

elérése, ahol az összes csomópontot szenzorok foglalnak el. A szenzorok egyesével kerülnek
a területre; minden alkalommal, amikor az LCM-ciklus elején egy Ajtó csomópont üressé
válik, egy új szenzort helyezünk el rajta. A diszperzió során két feltételnek kell teljesülnie:

I. Nem következhet be ütközés.

II. Az algoritmus befejezése után minden csomóponton megtalálhatónak kell lennie egy
szenzornak.

Más szavakkal élve a területet teljesen ki kell tölteni, miközben ütközés sem következhet
be a szenzorok között. A probléma nehézségét az adja, hogy a szenzorok csak közvetlen
környezetükből képesek információt szerezni, ráadásul sok esetben kívül is esnek egymás
látótávolságán és még így is el kell kerülniük az ütközést.

Jelenlegi state of the art megoldások:
A futási idő tekintetében Hsiang et al. [Hsi+04] megadott egy DFLF nevű algoritmust,

amely ortogonális területen O(n) idő alatt oldotta meg a problémát.
A hardver-erőforrások minimalizálása érdekében Barrameda et al. [BDS08] megadott

egy olyan algoritmust, amely egy Ajtó esetén 1 hop látótávolság mellett is működött abban
az esetben, ha nem voltak a területen akadályok. Ezenkívül több Ajtó esetére kidolgoztak
egy olyan algoritmust is, amely 2 hop látótávolságot és különböző színű robotokat követelt
meg (a különböző Ajtón bejövő robotok különböző színre voltak festve).

Amennyiben a területen lyukak vagy akadályok is lehettek, a legjobb megoldást is
Barrameda et al. [BDS14] adta. Amennyiben a kommunikáció engedélyezve volt, akár 1
hop látótávolsággal rendelkező robotok is meg tudták a problémát oldani. Amennyiben a
kommunikáció nem volt engedélyezve, akkor pedig 6 hop látótávolságra volt szükségük.
Az előző megoldások mindegyike [BDS08; BDS14] O(1) bitnyi permanens tárat igényelt.

3. A kutatás módszertana
A kutatás irányát a célkitűzésben felvázolt problémák határozták meg. Először a jelenle-
gi state of the art megoldásokat elemeztem. A gyakorlati alkalmazás oldaláról közelítve
megvizsgáltam, melyek azok a részterületek és nyitott problémák, ahol lehetőség van a
hatékonyság növelésére. Azonosítottam, melyek azok a robot-konfigurációk, illetve tu-
lajdonságok, amelyek minimalizálására a jelenlegi kutatások törekednek. Ezek alapján
alakítottam ki a több-robotos rendszereket használó modellt. A modell egy adott kérdés
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szempontjából releváns paraméterek alapján alkalmas az algoritmusok vizsgálatára. A
környezet paramétereinek beállítása a gyakorlati feladatok és az azokból származó tipikus
kutatási absztrakciók alapján történik.

A modell megalkotásánál elsődleges célom volt, hogy a modell független legyen
konkrét robotok egyéb tulajdonságaitól és képességeitől. Azon paraméterek optimumá-
nak meghatározására, melyek egy adott környezeti konfiguráció kapcsán állnak elő, kiin-
dulásként először a state of the art értékeket választottam és validáltam. Ezután algorit-
mikai eszközökkel, illetve formális módszerekkel kerestem meg a paraméterek minimális
szükséges határértékét.

Az elkészített algoritmusok helyességét a formális bizonyítás mellett szimulátor segít-
ségével verifikáltam. A RobotCore a tanszéki kutatócsoport által kialakított eszköz, ame-
lyet a specifikus céloknak megfelelően továbbfejlesztettem. Az eszköz általános elosztott
robotrajok és konfigurált vagy generált környezet szimulációjára, valamint statikus és di-
namikus adatok gyűjtésére alkalmas. Az általam kidolgozott és megvalósított kibővítések
segítségével a szimulátorral a kiindulási és az új protokollok dinamikus viselkedését is vizs-
gálni tudtam, illetve az eredményeknek a formális megközelítéssel elvárt eredményekhez
való viszonyát is ellenőrizhettem. A szimulátor a modellel azonos paraméterekkel dolgozik.

4. Új tudományos eredmények
Kutatásom tudományos eredményeit négy téziscsoportba soroltam.

Az első téziscsoport bemutat egy megoldást egy ortogonális területen történő dis-
zperzióra. Itt bemutattam egy szigorúbb modellt, amely segítségével később lehetségessé
válik az algoritmus gráfokra történő általánosítása. A második téziscsoport ugyanerre a
problémára, azonban memóriamentes robotok esetén mutat be egy megoldást. A har-
madik téziscsoport bemutat egy megoldást diszperzióra tetszőleges, összefüggő, egyszerű
gráffal reprezentált területen. A negyedik téziscsoport ugyanerre a problémára, azonban
aszinkron robotok számára mutat be egy megoldást.

I. Tézis: Diszperzió ortogonális területeken

Megterveztem egy elosztott eljárást mesterséges rajok számára ortogonális területen.
Megterveztem egy diszkrét idejű algoritmust (Single Direction (SDIR) algoritmus), amely
az FSYNC-modellben használható. Kiszámoltam és minimalizáltam a látó- és kommu-
nikációs távolságot, miközben megtartottam a lineáris futási időt. Bebizonyítottam, hogy
az algoritmus ütközésmentes, valamint lineáris időben fut le. Bebizonyítottam továbbá,
hogy a látó-és kommunikációs távolságok optimálisak, a memória és a futási idő pedig
aszimptotikusan optimális.

Kapcsolódó publikációk: [6], [2], [7], [8], [5]

Ebben a tézicsoportban a terület kis, négyzetalakú cellákból áll. Ezt a négyzetrácsos
területet ortogonális területnek nevezzük. Minden cellában legfeljebb egy robot lehet és a
terület akkor számít megtöltöttnek, ha az összes cellában van robot. Kutatásom ezen része
a Filling-problémának arra a részére fókuszál, ahol a robotok minimális látótávolsággal
rendelkeznek és kommunikációra képtelenek. A robotok ezen felül rendelkeznek közös fel-le
és jobbra-balra irányokkal, melyet iránytűvel határoznak meg.
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Az eddig state of the art megoldásokban [BDS08; BDS14] a robotok köralakú látótér-
rel rendelkeztek, tehát nyolc szomszédjukat is láthatták. Ezzel szemben mozogni csak
négy irányban (fel, le jobbra és balra) voltak képesek. Az általam kidolgozott modellben
szomszédosnak kizárólag azon csomópontok számítanak, amelyek láthatóak és melyekre
a robotok képesek is egy adott helyről elmozogni - ennek következtében az átlós irányban
lévő cellák nem számítanak szomszédosnak. Megoldásomban továbbá a robotoknak egy
egyszerű távolságmérő szenzor is elegendő, nem szükséges „látniuk” is a másik robotot.

I.1 altézis: Single Direction algoritmus

Kidolgoztam egy elosztott területfeltérképező algoritmust, a Single Direction (SDIR)
algoritmust mozgásra alkalmas robotok számára. Egy összefüggő ortogonális területet
lehetséges O(n) kör alatt, ütközések nélkül megtölteni 1 hop látótávolsággal és O(1) bit
permanens tárral rendelkező robotok számára abban az esetben, ha a robotok rendelkeznek
közös fel-le és jobbra-balra irányokkal, ahol n a területen lévő cellák száma.

Új megoldást dolgoztam ki Single Direction (SDIR) algoritmus néven, amely kihasznál-
ja a modell szinkronitását. Bevezettem egy egyedi körstruktúrát ( 2. ábra), mely segít-
ségével a mozgás ütemezhetővé válik, ezáltal a robotok elkerülik az ütközést. Minden
LCM-ciklust egy lépésnek nevezek és hozzárendelek egy címkét: Észak (N), Kelet (E),
Nyugat (W) vagy Dél (S). Egy kör négy lépésből áll, és mindegyik, égtájat jelölő címkéből
pontosan egy szerepel a körben: előszőr egy N-lépés majd sorra egy E-lépés, egy S-lépés,
végül egy W-lépés (az angol égtájak rövidítései alapján). Minden lépésben a robotok csak
és kizárólag abba az irányban lévő szomszédra mozoghatnak, amelynek megfelelő lépés
van aktuálisan soron.

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12

R1 R2 R3

N-step E-step S-step W-step N-step E-step S-step W-step N-step E-step S-step W-step

2. ábra. A körstruktúra. Három kör (R1, R2 és R3 jelöléssel) amely négy lépésből áll adott
sorrendben: az első s1 lépés egy N-lépés, az s2 egy E-lépés és így tovább.

4.1. Lemma. Az SDIR algoritmus futása során nem ütköznek össze a robotok.

4.2. Lemma. Az egyes lépések után minden Követő robot tudja, az elődje éppen hol
tartózkodik.

4.3. Lemma. A Vezér csak látogatatlan cellákra lép.

4.4. Lemma. A bemutatott megoldás megtölti a területet.

A fenti eredmények alapján a következő tételre jutottam:

4.5. Tétel. Adott csapat robottal, ahol a robotok látótávolsága 1 hop, permanens táruk
mérete O(1) bit és a robotok rendelkeznek közös fel-le és jobbra-balra irányokkal ; egy össze-
függő ortogonális terület megtölthető O(n) ciklus alatt n robottal ütközésmentesen, ahol n
a területen található cellák száma.
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I.2 altézis: Multi-Door Single Direction algoritmus

Bemutattam, hogy az SDIR algoritmust lehetséges többajtós esetben is használni, a
hardver-követelmények változása nélkül. Bebizonyítottam, hogy az algoritmus továbbra is
ütközésmentes és lineáris időben tölti meg a területet. Továbbá azt is bemutattam, hogy a
többajtós SDIR algoritmus akár k-szor gyorsabb is lehet olyan esetekben, ahol az Ajtók
száma k.

A többajtós Filling probléma esetén k darab Ajtó cella létezik és mindegyik belépési
pontként van használva. Feltételezem, hogy létezik elegendő robot ahhoz, hogy el tudjunk
egyet helyezni minden Ajtóba, miután az Ajtó üresen maradt. Az SDIR algoritmushoz
képest az algoritmus szabályai nem változtak.

4.6. Lemma. Egy Vezér nem ütközhet egy Követővel.

4.7. Lemma. Egy Vezér nem ütközhet egy másik Vezérrel.

4.8. Lemma. Különböző Vezérek útjai nem keresztezhetik egymást.

A fenti eredmények alapján a következő tételre jutottam:

4.9. Tétel. Adott csapat robottal, ahol a robotok látótávolsága 1 hop, permanens táruk
mérete O(1) bit és a robotok rendelkeznek közös fel-le és jobbra-balra irányokkal ; lehetséges
egy összefüggő, több Ajtóval rendelkező ortogonális területet megtöltheteni O(n) ciklus alatt
n robottal ütközésmentesen, ahol n a területen található cellák száma.

4.10. Lemma. A többajtós esetben az algoritmus asszimptotikusan worst-case optimális.

4.11. Lemma. A többajtós SDIR algoritmus futási ideje legfeljebb k-szorosa az optimális
algoritmusnak (ahol k az Ajtók száma a területen).

I.3 altézis: Areal Single Direction algoritmus

Bemutattam, hogy az SDIR algoritmus kiterjeszthető olyan módon, hogy repülő robotok,
például quadkopterek által is használható legyen. A háromdimenziós területek mod-
ellezésére a területet háromdimenziós cellákra osztottam. Bebizonyítottam, hogy az
általam a kétdimenziós modellben használt SDIR átalakítható háromdimenziós területekre
is használhatóvá. Bebizonyítottam, hogy az algoritmus továbbra is ütközésmentes és
lineáris időben tölti meg a területet.

A háromdimenziós terület modellezésének érdekében a területet kocka alakú, háromdi-
menziós cellákra lett felosztva. A robotok képesek repülni a cellák között, összesen hat
különböző irányban: fel, le, észak, kelet, dél és nyugat irányokban. Az Ajtó cellák az alsó
szinten helyezkednek el, ahonnan a robotok fel tudnak szállni.

Az SDIR algoritmust olyan módon terjesztettem ki, hogy a két új irányt (fel és le)
két új lépésként hozzáadtam a kör struktúrájához. Az A-SDIR esetén egy kör 6 lépést
tartalmaz, az algoritmus többi lényegi része változatlan maradt. Bemutattam, hogy a
következő lemmák továbbra is érvényben vannak:

4.12. Lemma. Nincsenek ütközések.

4.13. Lemma. Minden Követő státuszú robot tudja, hogy hol van az elődje.
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4.14. Lemma. A Vezér csak látogatatlan cellákra mozog.

4.15. Lemma. Az A-SDIR algoritmus megtölti a területet.

A fenti eredmények alapján a következő tételre jutottam:

4.16. Tétel. Adott csapat robottal, ahol a robotok látótávolsága 1 hop, a permanens táruk
mérete O(1) bit és rendelkeznek közös fent-lent, fel-le és jobbra-balra irányokkal ; egy össze-
függő, több Ajtóval rendelkező háromdinemziós ortogonális terület megtölthető O(n) ciklus
alatt n robottal ütközésmentesen, ahol n a területen található cellák száma.

II. Tézis: Diszperzió memóriamentes robotok által

Kidolgoztam egy megoldást a Filling-problémára memóriamentes (permanens tárral nem
rendelkező) robotok számára. Bebizonyítottam, hogy a kidolgozott megoldás ütközésmentes
és teljesen megtölti a területet. Végezetül egy szimulációs keretrendszert készítettem, hogy
az elméleti eredményeimet kísérletekkel is alátámasszam.

Kapcsolódó publikációk: [9], [10], [11], [12], [1]

4.17. Definíció (memóriamentes robot). A perzisztens tár nélküli robotokat memóri-
amentesnek nevezzük. A robotok minden ciklus után elfelejtik tárolt állapotukat, meg-
figyeléseiket és számítási eredményeiket. Emiatt a robotok minden ciklusukban csak az
aktuális megfigyelésükre támaszkodva hozhatnak döntést.

II.1 altézis: Diszperziós sebesség vizsgálata véletlen bolyongás által

Bemutattam, hogy egy ortogonális terület ütközésmentesen megtölthető olyan robotok által,
akik 2 hop látótávolsággal és 0 bit permanens tárral rendelkeznek. Az algoritmus várható
futási ideje O(n·log n·Hn) ciklus alatt oldják meg, ahol az Hn az n-edik harmonikus szám.

A Filling-problémát nem lehet determinisztikusan megoldani memóriamentes robotok
segítségével. [BDS08].

Emiatt kidolgoztam egy nemdeterminisztikus algoritmust, amely - miközben továbbra
is megtölti a teret - az ütközések elkerülése érdekében véletlenszerű prioritásokon ala-
pul. A robotok 2 hop látótávolsággal rendelkeznek és nem tudnak egymással közvetlenül
kommunikálni. Minden robot rendelkezik egy jelöléssel vagy olyan formával, amely jelzi,
melyik a robot eleje. Ennek köszönhetően a robotok meg tudják határozni a látótávolsá-
gon belüli többi robot irányát. A későbbiekben bemutatott dobás jelzésének módja nem
fontos; a problémát algoritmikai szempontból közelítjük meg.

A futási idő megbecslésének érdekében egy új és rendhagyó irányból közelítettem meg
a kérdést. A robotok mozgásának vizsgálata helyett úgy tekintek a területre, mintha az
üres területek (lyukak) mozgásban lennének.

Kezdetben minden üres cella tartalmaz egy képzeletbeli tokent, majd egy újabb robot
akkor kerül a cellára, amikor a token a területről kimozdul - azáltal, hogy egy Ajtóra lép.
Megvizsgáltam a tokenek várható „kilépési idejét” olyan módon, hogy mozgásukat egy
véletlen bolyongásnak tekintettem.

Véletlen Bolyongás: Adott v0 ∈ V kezdő csomópontról a token kiválaszt egy szom-
szédos v1 csomópontot, majd odamozog. Iteratívan választva és mozogva szomszédai közül
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az egyikre, a csomópontok egy szekvenciáját választja ki, v0, v1 . . . vi, amit véletlen boly-
ongásnak nevezünk. A Filling-problémával kapcsolatban a véletlen bolyongás két tulaj-
donságára van szükségem:

T(v0,u): elérési idő a várható lépések száma, hogy elérjük u ∈ V csomópontot v0-ból.
T(v0,·) : fedési idő a várható lépések száma, hogy minden csomópontot elérjünk v0-ból.
Futási idő becslése:
Legyen X a token mozgásához szükséges ciklusok száma és pij annak a valószínűsége,

hogy a robot vi cellából vj cellára mozdul el (megjegyzés: vj üres kell legyen ahhoz, hogy a
robot célpontjául választhassa, ennek érdekében pedig tartalmaz egy tokent). Amennyiben
a token szomszédjában k darab robot található és mindegyik azonos valószínűséggel dob
0-t vagy 1-et, akkor a mozgásra mindegyiknek 1/k esélye van. Ezen felül lehet még további
ω ciklus, amikor egy robot sem szeretne az üres cellába menni, emiatt a token sem tud
mozdulni.

EX = ω+
1

pij
(1)

Felső korlátot adunk arra, hogy ci eléri d Ajtó cellát. A ci általi mozgást véletlen
bolyongásnak tekinthetjük G-ben. A véletlen bolyongások fedési idejére felső korlátot
adtam [Ale+79]. Mivel a fedési idő nem kisebb, mint az elérési idő, emiatt lehetséges arra
használni, hogy felső korlátot adjon arra, hogy ci elérje d ajtót. Egy ortogonális területen
|V |= n és |E|= e≤ 2 ·n, emiatt az elérési időre a felső korlát:

T (ci, d)≤ T (ci, ∗)≤ 2 ·n ·e≤ 8 ·n2 (2)

Úgy tekintjük, hogy ti esetén a lyuk minden EX-edik lépsében elmozdul:

ti = T (ci, d) ·EX ≤ 8 ·n2 ·EX (3)

4.18. Lemma. Egy új robot lehelyezésének várható ideje O(n2) kör.

4.19. Lemma. Az algoritmus O(n3) kör alatt fut le.

4.20. Lemma. Az Oblivious Algorithm algoritmus megtölti a teljes területet.

4.21. Tétel. Adott robot csapattal, ahol a robotok látótávolsága 2 hop, a permanens táruk
mérete 0 bit, egy összefüggő ortogonális terület megtölthető n robottal ütközésmentesen,
ahol n a területen található cellák száma. Az algoritmus várható futási idejeO(n·log n·Hn)
ciklus alatt oldják meg, ahol az Hn az n-edik harmonikus szám.

4.22. Tétel. Adott robot csapattal, ahol a robotok látótávolsága 2 hop, a permanens táruk
mérete 0 bit, egy összefüggő ortogonális terület megtölthető n robottal ütközésmentesen,
ahol n a területen található cellák száma. Az algoritmus várható futási ideje O(n·log n·Hn)
LCM-ciklus.

4.1. RobotCore

Az előző algoritmusok elméleti vizsgálata alatt egy matematikai modellt, illetve korlátokat
adtunk meg a futásidőkre. A csapat dinamikus viselkedése ugyanakkor szintén érdekes
lehet, ezek futásidő alatti értékelése érdekében tesztek elvégzése szükséges.

Általánosságban a szenzoros rendszerek algoritmikus megközelítései alatt az elméleti
eredmények számítanak kulcsfontosságúnak, a gyakorlati elemzés kevésbé jelentős. Néhány
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esetben az eredményeket kizárólag az azokra a szcenáriókra tervezett szimulációk tá-
masztják alá, azon kívül nem lehet őket általánosítani.

Egy olyan szimulátorral továbbá, amelyik képes az algoritmusokat vizuálisan is
megjeleníteni, az algoritmusok létrehozása és fejlesztése gyorsabbá válhat. A hibák és
gyenge pontok detektálása sokkal nyilvánvalóbb akkor, amikor a rendszerek dinamikus
viselkedését figyeljük meg.

3. ábra. A RobotCore keretrendszer architektúrája

A RobotCore keretrendszer célja, hogy egy moduláris és kiterjeszthető keretrendszer
legyen. Mivel fókuszában az elosztott algoritmusok fejlesztése áll, az arhcitektúra célja
az, hogy elősegítse a gyors prototipizálást és az algoritmusok rövid idő alatti tesztelését.
Ebből a célból olyan interfészeket hoztam létre, amelyek implementálása elégséges egy új
algoritmus tervezésekor. A RobotCore keretrendszernek két főbb modulja van: a Core és
a Visualizer. A Core modul tartalmazza az interfészeket (valamit néhány segítő osztályt)
a szimulációk elvégzése céljából, a Visualizer modul pedig a szimulációk dinamikájának
megfigyelésére használható. A RobotCore .NET framework1 segítségével készült, az ar-
chitektúrája a 3. ábrán látható.

Ezután a korábban javasolt algoritmusok szimulációit hajtjuk végre. A szimulátor
segítségével az átlagos futásidő alatt megfigyelhetjük a viselkedést azáltal, hogy különféle
környezetekben végzünk szimulációkat. A cél az volt, hogy az algoritmus teljesen megtöltse
a területet, valamint ne következzenek be ütközések. A szimulációk során véletlenszerű
területek lettek létrehozva annak érdekében, hogy elemezhessük a szimuláció teljesít-
ményét. Fix számú cella esetére véletlen módon hoztam létre egy területet, majd el-
lenőriztem az összefüggőséget. Ha a terület összefüggő volt, akkor egy véletlenszerűen
kiválasztott cella lett az Ajtó cella, majd az algoritmust lefuttattuk (a többajtós Filling
probléma esetén k cella került Ajtóként kiválasztásra).

4.1.1. SDIR szimulációk

Az első tézisben bemutatott SDIR algoritmus futási ideje O(n) LCM-ciklus. Ezt megerősíti
a szimulációs eredmény (4. ábra), továbbá az is, hogy a többajtós esetben k szoros gy-
orsítás is lehetséges (5. ábra).

1https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework
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4. ábra. Szimulációs eredmények véletlenszerű ortogonális területekre.

20 40 60 80 100

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Ajtók száma

LC
M

ci
kl
us
ok

sz
ám

a

Min
Max
Átlag
Ideális

200 400 600 800 1,000

5,000

10,000

15,000

Ajtók száma

LC
M

ci
kl
us
ok

sz
ám

a

Min
Max
Átlag
Ideális

5. ábra. Az SDIR teljesítéménye 1000 cellát tartalmazó összefüggő ortogonális területeken,
amennyiben teljesen véletlenszerűek (balra), és amennyiben magas az összefüggőség (job-
bra).

4.1.2. Oblivious Algorithm szimulációk

Az Oblivious Algorithm algoritmus egy sztochasztikus megközelítés memóriamentes
robotok diszperziójára. Az elméleti bizonyítás során várható futási idő lett megadva, azon-
ban a pontos viselkedés megismerése érdekében szimulációkat szükséges elvégezni.

Az első szimulációk a teljes futási időket tesztelték. A 6. ábrán láthatók a szimulációs
eredmények a legjobb, legrosszabb, és átlagos esetekre.
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6. ábra. Szimulációs eredmények az algoritmus futási idejéről. A függőleges tengelyen a
szükséges körök maximum (piros), minimum (kék), és átlagos (fekete) számát mutatja egy
n cellából álló terület megtöltése esetén. Balra hagyományos, jobbra pedig logaritmikus
skálán.

A 4.22. Tétel értelmében a várható futási idő O(n · log n ·Hn). Ebből adódóan az
eredményeket elosztottuk n · log n ·Hn szorzattal. A grafikon alapján a futási idő konstans
értékhez konvergál (7. ábra), ami alátámasztja az elméleti eredményeket.
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7. ábra. Átlagos futási idő n cellára elosztva n · log n ·Hn szorzattal.

III. Tézis: Diszperziós algoritmusok tetszőleges területeken

Megterveztem egy teljesen szinkron, diszkrét idejű algoritmust olyan mesterséges rajok
számára, amelyek egyszerűen összekötött gráfokkal ábrázolt területen működnek. Mini-
malizáltam a látó- valamint kommunikációs távolságot, továbbá bebizonyítottam, hogy
az algoritmus ütközésmentes és lineáris idő alatt fut le. Bemutattam továbbá, hogy az
algoritmus többajtós esetben is működik. Végül pedig bemutattam egy kompromisszumos
megoldást a memória, a futási idő felé támasztott követelmények, valamint a lépések
száma között.

Kapcsolódó publikációk: [3], [4], [13], [2], [14] [5]

Annak érdekében, hogy a Filling-problémát bármilyen, a területről vagy az elhelyezés-
ről alkotott a priori tudás nélkül oldjuk meg feltételeztem, hogy a szenzorok rendelkeznek
közös körüljárási iránnyal (az óramutató járásiránya szerinti irányok közös ismeretév-
el), amely segítségével minden robot képes egy ciklikus sorrend felállítására, amelyet a
következőképpen írunk le:
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4.23. Definíció (Körüljárási sorrend). A csúcsok szomszédai fix sorrendben követik
egymást, egy kezdőponttól számítva az óramutató járásának megegyező irányban. A
kezdőpont nem állandó, hanem függ attól is, hogy a robot melyik pontot választja
kezdőpontként. A körüljárási sorrend csak az adott csúcson lévő robot számára észlel-
hető. Az 8. ábrán egy példa látható.

r

Belpsipontv1

v2

v3

v4

8. ábra. Körüljárási sorrend egy r robot számára, feltételezve, hogy a robot az alatta lévő
csúcsból érkezett.

III.1 altézis: Diszperzió tetszőleges gráfon

Elosztott diszperziós algoritmust dolgoztam ki globális koordinációval vagy információval
nem rendelkező többrobotos rendszerek számára, mely tetszőleges, gráffal ábrázolható
területeken garantálja a Filling probléma megoldását. A VCM algoritmust futtató
robotoknak nem szükséges kommunikálniuk, elég minimális látótávolsággal és O(∆) bit
memóriával rendelkezniük (ahol ∆ a gráf maximális fokszáma). A VCM algoritmust a
teljesen szinkron modellben lehet használni. Bebizonyítottam, hogy a VCM futási ideje
O(n ·∆) ciklus.

Bemutattam a Virtual Chain Method eljárást, amely nevét viselkedése után kapta,
ugyanis minden egyes Vezér az Ajtó irányából egy virtuális láncot alkot, a többi robot
pedig követi őt, ezzel egy láthatatlan láncot alkotva. Ebből adódóan a lánc szükségszerűen
megegyezik a Vezér útvonalával. Az I. tézisben bemutatott körstruktúrát alkalmaztam,
amely továbbra is alkalmazható a robotok mozgásának időzítésére. Mivel a gráf minden
egyes éle maximum ∆ szomszéddal rendelkezhet, a körök számát úgy szükséges meg-
növelni, hogy azok ∆ lépés hosszúak legyenek. Az irányok (észak, kelet, dél, nyugat)
ugyanakkor nem álltak rendelkezésre, valamint nem garantálható az sem, hogy minden
egyes csomóponton keresztül csak egy irányból legyen lehetséges a belépés. Az ütközések
elkerülése érdekében egy másfajta megközelítést alkalmaztam: a Vezér státuszban lévő
robotnak különbséget kell tudnia tenni a meglátogatatlan csomópontok valamint a lánc
tagjai között.

4.24. Lemma. A Követő elődje vagy egy szomszédos v csúcson található vagy pedig az
előző körben v csúcson helyezkedett el. Ez utóbbi esetben a Követő az elődjének előző
poziciójára, tehát v csúcsra mozog.

4.25. Lemma. Minden v csúcsot a látogatatlan csúcsok halmazába lehet sorolni (v ∈ U)
ha a csúcs két egymást követő körön is üres.
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4.26. Lemma. Minden Követő robot tudja hogy hol tartózkodik az elődje.

4.27. Lemma. Két Követőnek nem lehet ugyanaz az elődje.

4.28. Lemma. A Vezér csak látogatatlan csúcsokra mozog.

4.29. Lemma. Bármely időpillanatban legfeljebb egy Vezér lehet.

4.30. Lemma. A diszperzió során ütközések nem történhetnek.

4.31. Lemma. A VCM algoritmus megtölt egy összefüggő gráfot.

4.32. Tétel. Feltételezzük, hogy G gráf összes csúcsán az élek determinisztikusan sorren-
dezhetőek. Ebben az esetben G megtölthető O(∆ ·n) ciklus alatt olyan robotok által melyek
O(∆) bit memóriával rendelkeznek, ahol Delta az G maximális fokszáma.

III.2 altézis: Diszperzió több ajtóval rendelkező tetszőleges
területen

Kibővítettem a VCM algoritmust, mely lehetővé tette, hogy a többajtós esetben is
használható legyen. Az MD-VCM algoritmus nem igényel kommunikációt, valamint elég
számára minimális látótávolság, a memóriaigénye pedig O(∆ + log k) bit (ahol ∆ a gráf
maximális fokszáma és k pedig az ajtók száma). Bebizonyítottam, hogy az MD-VCM
futási ideje O(n ·∆ ·k) ciklus.

Többajtós Filling esetében kihívást jelentett a különböző Ajtókból induló láncok közöt-
ti interakció. A Multiple Door Virtual Chain Method (MD-VCM) algoritmusban a külön-
böző ajtókból származó láncok számára különböző lépések lettek kijelölve. Ez k ajtó esetén
azt jelenti, hogy minden kör k-szor hosszabb lesz, ami k-szorosára növelheti a teljes futási
időt. Megmutattam, hogy a Vezér továbbra is képes megkülönböztetni meglátogatatlan
és meglátogatott csomópontokat. Beláttam továbbá, hogy két különböző lánc nem képes
egymással sem ütközni, sem egymás útját elzárni, ezáltal a területet ütközés nélkül meg
tudják tölteni.

4.33. Lemma. Az MD-VCM algoritmusban az összes Vezér csak látogatatlan csúcsokra
mozoghat, a Vezérek pedig nem ütközhetnek egymással.

4.34. Lemma. Az MD-VCM algoritmusban a különböző láncok nem keresztezhetik
egymást.

4.35. Tétel. Adott csapat robottal, ahol a robotok látótávolsága 1 hop, a permanens táruk
mérete O(k+∆) bit és egy összefüggő G gráffal reprezentált terület. A terület megtölthető
O(k ·∆ ·n) ciklus alatt n robottal ütközésmentesen, ahol ∆ G maximális fokszáma, k az
ajtók száma, n pedig a gráf csúcsainak száma.
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III.3 altézis: Futási idő javítása a VCM számára

Megmutattam az MD-VCM hátrányait és kidolgoztam egy megoldást, mellyel a hibák
kiküszöbölhetők. Az FVCM algoritmus kevesebb ciklust igényel, hogy megtöltse a teljes
területet, azonban a robotok elmozdulásainak a száma megnövekszik. Bebizonyítottam,
hogy az FVCM futási ideje O(n ·(log ∆+k)) ciklus (ahol ∆ a gráf maximális fokszáma és
k pedig az ajtók száma).

Tovább vizsgálva az MD-VCM futási idejét két főbb javítási lehetőség található az
O(k ·∆ ·n) korlátban.

– ∆ : a ∆ komponens az irányok száma miatt szerepel (mozgás ütemezésnél).

– k : a k szorzótényező a többajtós esetben az ütközéselkerülés miatt volt szükséges.

A láncok szinkronizációjából származó overhead csökkentésére megvizsgáltam az
ütközési lehetőségeket. Speciális esetként kezelve ezeket oda-vissza mozgás néven új pro-
tokollt vezettem be. A protokoll által a robot extra mozgásokkal el tudja kerülni az
ütközéseket.

Az új Fast Virtual Chain Method (FVCM) jelentősen lecsökkenti a futásidőt, mivel
így egy körben k ·∆ lépés helyett csupán k+1+∆ lépés szükséges.

A ∆ tag az O(k ·∆ ·n) korlátban abból fakad, hogy van olyan csúcs, aminek ∆ szom-
szédja van, és ez esetben ∆ lépés szükséges ahhoz, hogy megmutassa, merre ment a robot.
Az FVCM algoritmusban az irányt O(log ∆) bitben kifejezve binárisan kódolva jelzik.

Az új körstruktúra az 9. ábrán látható. A lépések sLi
(i≤k+1) címkével rendelkeznek

az oda-vissza lépéseknél és sj (j ≤∆) címkével a mozgás lépéseinél.

. . . sLk+1sL1 sL2
sLk s0 . . .s1 slog ∆

back and forth movements

regular movements

9. ábra. A körstruktúra. A körök (Rodd és Reven jelöléssel) m egymást követő lépésből
állnak állandó sorrendben.

Magasabb fokszámú ajtók
A VCM második fejlesztése eliminálja azt a kényszert, hogy az ajtó foka maximum 1

lehet, ezzel biztosítva azt, hogy a robotok tudják, melyik irányba induljanak el, valamint
hogy ismerjük a körüljárási sorrendet. Annak érdekében, hogy az ajtók magasabb fokszám-
mal rendelkezhessenek, az egyetlen feladat annak megoldása, hogy az újonnan elhelyezett
robotok tudják, hol van az elődjük. Az újonnan elhelyezett robotok az oda-vissza mozgást
fogják használni annak érdekében, hogy elődjük helyzetét meghatározzák. A javított futási
időhöz hasonlóan k+1 további lépés kerül hozzáadásra.

A gyorsított futási idővel közös alkalmazás
A két fejlesztés (javított futási idő illetve magasabb fokszámú ajtók) össze is vonható

azáltal, hogy minden egyes sLi
and sLi′

lánchoz egyszerűen 2 lépést rendelünk hozzá (egyet
az FVCM-hez, a másikat a magasabb fokszámú ajtókhoz).

4.36. Lemma. Az FVCM algoritmusban nem fordulhat elő ütközés.
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4.37. Tétel. Adott csapat robottal, ahol a robotok látótávolsága 1 hop, permanens táruk
mérete O(k+∆) bit és egy összefüggő G gráffal reprezentált terület. A terület megtölthető
O((k+ log∆) ·n) ciklus alatt n robottal ütközésmentesen, ahol ∆ G maximális fokszáma,
k az ajtók száma, n pedig a gráf csúcsainak száma.

4.2. Szimulációk

A RobotCore szimulációs keretrendszer használatával a III. tézisben bemutatott algorit-
musok validálásra, valamint teljesítményeik összehasonlításra kerülnek.

Elsőként az FVCM teljesítménynövekedése kerül megvizsgálásra (10. ábra, balra).
Ezután a többajtós eset kerül megvizsgálásra (10. ábra,jobbra). A különböző láncok össze-
hangolása overheadet okozhat, ugyanakkor a futási idő megnövekedése lett jelentős.
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10. ábra. A VCM és FVCM futási idejének összehasonlítása csillag gráfban.

A harmadik szimuláció bemutatja a VCM legrosszabb szcenárióját, amely akkor
következhet be, ha ∆ értéke magas. Teljesítményének tesztelésére egy csillag alakú gráfot
készítek, amely ∆=n−1 és amely minden másik minden másik csúcshoz is kapcsolódik. E
forgatókönyv során az FVCM logaritmikus futásideje jelentősen javítja a befejezés várható
idejét. A javulás a ábra 11 ábrán látható (balra). Megjegyzés: az FVCM futási ideje ezen
az ábrázoláson egy egyenes vonalnak látszik, közelebbről ugyanakkor láthatók azok a
lyukak, ahol a log ∆ növekedésnek indul (11. ábra (jobbra)).
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11. ábra. Az FVCM futási ideje csillag-gráfban.

A negyedik szimuláció bemutatja az MD-VCM számára legkedvezőtlenebb területet,
vagyis azt, ahol egy szeparátor csúcs választja két részre a gráfot. Az egyik rész tartalmaz-
za az összes ajtót és néhány további csúcsot, a másik pedig a n csúcsokat. Az MD-VCM és
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az SDIR algoritmusok többajtós esetben történő összehasonlításához a terület megegyező
tulajdonságokkal rendelkezik, például minden csúcsnak négy szomszédja van. A különb-
ség a 12. ábrán látható (amikor a kisméretű terület mérete változik, kisebb változást
tapasztalunk).
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12. ábra. Futási idők összehasonlítása szeparátor csomópontot tartalmazó területen.

IV. Tézis: Diszperzió aszinkron számítási modellben

Bemutattam, hogy a robotok rajtuk fények elhelyezésével képessé válnak a Filling
probléma aszinkron (ASYNC) számítási modellben történő megoldására. Bebizonyítottam,
hogy a javasolt módszerek ütközésmentesek, valamint teljesen megtöltik a rendelkezésre
álló területet. Annak érdekében továbbá, hogy lemérjük és összehasonlítsuk a javasolt
algoritmusok futásidejét, aszinkron köröket vezetek be.

Kapcsolódó publikációk: [15] [16]

Az ASYNC modellben az LCM körök nincsenek globálisan ütemezve. A robotok bár-
mikor aktiválódhatnak, Look fázisukban pillanatképet készíthetnek, majd a Compute és
Move fázisuk tetszőlegesen hosszú lehet. Az aszinkron Filling-probléma esetében fényeket
helyezünk el a robotokon. Ezek kívülről is látható színeket bocsátanak ki, amelyek minden,
a látótávolságukon belül lévő robot számára láthatók. A színek száma állandó.

Ebben a tézisben bemutatunk két módszert annak érdekében, hogy az ASYNC mod-
ellben világító robotok számára lehetséges legyen teljes lefedettséget elérni ütközések
nélkül. Az algoritmust aszinkron körök tekintetében elemezzük, amelyet a következő mó-
don határozunk meg:

4.38. Definíció (Aszinkron kör:). Aszinkron körnek nevezzük azt a lehető legkisebb
időegységet, amely során minden olyan robot, amely még nem fejezte be az algoritmust,
legalább egyszer aktiválódik.

A Filling-problémát érintő algoritmusok esetében a korábbi munkák csupán véges idő
esetén garantálnak befejeződést. Elemzésünk az aszinkron körök tekintetében megadja a
futási idő első aszimptotikus felső korlátját.

IV.1 altézis: Diszperzió az aszinkron számítási modellben

Kidolgoztam egy eljárást, mely képes a Filling problémát megoldani aszinkron modellben
világító robotok segítségével, ha a terület egy összefüggő gráfként van ábrázolva. A
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szükséges színek száma ∆+4 (ahol ∆ a gráf maximális fokszáma). A robotoknak O(log ∆)
bit memóriával kell rendelkezniük. Az algoritmus O(n2) aszinkron kör alatt fut le.

A robotok fényekkel jelzik a többi robot számára mozgásuk várható irányát. Amikor
a következő robot (utód-robot) ezt a jelzést feldolgozta, küld erről egy visszajelzést.

A lánc számára bevezetjük a Sűrű állapotot.

4.39. Definíció (Sűrű állapot). A lánc Sűrű állapotban van akkor, amikor mindegyik
Követő közvetlenül az elődje után következik, például minden egyes olyan csúcs, amely az
aktuális Vezér által az Ajtótól kezdődően bejárt útvonalon van, el van egy Follower robot
által foglalva.

Ebben az állapotban a Vezért kivéve egyik robot sem képes mozogni. Ebből adódóan
csak a Vezérnek szükséges ismernie az állapotát. (Az 13. ábrán egy példát láthatunk,
melyben az r robot állapota Vezér és egyik robot sem tud mozogni). Ebben az esetben
mindegyik nem elfoglalt csúcs meglátogatatlannak számít.

r

D

13. ábra. Példa a Sűrű algoritmusra a PACK algoritmusban. A kék vonal mutatja az r
Vezér útvonalát az Ajtóból (D csúcs).

A Sűrű algoritmusnak két fázisa van: az első fázisban a rendszer eléri a Sűrű állapotot,
ahova a Vezért kivéve semelyik robot nem mozdulhat. A második fázisban mindegyik robot
előrefelé mozdul. Ezt követően pedig az algoritmus megismétli önmagát.

4.40. Lemma. A Vezér csak látogatatlan csúcsokra mozoghat.

4.41. Lemma. Bármely időpillanatban legfeljebb egy Vezér lehet.

4.42. Lemma. A PACK algoritmus futása során nem ütközhetnek a robotok.

4.43. Lemma. A PACK algoritmus teljesen megtölt egy összefüggő gráffal ábrázolt
területet.

4.44. Tétel. Adott egy G gráffal adott terület és robotok egy csapata, melyek 1 hop lá-
totávolsággal, O(log∆) bit memóriával és ∆+4 színnel rendelkeznek (beleértve azt a színt
is, amikor a fény ki van kapcsolva). A terület ez esetben megtölthető az aszinkron számítási
modellben O(n2) aszinkron kör alatt, ahol ∆ a gráf maximális fokszáma és n a csúcsainak
száma.
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IV.2 altézis: Gyorsabb diszperzió aszinkron számítási modellben

Megmutattam, hogy a robotok látótávolságát 1 hoppal növelve a futási idő O(n) aszinkron
körre csökkenthető, hardvermódosítások nélkül. Kidolgoztam a BLOCK algoritmust, mely
képes megoldani a Filling problémát ∆ + 4 színnel és O(log ∆) memóriával rendelkező
robotokkal.

A BLOCK algoritmusban bemutattam az elzárás fogalmát. A 2 hop látótávolsággal
rendelkező robotok láthatják az összes olyan másik robotot, amely potenciálisan ugyanazt
a célcsúcsot választhatják. A cél az, hogy a Vezér kizárólag akkor válassza v csúcsot célpon-
tjának, amennyiben az 1 hop távolsággal elérhető szomszédságban nincs olyan robot, ame-
lynek fénye fel lenne kapcsolva (kivéve abban az esetben, ha a fény ∆ irányt jelez). A ∆
irány színének speciális jelentése van, amely által jelzi a robotoknak, hogy nem mozdul-
hatnak többé és váltsanak Befejezett állapotba. A cél tehát az, hogy a Vezér kizárólag
akkor választja v csúcsot célpontjának, amennyiben az 1 hop távolsággal elérhető szom-
szédságban nincs olyan robot, amelynek fénye fel lenne kapcsolva. Ezeket a csúcsokat
elzárt csúcsoknak nevezzük. (Az ábra 14 ábra egy olyan példát mutat be, ahol egy Vezér
állapotú r robot a területen mozog és feladata az ábrán pirossal jelzett, foglalt csúcsok
kikerülése.)

r

D

14. ábra. Példa az elzárásra a BLOCK algoritmusban. A kék vonal az r Vezér robot útját
mutatja a D jelű ajó csúcstól. A piros szín jelzi a Vezér számára ezárt csúcsokat, a piros
nyilak pedig jelölik, hogy melyik robotok zárják el az aktuális csúcsot.

4.45. Lemma. A Vezér csak a látogatatlan csúcsokra mozog.

4.46. Lemma. Bármelyik időpillanatban legfeljebb egy Vezér lehet.

4.47. Lemma. A diszerpzió során a robotok nem ütközhetnek.

4.48. Lemma. A BLOCK algoritmus megtölt egy összefüggő gráffal ábrázolt területet.

4.49. Tétel. A BOLCK algoritmus megötlt egy összefüggő gráffal ábrázolt területet az
aszinkron számítási modellben olyan robotok segítségével, melyek 2 hop látótávolsággal,
O(log ∆) bit memóriával, és ∆ + 4 színnel rendelkeznek, beleértve azt a színt is, ahol a
lámpa ki van kapcsolva.

4.50. Tétel. A BLOCK algoritmus az aszinkron számítási modell esetén egy összefüggő
gráffal ábrázolt területet O(n) aszinkron kör alatt tölt meg.
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4.51. Tétel. Adott egy G gráffal adott terület és robotok egy csapata, melyek 2 hop lá-
totávolsággal, O(log∆) bit memóriával és ∆+4 színnel rendelkeznek (beleértve azt a színt,
amikor a fény ki van kapcsolva). A terület ez esetben megtölthető az aszinkron számítási
modellben O(n) aszinkron kör alatt, ahol ∆ a gráf maximális fokszáma és n a csúcsainak
száma.

IV.3 altézis: Többajtós diszperzió aszinkron számítási modellben

Megmutattam, hogy a BLOCK algoritmust ki lehet egészíteni, mely segítségével többajtós
területeken is lehet azt használni. A standard BLOCK algoritmushoz képest további k
szín kell a robotok számára (ahol k az ajtók száma).

A BLOCK algoritmust a k ajtós modellben egy az egyben nem lehetséges felhasznál-
ni. Létezik olyan eset, amelyben a BLOCK algoritmus nem tudna működni, mégpedig
akkor, ha van egy olyan v csúcs két szomszéddal, melyek mindegyike tartalmaz egy-egy
Vezért. A robotok véletlenszerű aktiválódási idejét tekintve a két Vezér akár ugyanakkor
is aktiválódhat, amellyel megakadályozzák, hogy a másik v pontba mozogjon.

Prioritás protokoll : az ilyen holtpontok elkerülése érdekében a robotoknak további
k számú különféle, a robotok belépési ajtói szerinti szín áll rendelkezésükre (k az ajtók
számát jelöli). Ezen színek között szigorú sorrendiség áll fenn, melyet prioritási sorrendnek
nevezünk. A Vezér számára az akadályozás szabályszerűsége a következő módon módosul:
egy színével irányt jelző robot (kivéve az ∆ speciális irányt), megerősítési szín, MOV szín,
vagy olyan prioritási szín esetében, amelynek prioritása nagyobb mint r, annak szomszédja
blokkoltnak tekintendő. Mivel a prioritási színek között szigorú sorrendiség áll fenn, egy
ilyen helyzetben pontosan egyikük számára lehetséges az odamozgás.

4.52. Lemma. A prioritás protokoll nem enged meg ütközéseket.

4.53. Lemma. A BLOCK algoritmus a Prioritás protkolollal kiegészítve megtölt egy
összefüggő gráffal ábrázolt területet.

4.54. Tétel. Adott egy G gráffal adott terület és robotok egy csapata, melyek 2 hop lá-
totávolsággal, O(log∆) bit memóriával és ∆ + k + 4 színnel rendelkeznek (beleértve azt
a színt, amikor a fény ki van kapcsolva). A terület ez esetben megtölthető az aszinkron
számításo modellben O(n) ciklus alatt, ahol ∆ a gráf maximális fokszáma és n a csúc-
sainak száma.

4.3. Szimulációk

Míg mind a PACK, mind a BLOCK algoritmus képes megtölteni a területet ütközés nélkül,
a BLOCK algoritmus célja egy gyorsabb algoritmus létrehozása 2 hopnyi látotávolság
árán.

Az algoritmust két szélsőséges esetben teszteltük: a csillaggráf valamint a vonal-
gráf esetében. Az algoritmusok gyorsaságának legjobb összehasonlíthatóság érdekében a
fázisok hosszát minimálisra állítottuk, valamint kikapcsoltuk az inaktivitás fázist. Ezál-
tal a robotok lényegében hasonlóan cselekszenek, mint ahogyan azt az FSYNC-modell
esetében teszik. Az eredmények az 15. ábrán láthatók.
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15. ábra. A PACK és BLOCK algoritmusok futási idejének eredményei a vonal gráfra
(balra) és a csillag gráfra (jobbra).

5. Gyakorlati alkalmazás
Az I. tézisben létrehoztunk és implementáltunk egy olyan algoritmust többrobotos rend-
szerekre, amelynek kizárólag távolságmérő szenzorra illetve néhány bites memóriára van
szüksége. Ez a helyzet gyakran fennálhat olyan valós problémáknál, ahol a robotok a
földön egy rácsszerű formációt hoznak létre akkor, amikor képesek a más tárgyaktól mért
távolság illetve mozgásuk távolságának mérésére.

A II. tézisben létrehoztunk és implementáltunk egy memóriamentes robotokkal
foglalkozó algoritmust. A permanens tárhely eliminálása olyan rendszert eredményezett,
amelyben az entitások kizárólag aktuális észlelésük alapján cselekszenek. Ennek első
számú előnye, amikor a robotok hibára hajlamosak és egyikük meghibásodik; ilyenkor
egy új robot hozzáadása egyszerűen tudja a diszperzió teljesítését garantálni, továbbá
olyan veszélyes területeken is előnyös, mint például természeti katasztrófák helyszínén,
ahol fennáll annak veszélye, hogy egy vagy több robot megsérül és a továbbiakban nem
tud részt venni a túlélők felkutatásában.

A III. tézisben megterveztünk és implementáltunk egy olyan algoritmust, amely
lehetővé teszi a diszperziót egy összefüggő gráf által ábrázolt területen. Ennek köszön-
hetően valósághűbb területek is lefedhetővé válnak. Egy folyamatban lévő kutatási irány
a programozható metaanyagok bevonása (burkolása), amely hasonló az általunk vizsgált
diszperzióhoz. A programozható metaanyagok igen gyenge robotokból állnak, amelyek
nem képesek kommunikálni és nem rendelkeznek erős számítási teljesítménnyel sem. Az
algoritmusokat ilyen többrobotos rendszerekre fejlesztettük ki, tehát alkalmazható azon a
területen, továbbá a javasolt algoritmus a legtöbb háromdimenziós felületen is működik.
Példának okáért létezik az ún. programozható anyag univerzális bevonásnak probléma,
ahol tetszőleges formájú testeket egy speciális anyagból álló vékony réteggel kell bevonni
annak érdekében, hogy a testek bizonyos állapotát (például hőmérsékletét vagy repedé-
seik számát) mérni lehessen a test bármely részén anélükül, hogy közvetlen hozzáférésünk
lenne ahhoz a ponthoz. Amennyiben a területet egy végtelen három-reguláris gráf jeleníti
meg és vesszük annak véges összefüggő részgráfját, akkor a III. tézisben bemutatott VCM
algoritmus felhasználható a bevonatolás elvégzésére.

Egy másik példa a [17] publikációban található, ahol a feladat egy adott terület
érzékelők tömegével történő megfigyelése, majd az adatoknak egy külön SensorHUB nevű
felhőszolgáltatásba további elemzés (pl. big data kezelés, automatizált adatelemzés, gépi
tanulás) céljából történő feltöltése volt. Ebben a publikációban az első feladat statikus
szenzorok telepítése volt. Ezt egy mozgásra képes robot valósította meg, amely a szen-
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zorokat a kiszámított pozícióba helyezte akár az összegyűjtött adatok, akár a korábban
elhelyezett csomóponttól való távolságuk alapján. A mozgó robot algoritmusa a III. tézis-
ben bemutatott algoritmuson alapul.

Ebben az esetben a szenzorok bármilyen típusúak lehetnek, például egy földrengés után
szeizmikus aktivitás monitorozók vagy a precíziós mezőgazdaság területén az autonóm
gazdálkodásban használható IoT-eszközök.
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