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1. Bevezetés
Napjainkban egyre népszerűbbek azok a rendszerek, amelyek egyáltalán nem, vagy csak mini-
mális infrastruktúrával rendelkeznek, amelyek önszerveződőek és peer-to-peer (P2P) vezeték
nélküli kommunikációs modell alapján kommunikálnak. Az ilyen rendszerek legjelentősebb
képviselői a multi-ágens rendszerek (MAS) [1], amelyek önkonfigurálók és olyan ágensekből
állnak, amelyek önállóan képesek érzékelni és cselekedni, valamint egymással egy rádiós in-
terfész útján kommunikálnak. Ezen rendszerek elosztott és önkonfiguráló jellege, valamint
egyszerű és rugalmas alkalmazhatósága széles felhasználási körben vonzóvá teszi a MAS-ot,
többek között az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) [2], vészhelyzeti rendszerek [3],
személyzet nélküli légi jármű (UAV) és robotflotta-menedzsment [4], és még számos egyéb
felhasználási kör számára [5].

A MAS-ok specifikus feladat ellátására tervezett ágensek csoportjai. A kollektív műkö-
désnek köszönhetően egyes, az egyes-ágens rendszerek (SAS) számára elérhetetlen célok is
megvalósíthatóvá és teljesíthetővé válnak. A MAS-ok már jónéhány éve a tudományos kö-
zösség napirendjén voltak, ennek ellenére a növekvő számú publikációk és a kapcsolódó K+F
projektek tanulsága szerint [6] csak az utóbbi évtizedben vált igazán felkapottá a téma.
Népszerűbbé válásának egyik oka, hogy a MAS-ok több lehetőséget kínálnak, mint a SAS-
ok, úgy mint komplex feladatok fokozott megoldási képessége, megnövekedett teljesítmény
és megbízhatóság, egyszerű tervezés, stb. Ezek az előnyök vonzották a tudományos és az
iparban tevékenykedő kutatókat is, akiknek célja annak felderítése, hogy miként tervezhetők
és fejleszthetők erős és sokoldalú MAS-ok olyan kihívást jelentő problémák megoldásával,
mint az ágensek közötti kommunikáció, feladatkiosztás, csoportosítás, csak hogy néhányat
említsünk. Ahhoz, hogy az önszerveződés megvalósuljon a rendszer magasabb szintjein is
(például csoportosítás vagy feladatallokáció), mindenek előtt a kommunikációs kihívásokat
kell leküzdeni.

Ha megfigyeljük a MAS-ok alapjait képező kommunikációs modelljét, két különböző meg-
közelítést találunk: az első szemlélet szerint az ágensek függenek egy olyan közösen elérhető
infrastruktúra-alapú hálózattól, mint például a hagyományos mobil hálózat, míg a másik
szemlélet alapján a résztvevő entitások önszerveződő módon hálózatot alkotnak és a hálózati
forgalom ezeken a hálózatokon zajlik, központi irányítás és infrastrukturális háttér nélkül.
Mindkét megközelítésnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az első kategóriába tar-
tozó rendszerek jobb minőségű szolgáltatást képesek garantálni, ebből fakadóan pedig valós
idejű kommunikációt biztosítanak. A második kategóriába tartozó megoldások ezzel szemben
olyan körülmények között is működnek, amikor a hagyományos telekommunikációs megoldá-
sok kudarcot vallanának. Ilyen többek között, amikor a mobil hálózat nem elérhető például
az ágensek kollektív mozgása során le nem fedett vagy túlterhelt területeken [J4] vagy amikor
az infrastruktúra veszélyeztetett állapotba kerül, például vészhelyzet életbe lépése esetén [7].

Amennyiben az ágensek képesek mozogni, mobil ad-hoc hálózatot (MANET) [8] alkotnak,
amely esetben a résztvevő entitások mozgása egy hálózati topológiában tükröződik, ami
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időről időre változik a telítettségétől és mobilitásától függően. Mivel az ágensek közötti
információmegosztást meg kell oldani, különböző protokollok kerültek kifejlesztésre az adott
MANET kommunikációjának optimalizálása céljából.

A MANET-eken belüli információterjesztés egy sajátos probléma, mivel ebben az esetben
a továbbított információ szórtadás-orientált (broadcast), szemben az infrastruktúra-alapú
rendszerekkel, amelyek legtöbb esetben egyesadású (unicast) kommunikációt használnak. A
terjesztett információ közérdekű, és általában nem egy specifikus végpont, inkább a cso-
mópontok egy csoportja vagy az összes csomópont számára kedvez. Ezért célravezetőbb
az információ terjesztéséhez szórt adású rendszert, mint egyesadású sémát használni. Ezen
rendszer legnagyobb előnye, hogy a csomópontoknak nincs szüksége információval rendel-
keznie a címről vagy a célhoz vezető útvonalról. Ez olyan nehézségektől mentesít, mint az
útvonal felfedezésének komplexitása, a cím meghatározása és a topológia menedzsment, ame-
lyek a MANET-hez hasonló rendkívül dinamikus hálózatok esetében jelentősek. Így – mivel
a kommunikáció megvalósításához nem áll rendelkezésre infrastruktúra, vagy csak korláto-
zott mértékben – a csomópontoknak kell a csomagokat továbbítaniuk, hogy minden üzenet
elérhesse a hálózat minden részét. Az információ a csomópontok között többes ugrásos szórt
adások sorozata útján terjed.

A MANET többes ugrásos adatterjesztő protokolljainak központi problematikája eldönte-
ni azt, hogy mikor és kinek kell továbbadnia az üzeneteket, amely egyben jelentős mértékben
meghatározza a hálózat teljesítményét. Az optimális továbbítási beállítás kiválasztása (te-
hát annak a legkisebb számú csomópontnak kiválasztása, amely lefedi az egész rendszert)
néha lehetetlen, mert a hálózat átfogó nézete nem elérhető. Ennélfogva az algoritmusok
kizárólag a lokálisan elérhető információra hagyatkozhatnak, mint a környező csomópontok
száma, a csomópontok elhelyezkedése, a terjesztés iránya, stb. Emellett, figyelembe véve
a rendszer mobilis jellegét, a lokális információk gyorsan elavulttá válhatnak. Következés-
képp ezen rendszerekben az információáramlást biztosító algoritmusok legfőbb célja az, hogy
valamilyen módon összegyűjtsék az elérhető információkat a lokális környezetről.

A vezeték nélküli ágensek elterjedésével és a vezeték nélküli kommunikáció fejlődésével
egyre nagyobb a jelentősége az információ terjesztésének az alkalmazások széles körében,
például a közlekedési adatok (úgy, mint közlekedési dugó, útviszonyok, stb.) megosztása az
úton lévő autók között [9] vagy információcsere katonák, járművek és katonai állások között
a harcmezőn [10]. A vészhelyzeti rendszerek is jól példázzák a MAS-okban zajló információ-
terjesztés kihasználhatóságát, mivel ezek a rendszerek hatékony érzékelést, kommunikációt
és dinamikus környezetekben szoros időkorláton belüli döntéshozatalt kívánnak meg. Ezek
a rendszerek megkísérlik összegyűjteni és később terjeszteni a környezetükkel kapcsolatos,
azzal összefüggő információt (úgy, mint az ágens közelében mérhető páratartalom, hőfok és
füst szint) azzal a céllal, hogy támogassa az evakuációt. A vészhelyzeti rendszereknek 3 fő
feladatot kell megoldaniuk:

• Információgyűjtés kontextus-tudatos módon.
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• Az összegyűjtött információ terjesztése a rendszer résztvevői között.

• Döntés meghozatalának támogatása a mentésben részvevőknek és a bajbajutottaknak
az összegyűjtött információ alapján.

Emellett, mivel a vészhelyzetek károsíthatják az előre kiéptett infrastruktúrát, a fent
említett rendszerek csak az ágensek lokális interakciójára támaszkodhatnak és önszerveződő
módon kell működniük annak érdekében, hogy megbízható és stabil szolgáltatást tudjanak
nyújtani.

A kollektív működés egyike a MAS-ok azon vágyott, magas szintű tulajdonságainak,
amely az ágensek kommunikációjától és lokális interakcióitól függ, és amely egyben egyike a
rendszer alapvető és legnagyobb kihívást jelentő problémáinak. A rendszer kollektív műkö-
dése a benne lévő egyének cselekményeinek összességéből áll. Egy, az életből vett egyszerű
példa szemlélteti ezt, miszerint a hangyakolóniát alkotó hangyák jelképezik az ágenseket (de
példának hozható a madárcsapat, a halraj, stb. is) [11]. Egy hangya cselekvése egyszerű és
sok véletlenszerű mozdulatból áll. Ám a hangyakolónia hatékonyan képes megoldani olyan
bonyolult problémákat, mint a hangyabolyból a táplálékhoz vezető legrövidebb út megtalá-
lása. A MAS-ok képességei tehát kollektív cselekvéssel erősíthetők, mivel az ágensek végleges
együttes működése eredményesebb lehet, mint az összes egyén funkciói összességében.

Hogy elérhető legyen a kollektív működés a MAS-ok számára, az ágensek kooperációja
és koordinációja [1] a lokális interakciókon keresztül kell megtörténjenek. A multi-ágensek
kooperációjának területén a kritikus problémák egyike a multi-ágens feladatallokáció (MA-
TA) [12] (vagy más néven multi-robot feladatallokáció: MRTA). A feladatallokáció magában
foglalja az elérhető erőforrások eredményes használatát. A MAS-okban az elérhető erőfor-
rások az ágensek, amelyek célja, hogy elvégezzenek egy adott feladatot, másrészt a kör-
nyezet (pl. a feladatok, a kommunikációs közeg, stb.). Ehhez kapcsolódóan, a rendszer
teljesítményét nagyban befolyásolja az a döntés, hogy melyik ágens melyik feladatot végezze
el. Napjainkban a MAS-okban a komplex feladatokat nagyszámú, egymással hosszú ideig
együttműködő ágensek oldják meg. A MATA alapja az, hogy ezek az összetett feladatok
számos alfeladatra oszthatók fel, amelyeket önálló ágensekhez lehet rendelni. Ennél fogva a
probléma hozzárendelési kérdésként is megfogalmazható amikor a cél feladatok halmazának
hozzárendelése ágensek között olyan módon, hogy a hozzárendelés optimalizálja a rendszer
teljesítményét és közben teljesíti a feltételeket. Az algoritmusok gyakran olyan különböző
megközelítéseket alkalmaznak, mint az aukció-alapú és az optimalizálás-alapú technikák [13]
abból a célból, hogy valamilyen metrika menten optimálisnak tűnő allokációt nyújtsanak a
feladatok és az ágensek között.

Amint az látszik, az önszerveződő paradigmák a jövőbeli vezeték nélküli- és mobil háló-
zatok sok különböző szintjén jelennek meg. Használatuk a rendszerek mindennapi életben
történő használathoz vezet majd a könnyű és rugalmas alkalmazhatóság miatt. Jelenleg
azonban még sok komplex probléma létezik ezen az átfogó területen, teret engedve további
kutatásoknak a további fejlődés és optimalizáció jegyében.
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2. Kutatási célok
Ahogy az előző fejezetben láthattuk, a jövő vezeték nélküli és mobil hálózatainak, mint pél-
dául a MAS-oknak önszerveződő paradigmái rengeteg kihívást rejtenek magukban. Legfőbb
célom az volt, hogy kifejlesszek és megvizsgáljak ezen önszerveződő rendszereket különbö-
ző szinteken támogató megoldásokat. A MAS-ok gyakorlati alkalmazásának kutatása során
különböző algoritmusokat, protokollokat és megoldásokat fejlesztettem ki, amelyek autonóm
jellegüket erősítik. Ez alapján az elsődleges célom többes ugrásos adatterjesztő protokollok
kifejlesztése volt, amelyek biztosítják a késedelemtűrő információmegosztást infrastruktú-
ra nélküli, kizárólag P2P kommunikáción alapuló entitások között. A javasolt protokollok
megpróbálják kihasználni a kommunikáló csomópontok lokális környezetét és a begyűjtött
információk alapján végzik el az adatterjesztést. Ezek után olyan MAS-okra fókuszáltam,
amelyek a terjesztett, illetve begyűjtött információkra alapulnak. A cél olyan rendszerek
bemutatása volt, amelyek képesek begyűjteni a kontextussal összefüggő információt, terjesz-
teni azt a rendszerben és a kapott információ alapján támogatni az önálló döntéshozást.
Emellett kitűzött célom volt megoldást találni a MATA-problémára azért, hogy ezzel is elő-
segítsem a MAS-ok kollektív működéséhez az önálló kooperáció és koordinációs szemléletek
megvalósulását.

Az előzőekben összefoglalt tág kutatási terültek figyelembe vételével a következő három
főbb témára osztottam a kutatási eredményeimet:

1. Annak érdekében, hogy növeljem az információterjesztés hatékonyságát infrastruktúra
nélküli önszerveződő mobil hálózatokban, kifejlesztettem négy új többes ugrásos adat-
terjesztő protokollt. Célom olyan algoritmusok megteremtése volt, amelyek képesek az
erőforrás felhasználást alacsonyan tartani és minimalizálni a duplikált üzenetek szá-
mát miközben az üzenetek továbbításra kerülnek az összes résztvevő csomópont felé.
Első lépésben egy módosított háromutas kézfogás-mechanizmust mutattam be, hogy
a csomópontok képesek legyenek informálódni az üzenetek jelentőségérő, illetve infor-
mációkat gyűjtsenek be a lokális környezetükről. Ezt az eljárást az összes protokoll
alkalmazza. Emellett mindegyik megkísérel összegyűjteni különböző lokális informáci-
ókat, hogy a körülvevő környezet aktuális állapota alapján hozzon döntést. A lokális
információ magában foglalja a más csomópontoktól való távolságot (Tézis I.1), a szom-
szédok számát (Tézis I.2) és az információterjesztés lehetséges irányát (Tézis I.3). Mivel
a megfelelő teljesítmény-metrika különböző körülmények esetén változhat, egy adaptív
megoldást is javasoltam (Tézis I.4), amely képes automatikusan megváltoztatni műkö-
dését a környezet függvényében. Mivel a legfőbb közös cél, hogy olyan megoldásokat
találjunk, amelyet a gyakorlatban alkalmazhatunk, kiviteleztem egy hálózati plugint a
Proto spatial computing rendszerhez.

2. A második részben a célom az volt, hogy megvizsgáljam az önszerveződő rendsze-
rek használatának megvalósíthatóságát a kontextus-függő érzékelések, az információ
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megosztásának és értelmezésének céljából. Ezen a kontextus-tudatos MAS-ok képesek
használni a résztvevő ágensek számítási képességeit a rendszer által begyűjtött adatok
alapján. A vizsgálat arra sarkallt, hogy olyan rendszereket dolgozzak ki, amelyek képe-
sek beltéri környezetben működni és az evakuáltak eligazodását segítik a környezet mért
adataira támaszkodva. Ennélfogva egy új rendszerrel álltam elő (Tézis II.1), amely a
[14]-ben bemutatott Emergency Support System-en (ESS) alapul és olyan különböző
irányokra támaszkodik, melyek biztonságosabb evakuációs útvonalakat biztosítanak a
felhasználóknak. Az evakuáltak biztonságosabb utakon való vezetése a megmentett
civilek számának növekedéséhez vezethet, amely minden vészhelyzeti rendszer célja.
Mivel a rendszer irányvektorokon alapszik, úgy mint vektorok a civil helyzetétől a
vészkijáratokig, illetve vektor a veszélyzónától a civilig konkrét pozíciók helyett, ké-
pes a helymeghatározási hibákat tolerálni, amelyek a beltéri pozicionálásból erednek.
Miután az útvonalak az irányoktól függenek, a rendszer alapját szolgáló önszerveződő
mobil hálózatokban keringő üzenetek szűrhetőek aszerint, hogy tartalmaznak-e hasz-
nálható információt. Erre alapulva módosítottam az Epidemic Routing (EpR) pro-
tokollt (Tézis II.2), hogy az csak olyan üzeneteket terjesszen, amelyek új evakuációst
irányt határoznak meg.

3. A harmadik részben a cél az volt, hogy olyan megoldásokat tervezzek amelyek képesek
elősegíteni a kooperációt és a koordinációt a MAS-okban. Mivel a MATA kérdéskör
a leginkább érdeklődésre számot tartók egyike az ilyen rendszerek kollektív működé-
sében, két különböző feladatallokációs keretrendszert fejlesztettem ki. Az első (Tézis
III.1 és Tézis III.2) a rendszer hálózati gráfján alapszik. A megoldás megfelelő allo-
kációval próbál szolgálni lokális aukciókra támaszkodva. Ezen keretrendszer megfelelő
választás azon esetben, amikor nem létezik stabil kommunikáció a rendszer minden ele-
me között, akárcsak a raj rendszerekben. Kifejlesztettem egy második feladatallokációs
keretrendszert (Tézis III.3) arra az esetre, amikor az ágensek stabil és hatékony kom-
munikációs architektúrára alapulnak. Ez a megoldás vezető-követők modellt használ,
hogy szinkronizálja az összes résztvevő ágenst. Továbbá javasoltam egy aukció-alapú
MATA algoritmust (Tézis III.4), hogy a a különböző feladatokat a rendszerben részt
vevő ágensekhez allokálja. Az algoritmus mögötti gondolat az, hogy az ágensek felte-
hetően már előre tudják a lehetséges feladatok terét ezért, az optimális allokációk az
allokációt megelőzően tárolhatóvá válnak. Ezen algoritmus képes megtalálni az opti-
mális allokációt egy ágens szemszögéből – azonban az egész rendszer szempontjától ez
szuboptimális lehet – polinom idő- és memória felhasználásával.
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3. Kutatásmódszertan
Kutatásom során alapvetően két klasszikus kutatási megközelítést alkalmaztam: analitikus
szempontokat és szimulációs tanulmányokat, azonban némely új megoldást (a III-as tézis-
csoportból) gyakorlati tesztek is igazoltak. Az új algoritmusok és protokollok kifejlesztési
fázisában analitikus szempontokat vettem megfontolás alá. Minden, a dolgozat I., II., és III.
csoportjában lévő munkám a gráfelméleten alapul, továbbá minden csoport a valószínűség-
számítás egyes alaptételeire támaszkodik. Az I. téziscsoportban két különböző szimulátort
használtam. Először kifejlesztettem egy önszerveződő hálózati szimulátort, amely egy kü-
lönálló diszkrét idő-alapú mobil ad-hoc keretrendszer. Ennek legfőbb előnye az, hogy az új
többes ugrásos adatterjesztő algoritmusok könnyen hozzáadhatók, lehetőséget adva számos
teljesítménymetrikáik, mint a duplikációk száma, futási idő, stb. vizsgálatára. Egy má-
sik szimulátorban név szerint a Proto-ban [15], spatial computing környezeteket használtam
azért, hogy algoritmusaimat különböző felhasználási esetekben vizsgáljam. Ezen szimulátor
ki lett bővítve egy hálózati réteggel, mivel célom az volt, hogy hálózati szintű információt
kapjak, a spatial computing műveleti globális célok bővítése mellett. A dolgozat II. csoport-
jában egy speciális Distributed Building Evacuation Simulator (DBES) [16] alkalmazására
került sor, amely képes arra, hogy különböző evakuációs eseteket modellezzen bel- és külté-
ren egyaránt. És végül, a III. csoportjában két különböző eszköz alkalmazására került sor az
algoritmusok kiértékelése érdekében. A Python-alapú SimPy [17] kiválasztását az egyszerű
gráfalapú rendszerek vizsgálata indokolja; míg később a Robot Operating System (ROS) [18]
kiválasztására került sor. A ROS olyan platformmal szolgál, amely heterogén csomópontokat
köt össze és a kifejlesztett megoldás a ROS keretrendszerrel együtt könnyen alkalmazható
valós hardvereken. Ennek következtében képes voltam az algoritmusaimat valódi autonóm
járműveken futtatni.

4. Új eredmények

4.1. Többes ugrásos adatterjesztő protokollok önszerveződő mobil
hálózatokban

Az ad-hoz vezeték nélküli kommunikáció gyors fejlődésének következében előrelátható, hogy
bizonyos informatikai rendszerekben paradigmaváltás fog történni. Különösképpen igaz ez
a mobil csomópontok által generált valós idejű adatok begyűjtésére és terjesztésére, ame-
lyekhez az infrastruktúra alapú, rögzített elődjeikhez képest nagyobb jelentőség fűződhet.
Az olyan ágensekből álló elosztott hálózatok, mint például a mobil ad-hoc hálózatok (MA-
NET) [8] könnyedén átalakíthatók egy infrastruktúra nélküli, önszerveződő multi-ágens rend-
szerre (MAS), ahol az ágensek mobilok, és képesek olyan hasznos információk terjesztésére,
mint élő forgalmi jelentések, környezeti mérések vészhelyzetek esetén, videó közvetítések
eseményekről stb.
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Az információterjesztés a MANET-ek világában egy egyedülálló probléma, hiszen ebben
az esetben – az infrastruktúra alapú hálózatokkal ellentétben, amelyek leginkább az egyesadá-
sú (unicast) kommunikáción alapulnak – az információ továbbítása szórtadással (broadcast)
történik. A terjesztett információ közérdekű és általában egy csoport vagy az összes cso-
mópont számára el kell juttatni. Erre figyelemmel célszerű ezekben a hálózatokban inkább
szórt adatterjesztést alkalmazni, mintsem egyesadást. A fő előnye a szórt adású kommuniká-
ciónak, hogy egy csomópontnak nem kell tudnia a cél csomópont címét, illetve az odavezető
útvonalat. Ez kiküszöböli az útvonaltervezés, a címfeloldás és a topológiakezelés összetett-
ségét, amelyek jelentős nehézséggel járnak, különösképpen az erősen mobilis hálózatokban,
mint például a MANET-ek.

Az önszerveződő mobil hálózatok információterjesztése hatékonyságának javítása érdeké-
ben négy, új többes ugrásos (multi-hop) adatterjesztő protokollt fejlesztettem ki. A proto-
kollok a begyűjtött lokális információk alapján próbálnak meg döntést hozni. Ezek a lokális
információk lehetnek a csomópontok egymástól való távolságai (Tézis I.1), a szomszédos
csomópontok száma (Tézis I.2), illetve az információterjesztés iránya (Tézis I.3). Mivel az
ideális teljesítménymutatók különböző körülmények között eltérőek lehetnek, egy adaptív
megoldást is javasoltam (Tézis I.4), amely képes megváltoztatni az alkalmazott lokális para-
métereket a környezethez igazítottan.

A négy protokoll egy közös protokollcsaládot alkot, hiszen mindegyik egy, úgynevezett
háromutas kézfogás-mechanizmusra támaszkodik, amelyben az egyes fázisokhoz különféle
jelzésüzenetek tartoznak. A mechanizmus célja egyrészről, a csomagütközések elkerülése,
illetve a továbbadási valószínűség hazarendelése a szomszédos csomópontokhoz.

Ezek alapján látható, hogy az újonnan fejlesztett protokollok továbbadási valószínűsé-
geken keresztül próbálják kontrollálni az adatterjesztést. Ezen valószínűségek kiszámítása
pedig a begyűjtött lokális információkon alapul. Mivel különböző környezetekben a hálózat
különböző tulajdonságokkal rendelkezhet (mint a mozgási sebesség, a csomópontok sűrűsége
stb.), illetve a kommunikáción alapuló alkalmazások is eltérőek lehetnek, így az egyes pro-
tokollok úgy lettek megtervezve, hogy jól teljesítsenek egy adott környezetben. Tekintettel
arra, hogy e hálózatok rendkívül változatosak, univerzális megoldás, ami képes minden muta-
tóban a leghatékonyabb lenni, nem létezik. Rugalmasabb megoldást eredményezhet azonban
az, ha lehetővé tesszük a csomópontoknak, hogy a környezethez adaptívan változtassák meg
a továbbadási valószínűség kiszámítási módját.

I.1. Tézis. Egy többes ugrásos adatterjesztő protokollt terveztem, az úgynevezett Direction
Based Handshake Gossiping (DBHG) protokollt, amely a csomópontok egymástól való tá-
volsága alapján koordinálja a továbbadást. A DBHG protokoll hatékonyabb kommunikációra
képes, mint a Gossiping és az Adaptive Gossiping megoldások, hiszen nagyságrenddel keve-
sebb üzenet duplikációt okoz, miközben 20-30%-kal gyorsabb információ terjesztést biztosít a
Modified Adaptive Gossiping protokollhoz képest. [B1, J2, C1, C2]

A protokoll az alábbi valószínűséget rendeli az i. csomóponthoz:
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pi =
di
dmax

(1)

Ahol di a távolság az i. csomópont és az aktuális küldő csomópont között, míg dmax ezen
távolságok maximumát jelöli.

I.2. Tézis. Egy új többes ugrásos adatterjesztő protokollt fejlesztettem, az úgynevezett Va-
lency Based Handshake Gossiping (VBHG) protokollt, amely a továbbadási valószínűséget a
hálózat topológiai metrikái (mint a szomszédos csomópontok száma és a köztük lévő távolság)
alapján számítja. A VBHG megoldás nagyságrenddel kevesebb üzenet duplikációt okoz, mint
a Gossiping, illetve az Adaptive Gossiping protokollok, illetve 10%-kal kevesebb üzenetküldést
kezdeményez, mint a Modified Adaptive Gossiping protokoll. [B1, J2, C1, C2]

A VBHG protokoll a következőképpen számítja ki a továbbadási valószínűséget, ahol f
a szomszédos csomópontok számát jelöli:

pi =


di

dmax
− di

dmax
∗ fi

fmax
, ha di < daverage

di
dmax

+ dmax−di
dmax

∗ fi
fmax

, ha di ≥ daverage

(2)

Ezen kívül egy harmadik protokoll (az Average Valency Based Handshake Gossiping:
AVBHG protokoll) is kifejlesztésre került, amely lényegében az előző két protokoll valószí-
nűség hazarendelését egyesíti:

pi =



di
dmax

+ dmax−di
dmax

∗ fi
fmax

ha fi ≥ faverage

és di ≥ daverage
di

dmax
− dmax−di

dmax
∗ fi

fmax
ha fi ≥ faverage

és di < daverage
di

dmax
egyébként

(3)

Az újonnan bemutatott protokollok (a DBHG, a VBHG és az AVBHG) a Gossiping,
az Adaptive Gossiping [19], valamint a Modified Adaptive Gosisping megoldásokkal kerül-
tek összehasonlításra. A Modified Adaptive Gossiping is egy újonnan fejlesztett algoritmus,
amely azért került létrehozásra, hogy az Adaptive Gossiping megoldást felruházzuk a három-
utas kézfogás-mechanizmussal. Ezzel a kiterjesztéssel lehetővé válik egyrészről a háromutas
kézfogás teljesítményre való hatásának vizsgálata, továbbá a különböző valószínűségi hoz-
zárendelések analízise is. Az önszerveződő hálózati szimulátorban végrehajtott szimulációk
eredményeit az 1. táblázat tartalmazza.

Az eredmények alapján levonható a következtetés, hogy a protokollok, amelyek három-
utas kézfogást használnak, sokkal jobban teljesítenek üzenet duplikációk tekintetében. Ez
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Protokoll Dupl. Üzen. Idő
DBHG 98,21 44,15 52,62
VBHG 96,35 43,32 66,73
AVBHG 97,51 43,63 55,85
Gossiping 1631,98 1044,63 56,01
Adap. Gos. 1627,57 810,53 77,77
Mod. Adap. G. 97,54 42,32 70,95

Protokoll Dupl. Üzen. Idő
DBHG 496,52 104,73 4,53
VBHG 447,64 95,83 7,2
AVBHG 482,55 102,25 5,3
Gossiping 2231,08 483,89 6,83
Adap. Gos. 2896,74 564,07 6,36
Mod. Adap. G. 571,76 102,6 6,25

1. táblázat. Az önszerveződő hálózati szimulátorban különböző csomópontsűrűséggel végre-
hajtott szimulációk eredményei.

a szignifikáns különbség a háromutas kézfogás miatt van, hiszen a jelzésüzenetek segítségé-
vel felderíthetők a szomszédos csomópontok igényei. Így, ha minden szomszédos csomópont
rendelkezik már az adásra váró üzenettel, akkor ebben az esetben az adó nem fogja ezt az üze-
netet feleslegesen továbbítani. Sűrűbb hálózatokat érintően észrevehető, hogy a VBHG pro-
tokoll generálja a legkevesebb üzenet duplikációt, 10%-kal kevesebbet, mint bármely másik
kézfogás alapú protokoll. Az is megfigyelhető, hogy a Modified Adaptive Gossiping megoldás
nem képes olyan jó teljesítményt nyújtani, mint a másik három, újonnan fejlesztett megol-
dás. Ennek oka, hogy továbbadási valószínűség meghatározása sokkal egyszerűbb, mint a
többié. Ezenkívül a sebességet tekintve a DBHG protokoll teljesít a legjobban, ami az általa
használt valószínűség-hozzárendelés pozitív hatása. Negatív hatása viszont, hogy több feles-
leges üzenetküldést eredményez, mint a VBHG es az AVBHG protokollok. Összességében
elmondható, hogy az újonnan bemutatott protokollok esetében is azonnal kirajzolódik, hogy
ezekben a hálózatokban a kommunikáció során kompromisszumot kell kötni a hatékonyság
és a sebesség között.

I.3. Tézis. Kifejlesztettem egy többes ugrásos adatterjesztő protokollt, amelynek neve Di-
rection Based Handshake Gossiping (DiBHG) annak érdekében, hogy a csomópontok képesek
legyenek az üzeneteket megfelelő irányokba továbbadni. Összehasonlítva a GEN, DAD és Ni et
al algoritmusokkal, az új megoldás üzenet duplikációk tekintetében akár 30%-kal hatékonyabb
kommunikációra képes. [B1, J3, C3, C5]

I.4. Tézis. A DiBHG protokollt kiegészítettem egy paraméterrel, amely alapján a megoldás
képes autonóm módon változtatni a valószínűség-hozzárendelést. Megmutattam, hogy a para-
métert a környezethez adaptívvá téve a protokoll képes 10-20%-kal kevesebb üzenet duplikációt
okozva, és ezzel egyidőben akár 50%-kal gyorsabban kommunikálni, mint a GEN, DAD es Ni
Et al. megoldások.. [B1, J3, C3, C5]

A DiBHG protokoll esetében a továbbadási valószínűség kiszámítása két lépésből áll:
először a továbbadási irány meghatározása, majd az irány alapján a valószínűség megadása.
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A továbbadási irány meghatározása az alábbi egyenletek alapján történik:

~vdirection =

{
− ~vi
|~vi| −

~vj
|~vj | , ha α ≤ π

~vi
|~vi| +

~vj
|~vj | , egyébként

(4)

~edirection =
~vdirection
|~vdirection|

(5)

Ahol ~vi és ~vj olyan vektorok, hogy a küldő csomóponttól az i és j csomópontok felé
mutatnak, a vektorok által alkotott körcikk az összes olyan csomópontot tartalmazza, amely
már rendelkezik az adott üzenettel, és az ilyen körcikkek közül a legkisebb szöget zárja be.
A két vektor által bezárt szög α. A DiBHG protokoll adaptívan képes váltani a valószínűség
kiszámításán, így, ha α > αthreshold, akkor a VBHG protokoll hozzárendelése alapján kerül
kiszámításra a továbbadási valószínűség. Ebben az esetben nincs egy jól megkülönböztethető
adási irány, ezért eltérő számítást kell alkalmazni. Ellenkező esetben viszont a következő
hozzárendelés valósul meg:

pi = max(~vi · ~edirection, 0) = max(|~vi| ∗ |~edirection| ∗ cos(θ), 0) = max(|~vi| ∗ cos(θ), 0) (6)
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1. ábra. A DiBHG protokoll eredményei az önszerveződő hálózati szimulátorban.

A protokoll ugyanabban a hálózati szimulátorban került szimulálásra, mint a korábbi
három protokoll, viszont más, térbeli információkra alapuló megoldásokkal került összeha-
sonlításra, úgy, mint a DAD [20], GEN es Ni et al. [19] megoldások. Az üzenet duplikációk
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számát és a hálózat lefedéséhez szükséges időt az αthreshold függvényében az 1. ábra szemlél-
teti. Mivel a másik három vizsgált protokoll teljesítménye nem függ bemeneti paramétertől,
ezért eredményeik állandók.

Ahogy az várható volt, kis αthreshold értékek esetén a duplikációk száma magasabb, hiszen
kis küszöbérték esetén többször fog a VBHG protokoll valószínűség hozzárendelése realizá-
lódni, ami pedig nem alkalmas a továbbadási irány megtartására. Az ábra alapján viszont
kijelenthető, hogy a paraméter helyes megválasztásával olyan konfiguráció érhető el, amellyel
a DiBHG protokoll képes kevesebb duplikációval, és egyben gyorsabb sebességgel kommu-
nikálni, mint mind a három szakirodalmából választott megoldás. Kiemelendő ugyanakkor,
ahogy a korábbi protokollok esetén, itt is könnyen észrevehető a kompromisszum a hatékony-
ság és a sebesség között, hiszen a két görbe a bemenő paraméter függvényében ellentétesen
változik.

4.2. Kontextus-tudatos MAS vészhelyzetek kezelésére

Az ágensek közötti alacsony szintű kommunikációra alapozva a cél, hogy begyűjtsük, illetve
értelmezzük az információt az adott kontextus alapján, ezzel lehetőséget teremtve magasabb
szintű alkalmazások létrehozására. Ennek elérése érdekében alapvető fontosságú a különbö-
ző eszközök szerves integrálása a felhasználók mindennapi életébe. Ez a tendencia elvezet
az úgynevezett átható rendszerek (pervasive systems [21]) világába. E rendszerek lényege,
hogy különféle (mint például szenzorok, okostelefonok, szerverek, stb.) eszközök összességére
fókuszál, amelyek együttesen áthatják a teret, így mindenhol jelen vannak. Fontos megje-
gyezni, hogy az ezekben a rendszerekben alkalmazott megoldások a teljes rendszerben rejlő,
együttes potenciált próbáljak meg kiaknázni és nem pedig az eszközöket egyesével. Ez alap-
ján nagyon fontos, hogy egy ilyen rendszer a begyűjtött információra alapozza döntését, és
képes legyen az adott kontextushoz adaptívan működni.

A vészhelyzet kezelésére alkalmazott rendszereknek is adott kontextus alapján kell irá-
nyítaniuk az embereket, hiszen képesnek kell lenniük folyamatosan figyelni a környezetet.
Alkalmasnak kell lenniük továbbá arra, hogy a mérési eredményeket a hálózatba el tudják
juttatni, és az összegyűjtött, majd értelmezett információ alapján döntéseket tudjanak hozni.
Erre és az előző téziscsoport eredményeire figyelemmel, a kontextus-tudatos MAS megfelelő
választás vészhelyzeti események kezelésére.

A fentiek alapján a célom az volt, hogy egy kontextus-tudatos MAS-t fejlesszek vészhely-
zetek kezelésére. Az alapvető Emergency Support System-et (ESS) [7] kiegészítettem úgy,
hogy a rendszer a döntéseket a veszélyeztetett területekről elfelé mutató irányokra alapozva
hozza meg (Tézis II.1), amely így jobb teljesítményre képes, mint az eredeti rendszer. Mivel
a rendszer irányokra, és nem pontos helyzet információkra alapul, így képes tolerálni a beltéri
helymeghatározásból adódó hibákat. Ezen kívül, mivel ez a rendszer is önszerveződő mo-
bil hálózatokon alapul, a korábbi téziscsoportból adódó észrevételeket felhasználva sikerült
a kommunikációt hatékonyabbá tenni, egy új, erre a célra fejlesztett protokoll segítségével
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(Tézis II.2). A fejlesztett rendszer teljesítményének valós körülmények között való tesztelése
érdekében a Distributed Building Evacuation Simulator (DBES) [16] került felhasználásra.

Az alapvető ESS kétféle entitásból épül fel: fix szenzorokból (SN) és mobil, a civilek
által hordozott, kommunikációs csomópontokból (CN). Az SN-ek az épületen belül egy előre
letelepített fix rendszert alkotnak, és céljuk, hogy a környezetet folyamatosan mérésekkel
figyelemmel kísérjék. Minden SN rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációra képes,
így a közvetlen közelébe lévő CN-nel képes adatot cserélni. Az SN-ek semmilyen adattárolást,
feldolgozást vagy döntéshozatalt nem végeznek, csupán méréseket hajtanak végre, illetve a fix
pozíciójuk alapján beltéri helymeghatározásra használhatók. Ezek alapján fontos kiemelni,
hogy ebben a rendszerben alkalmazott SN-ek nem alkotnak hagyományos vezeték nélküli
szenzorhálózatot, hiszen információcsere az egyes csomópontok között nem történik.

A CN-ek egy önszerveződő mobil hálózatot alkotnak, hiszen az emberi mobilitás kö-
vetkezményeképp fix hálózati infrastruktúra nélkül lépnek egymással kapcsolatba. Ez az
önszerveződő hálózat lehetővé teszi, hogy az egyes helyeken begyűjtött információ a rend-
szer többi részére is eljusson. A begyűjtött információ vészhelyzet esetén az eset helye és
állapota. Az ESS feltételezi, hogy minden CN rendelkezik az adott épület tervrajzával, képes
a rendszer számára fontos számításokat (alapvetően útvonalválasztás és navigáció) elvégezni,
illetve vezeték nélküli kommunikációt folytatni más CN-ek, illetve SN-ek irányában.

Egy épület tervrajza egy gráf G(V,E) segítségével írható le, ahol a csomópontok (V ) azok
a helyek, ahová a civilek mozoghatnak, az élek (E) pedig amelyen keresztül mozoghatnak.
Az épület gráfja előre ismert, így az élek és csomópontok statikusak. Ez a gráf egyszerűen
elkészíthető a tervrajz alapján, majd ezt a gráfot minden egyes CN a belső memóriájában
tartalmazza.

Veszély esetén egy SN úgynevezett veszély üzenetet (EM) generál, amely tartalmazza a
veszély intenzitását, helyét és idejét. Ezeket az üzeneteket egy SN eljuttatja a kommunikációs
sugáron belül lévő CN-ek felé. A CN egyrészről az üzenetben rejlő információk alapján frissíti
az eltárolt gráf éleinek súlyait, továbbá eljuttatja a többi CN felé többes ugrásos szórt adást
alkalmazva.

II.1. Tézis. Egy új Direction-based Emergency Support System-et (ESS+) terveztem, amely
az alap ESS továbbfejlesztése oly módon, hogy az evakuációs útvonalak meghatározásnál a
veszély terjedésének becsült irányát is figyelembe veszi. Az eredmények alapján megmutattam,
hogy az ESS+ képes felülmúlni az eredeti ESS teljesítményét a sikeresen evakuált civilek
számában (3-4%-kal több), illetve a megmenekült civilek egészségügyi állapotában (6-7%-kal
magasabb érték) is. Továbbá a szimulációkban használt épület alapján a rendszer képes volt
10 m-es nagyságú pozicionálási hibákat is tolerálni. [J1, C6, C7]

A korábban bemutatott rendszer a következő ötlet alapján lett továbbfejlesztve: célszerű
lenne a civileket mindig a veszélyes területről (esetünkben a tűz helyszínéről) leginkább elfele
irányítani. Ez természetesen azt eredményezi, hogy a civilek nem feltétlenül a legrövidebb
úton, de a fenti metrika alapján a legbiztonságosabb úton keresztül lesznek navigálva.
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A civil pozíciójából a kijáratok felé mutató irányvektorok, úgynevezett kijárat vektorok,
könnyen számíthatók. Nyilvánvalóan az aktuális pozíció lekérdezhető a környezetben lévő
SN-ektól, a kijáratok koordinátája pedig megtalálható a hordozott eszközön. A veszély hely-
zetéből elfele mutató (a civil irányába) vektor meghatározása kicsit bonyolultabb, hiszen (a
fogadott EM üzenetekben) több, különböző információ állhat rendelkezésre a tűzesetről , így
ezeket összegezni kell. A legfrissebb üzenetek (az üzenetek megkülönböztetésre a generált
eszköz azonosítója és az időbélyeg összetett azonosító használható) képesek a legrelevánsabb
képet lefesteni a veszély helyzetéről és állapotáról, ezért célszerű az információkat az időbé-
lyegek alapján súlyozni. Tegyük fel, hogy egy CN n különböző EM-t fogadott, amelyeket
kronologikus sorrendben foglalnak helyet. Ekkor legyen vti irányvektor, ami a ti időpontban
generált üzenet alapján a tűz helyszínétől a CN pozíciójába mutat. Ezek alapján a kapott
összegzett, úgynevezett tűzvektor az alábbiak alapján számolható:

~vsum =
tn∑

i=t0

1

2i
∗ ~vi (7)

A következő lépésben a rendszer kiválasztja a korábban számított tűzvektor alapján a
legbiztonságosabbnak gondolt menekülési útvonalat. Mivel minden egyes CN entitáshoz egy
tűzvektor és több kijáratvektor tartozik, ezért kiszámolhatók a közre zárt szögek. Ezek
alapján a kisebb szöggel rendelkező menekülési útvonalak (azaz, amelyek esetén a választott
kijárathoz tartozó vektorok kisebb szöget zárnak be) nagyobb valószínűséggel biztonságo-
sabbak, hiszen nagyobb mértékben tartanak elfele a vész kialakulásának helyszínétől. Így az
új költségfüggvény az alábbiak alapján hozható létre:

F̂i ≡ F̂ (φi, G) =
−cos(φi) + 1

2
∗Di (8)

Ahol φi szög a tűzvektor és az i. kijáratfele mutató vektor által bezárt szög, Di az a
kijárathoz vezető legrövidebb út költsége, míg G az épület gráfja. Ezt a költségfüggvényt
használva viszont előfordulhat, hogy van egy kijárat éppen a civil pozíciója mellett, de a
közre zárt szög (φi) sokkal nagyobb, mint egy másik kijáraté, ami viszont sokkal távolabb
van az adott pozíciótól. Ennek a megakadályozása érdekében a költségfüggvényt az alábbi
tényezővel kell módosítani:

ρi ≡ ρ(φi, G) =
∆i

miniDi

∗ F̂i (9)

Ez a ρi a bizonytalansági tényező, és célja, hogy csökkentsük a szuboptimális útvonalvá-
lasztás valószínűségét. ∆i jelöli a különbséget a legközelebbi kijárat felé és az i. kijárat felé
vezető legrövidebb utak különbségét (azaz ∆i = Di −miniDi). Ezek alapján a költségfügg-
vény végleges változata a korábban bevezetett két egyenlet összege:
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Fi ≡ F (φi, G) = F̂i + ρi =
(−cos(φi) + 1) ∗D2

i

2 ∗miniDi

(10)

Tehát az új útvonalkereső algoritmus a fent leírt ( 10. egyenlet) költségfüggvényt hasz-
nálja, hogy a legmegfelelőbb evakuációs útvonalat válassza egy adott civil számára. Ha
időközben egy CN egy új EM üzenetet fogad, akkor frissíti a kiszámított vektorokat, és az
alapján újra meghatározza a költségfüggvény alapján optimális útvonalat.
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(a) Időben kimenekített civilek átlagos egészségügyi
állapota.
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(b) Kimenekített civilek száma.

2. ábra. Az evakuációk eredményei. Minden csoportban az első oszlop jelöli az eredeti rend-
szert (ESS) a második a továbbfejlesztett rendszert (ESS+) helymeghatározási hiba nélkül,
míg a harmadik és negyedik oszlop ugyan úgy ESS+ viszont maximum 2 és 10 m-es hibákkal.

A 2 Ábrán látható az evakuációs szimulációk eredményei. Minden csoport első oszlopa
az eredeti rendszert (ESS) jelöli. A második, harmadik és negyedik oszlopok pedig az új
rendszert (ESS+), a különbség köztük az alkalmazott pozicionálási hibamodell. A második
oszlop esetében tökéletes beltéri helymeghatározást felételezünk, a harmadik esetében 2 m-es,
míg a negyedik esetében 10 m-es pontossággal számolhatunk. Látható, hogy az új rendszer
kb. 3-4%-kal több civilt képes megmenteni, illetve az is észrevehető, hogy ezen felül a
megmenekített civilek egészségügyi állapota is jobb, mintegy 6-7%-kal. Ezek az értékek a
szimulált környezetben akár 30-40 megmentett életet is jelenthetnek.

II.2. Tézis. Kifejlesztettem az Epidemic Routing (EpR) protokoll módosított változatát az
ESS+ rendszerbe, amely a forgalmazott üzenetek evakuációs útvonalakra való hatása alapján
szabályozza a kommunikációt. Az eredmények szerint a protokoll új változata képes 20-30%-
kal csökkenteni az üzenet duplikációk számát az ESS+ alapját képező önszerveződő mobil
hálózatban. [J1, C7]

Az előző téziscsoportban már említésre került, hogy az önszerveződő mobil hálózatok
esetében az adatterjesztő protokollok valamiféle kompromisszumot próbálnak teremteni a
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hatékonyság és a sebesség között [22, 23]. Az ebben a fejezetben bemutatott rendszer esetén
(amely döntéseit a terjesztettet üzenetekre alapozza) nagyon fontos a magas átviteli arány
és a minél rövidebb késleltetés. Ezen metrikák mentén lett kiválasztva az EpR protokoll az
eredeti rendszerben.

Az ún. tűzvektor meghatározása esetén ( 7. egyenlet) a beérkezett üzenetek kronológiai
sorrendben vannak rendezve, és az üzenetek tartalma a sorban elfoglalt helyeik alapján
kerülnek súlyozásra. Ezek alapján egy megszorítás adódik, vagyis, hogy csak azon üzenetek
kerülnek átadásra, amelyek később lettek létrehozva, mint az aktuálisan legújabb üzenet.
Sőt ezen kívül ezen üzenetek forgalmazása is további korlátok közé szorítható. Megadható
egy küszöbérték (αt), amely alapján eldönthető, hogy egy új üzenet fogadása jelentősen
módosítaná-e a számított tűzvektor irányát. Az optimális küszöbérték megadására nem
létezik explicit képlet, ez egy tervezői döntés, amelyet a környezet és az adott felhasználási
eset alapján kell meghozni.

Ezek alapján az új protokoll ugyanazt az átviteli mechanizmust használja, mint az EpR
protokoll, de csak azokat az EM üzeneteket terjeszti a csomópontok között, amelyek teljesítik
az alábbi két feltételt:

1. Az EM üzenet később lett létrehozva mint a fogadó legújabb üzenete.

2. Ha az új üzenet jelentősen módosítja a meghatározott tűz vektor irányát (~vsum·~vnew_sum <
cos(αt)).
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3. ábra. Az új vészhelyzeti rendszer eredményei a kommunikáció szempontjából két külön-
böző kiindulású tűz esetén. A csoportokban lévő első négy oszlop megegyezik a korábbi
eredmények első négy oszlopával, viszont ebben az esetben van egy ötödik oszlop is, ami az
új, irány-alapú új rendszer (ESS+), viszont az eredeti EpR protokollal ellátott változata.

A 3. ábra mutatja a forgalmazott EM üzenetek számát a rendszerben. Az egyes cso-
portok az előző eredményektől eltérően nem négy, hanem öt oszlopot tartalmaznak, ahol az
ötödik oszlop az új irány-alapú rendszer, viszont az eredeti EpR protokollal ellátva. Mivel a
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két rendszer (az ESS, illetve az ESS+) eltérő útvonalakon navigálja a civileket, ezért az álta-
luk létrehozott önszerveződő hálózat is különböző, ami jelentősen befolyásolja a forgalmazott
üzenetek számát. Ezek alapján, hogy valós alapot teremtsünk a protokollok összehasonlítá-
sához az új oszlop eredményei elengedhetetlenek. Mint látható, az új protokoll sokall jobb
eredményre képes, mint az eredeti EpR megoldás. Ennek nyilvánvaló oka, hogy míg az EpR
protokoll az összes üzenetet továbbítja, addig az új protokoll csak azokat, amelyek eleget
tesznek a korábban ismertetett két feltételnek. A második feltételhez szükséges küszöbérték
a szimulációk során π/4-re lettek beállítva. Továbbá az is észrevehető, hogy a második, har-
madik és negyedik oszlopok csaknem azonos eredményt mutatnak, azaz az EpR módosított
változata is hibatűrő.

4.3. Önszerveződő megoldások kooperatív MAS-ok kialakítására

A MAS-ok olyan ágensek csoportjai, amelyeknek célja a kollektív együttes viselkedés. Szá-
mos eltérő ágens létezik, ezáltal különböző MAS-okat alkotnak, mint például az intelligens
szállító rendszerek (ITS) [2], raj rendszerek [J4] és számos egyéb is említhető [5]. A kol-
lektív viselkedés segítségével olyan célok is elérhetővé válnak, amelyre az ágensek egyesével
nem lennének képesek. Ezek alapján a MAS-ok számos előnyt hordoznak az egyes-ágens
rendszerekhez (SAS) képest, mint például a nagyobb teljesítmény, a magasabb rendelkezésre
állás, az ágensek egyszerűsége stb. A MAS előnyei alapján sokféle problémára megoldásként
szolgálhat. Alkalmazási területei a szállítás [24], tömeges megfigyelés [25], katonai felderítés
és megfigyelés [26, 4] stb.

Ezek az előnyök számos kutatót ösztönöztek arra, hogy megvizsgálják, hogyan kell egy
sokoldalú, megbízható MAS-t fejleszteni. Ennek mentén különböző kisebb problémákra kell
megoldást találni, mint az elosztott feladatallokáció, csoportképzés, kommunikáció stb. E
problémák közül az egyik legnagyobb kihívást jelentő a feladatallokáció problémája, azaz,
hogy miképpen képes a rendszer autonóm módon a feladatokat az ágensekhez rendelni a
megkötések mentén oly módon, hogy az allokáció optimális legyen a teljes rendszer telje-
sítményére nézve. Ezt a problémát nevezzük multi-ágens feladatallokációs (MATA) vagy
multi-robot feladatallokációs (MRTA) problémának. A leírás alapján látható, hogy a MA-
TA probléma egy nagyon összetett és komplex probléma, különösen akkor, ha az ágensek
megbízhatatlanok, illetve különbözőek egymástól.

E tendenciák, illetve kutatási irányok ösztönöztek arra, hogy olyan megoldásokat dolgoz-
zak ki, amelyek képesek a MAS-ok felhasználhatóságát elősegíteni. Egy új keretrendszert fej-
lesztettem (Tézis III.1) lokális peer-to-peer (P2P) kommunikáción alapuló MAS-okba, amely
célja, hogy megoldást nyújtson a MATA problémára. A keretrendszer elosztott aukciókon
alapul, és megpróbálja megtalálni az összes olyan csomópontot, amelyek képesek lefedni auk-
ciókkal a teljes hálózatot (Tézis III.2), ezáltal egy egységes képet biztosítva konkrét MATA
algoritmusoknak. Egy másik MATA keretrendszer is kifejlesztésre került (Tézis III.3) olyan
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MAS-ok számára, amelyek infrastruktúra-alapú kommunikációra támaszkodnak. Ebből kö-
vetkezően a két különböző keretrendszer két eltérő típusú MAS-okban használható. Az egyik
típus olyan rendszerekben, ahol a kommunikáció előre nem megoldott, azt a rendszerben
résztvevő csomópontoknak kell P2P módon lebonyolítani. Míg a másik esetében az ágensek
egy előre kiépített (pl. a 4G hálózat) kommunikációs médiumon keresztül képesek egymással
információt cserélni. A két új keretrendszer megpróbálja kiaknázni a különféle rendszerek sa-
játosságait, és egy egységes interfészt definiálni konkrét aukciókon alapuló MATA implemen-
tációknak. Ezek alapján egy új, aukciókon alapuló MATA algoritmus is implementálva lett
(Tézis III.4). Az új algoritmus bizonyos esetekben előre eltárolja az optimális allokációkat,
hogy aztán polinom időben és polinom memóriát felhasználva szuboptimális hozzárendelé-
seket legyen képes számítani. A rendszer felhasználhatóságának bizonyítására az algoritmus
az infrastruktúra-alapú keretrendszerrel együtt önvezető járműveken lett kipróbálva.

4.3.1. MATA keretrendszer lokális interakciókon alapuló MAS-okba

III.1. Tézis. Egy új feladatallokációs keretrendszert javasoltam lokális interakciókon alapuló
MAS-ok (pl. raj rendszerek) számára. A keretrendszer a hálózati gráf algebrai összekötöttsé-
gétől függetlenül képes allokációt teremteni. A szimulációk alapján az új rendszer gyorsabb
allokációt biztosít, mint a szimulált lehűtés (ötször gyorsabb), a véletlen séta (négyszer gyor-
sabb) és a teljes multicast (kb. 10%-kal gyorsabb) alapú megoldások. Ezen felül a kifejlesztett
megoldás a legkevesebb aukciót hajtotta végre az allokáció megtalálásához kb. 30%-kal ke-
vesebbet, mint a véletlen séta és a szimulált lehűtés megoldások, illetve négyszer kevesebbet,
mint a teljes multicast-ot használó rendszer. [C8]

A lokális interakciókon alapuló MAS-ok fő sajátossága, hogy a rendszerben fellépő koor-
dinációs és kooperációs problémákat az ágenseknek a szomszédokkal folytatott interakciókon
keresztül kell megoldaniuk. Azaz ebben az esetben nincsen olyan fix hálózati infrastruktú-
ra, amelyen keresztül bármely két ágens információt tudna cserélni. Mivel alapvetően az
elosztott árverésen alapuló megoldások skálázhatók, számítási költségüket tekintve olcsók és
csökkentett kommunikációs igényük van, ezért a javasolt rendszer is ezen aukciókon keresz-
tül próbálja a koordinációt véghezvinni a rendszerben. A lokális árverések vezérlésére és
szinkronizálására logikai entitások, úgynevezett tokenek kerültek bevezetésre.

A lokális aukciókat olyan környezetekben lehet elvégezni, ahol az aukciót vezető cso-
mópont képes a többi résztvevővel kommunikációt teremteni a rádiós hatósugáron belül.
Ezekben a lokális aukciókban az aukció vezető licitáló is egyben, vagyis képes licitet ten-
ni a tokenre – amely lényegében egy egyszerű adatszerkezet, ami képes tárolni például a
feladatokhoz tartozó különböző követelményeket. A tokenre való licitálás lényegében azt
jelenti, hogy a licitáló csomópont elküldi a különböző feladatokra vonatkozó licitek értékeit
egy vektor formájában.

Mivel a lokális aukciók végrehajtása idő- és energiaigényes, ezert célszerű ezek számát
minimalizálni. Az egyszerű megoldás az lenne, hogy minden csomópont csak a nála lévő
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tokenre licitálna, így elkerülvén az aukciókat. Természetesen ez a megoldás egy extremi-
tást jelent, amely szükségtelenül sok számú üzenetküldést követel, hiszen minden csomópont
számára el kell juttatni az összes tokent. Ezek alapján a keretrendszernek törekednie kell
arra, hogy optimális kompromisszumot találjon az aukciók száma és az allokáció lefolytatá-
sához szükséges idő között. A felhasznált erőforrások minimalizálására, illetve az optimális
allokáció megtalálásához a keretrendszer az alábbi lépésékből épül fel:

1. Aukciókat vezető csomópontok kiválasztása a hálózati gráf alapján.

2. Adási fa kialakítása ahol a forrás csomópont az allokáció kezdete és a cél csomó-
pontok pedig a lokális aukciókat végrehajtó ágensek. Ez az adási fa nagyon hasonló
a hagyományos multicast fához, csak ebben az esetben a csomópontok többes ugrásos
adatterjesztésen keresztül kommunikálnak. A létrehozott fa felelős, hogy mely csomó-
pontok hajtsanak végre üzenetszórást.

3. Az adási fa használata hogy az allokáció során fellépő extra kommunikációt hatéko-
nyabbá váljon.

4. Az aukciók végrehajtása a keretrendszerbe helyezett MATA algoritmus alapján.

III.2. Tézis. Egy új, mohó algoritmust javasoltam, amelynek célja, hogy a minimum pont-
lefogó ponthalmazt meghatározza egy egyszerű, összefuggő gráfban. Mivel a probléma NP-
nehéz az algoritmus szuboptimális ponthalmazokat adhat eredményül, viszont a futási ideje
O(|V (G)|2) ahol V (G) a csomópontok száma egy G gráfban. Ezen felül bizonyítottam, hogy
az eredményül kapott halmaz számossága nem lehet nagyobb, mint b|V (G)/2|c+ 1. [C8]

A cél, hogy meghatározzuk a minimális számú lokális aukciókat a rendszerben, ahol
minden csomópont rendelkezik egy lokális hálózati táblázattal, amely lényegében a hálózati
gráfhoz tartozó szomszédossági mátrix. Ez a táblázat a szomszédoktól periodikusan kapott
topológiai információk alapján kerül meghatározásra. Legyen G(V,E) a teljes hálózati gráf,
ahol V a csomópontok halmaza, és E pedig az élek halmaza, ahol egy él egy kommunikációs
kapcsolatot jelöl a csomópontok között. Ezek alapján feladatunk, hogy meghatározzuk V -nek
egy olyan részhalmazát (V ′) amelynek a számossága minimális és képes lefogni a gráfban lévő
összes csomópontot. Formálisabban, egy olyan V ′ halmazt keresünk, amely V részhalmaza,
és minden u ∈ V esetén létezik olyan (u, v) ∈ E él, ahol v ∈ V ′ és V ′ ezen halmazok közül
minimális. A probléma nagyon hasonló a lefogó ponthalmaz megtalálásához, viszont ebben
az esetben a cél a csomópontok, és nem pedig az élek teljes lefogása. Mivel ez a probléma
Karp redukálható egész értékű programozásra, amely NP-teljes, így az eredeti probléma
NP-nehéz.

Mivel a probléma NP-nehéz így egy konstruktív heurisztikus algoritmus lett megalkotva
a probléma megoldására, amely nem képes minden esetben megtalálni az optimális halmazt,
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algoritmus 1 A lefogó pontok meghatározása
V ′ ← ∅ (a kiválasztott pontok halmaza), és V ′′ ← ∅ (a lefogott pontok halmaza);

2: while V 6= ∅ do
v ← a legmagasabb fokszámmal rendelkező csomópont;

4: V ′ ← V ′ ∪ v;
V ′′ ← V ′′ ∪ v ∪ ∀u, ahol (u, v) ∈ E(G);

6: E(G)← E(G) \ (E(G(V ′′)) ∪ ∀E(u, v), ahol u ∈ V , v ∈ V ′′);
V ← V \ ∀u, ahol d(u) = 0;

8: end while
return V ′

viszont polinom futásidővel rendelkezik. Az alapvető ötlet az algoritmus esetén, hogy próbál-
juk meg azokat a csomópontokat kiválasztani, amelyek magas fokszámmal rendelkeznek, így
több jelenleg még nem lefogott csomópontot képesek lefogni. Nyilvánvalóan minden egyes
csomópont kiválasztás után a fokszámokat frissíteni kell. Ezek alapján az eljárás pszeudo-
kódja az 1 algoritmus szemlélteti.

Látható, hogy az algoritmus minden esetben leáll és meghatároz egy megoldást, hiszen
csak a 2. lépés után állhat le. Ebben a lépésben azonban mindig igaz, hogy V ′′∪V egyenlő a
csomópontok teljes halmazával és csak abban az esetben áll le, ha V = ∅ azaz V ′′ (a lefogott
pontok halmaza) tartalmazza a hálózati gráf összes csomópontját. Az is bebizonyítható, hogy
polinom idő alatt leáll, mivel az algoritmus maximum n-szer hajthatja végre a ciklust (1. és
2. lépés), ahol n a csomópontok száma (n = |V (G)|). A legmagasabb fokszámmal rendelkező
csomópont megtalálása O(n) és a szomszédossági mátrix frissítése is O(n). Ezek alapján a
futási idő O(n ∗ (n + n)) = O(n2). Ez a futási idő az aukciókat végrehajtó csomópontok
kiválasztásához tartozik, amelyet egy csomópont hajt végre, és ez alapján nagyon gyors lehet,
hiszen ez a szomszédossági mátrix egyszerűen tárolható a memóriában.

Az is belátható, hogy az algoritmus által meghatározott minimális halmaz elemszáma
nem lehet nagyobb, mint b|V (G)|/2c + 1. Nyilvánvaló, hogyha ezt a felső határt képesek
vagyunk garantálni a gráf feszítő részfáján, akkor az eredeti gráfra is igaz az állítás, hiszen
új élek hozzáadásával a halmaz elemszáma csak csökkenhet. Egy fa esetében viszont ez a
halmaz egybeesik a lefogó ponthalmazzal. A Gallai-tétel alapján viszont a maximális függet-
len csomópontok és a minimális lefogó pontok összege megegyezik a csúcsok számával. Fák
esetében viszont a független csomópontok száma nagyobb vagy egyenlő, mint d|V (G)|/2e,
hiszen minden fa páros gráf, azaz a csomópontok feloszthatók két diszjunkt halmazra. Ezek
alapján a lefogó csomópontok száma kisebb vagy egyenlő, mint b|V (G)|/2c. Az ehhez hozzá-
adódó extra csomópont az algoritmus mohósága miatt keletkezhet abban az esetben, amikor
a két halmaz elemszámának a különbsége éppen 1.

A cél, hogy a javasolt gráf-alapú keretrendszert valós körülmények között vizsgáljuk meg.
Ezek alapján A SimPy processz-alapú diszkrét idejű szimulátor [17] került kiválasztásra a
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4. ábra. A feladatallokációs keretrendszerek eredményei az optimális elosztások megtalálását
figyelembe véve.

tesztelések elvégzéséhez.
Az optimális allokációra vonatkozó eredményeket a 4. ábra, míg az aukciók számára és

az allokáció sebességére vonatkozó méréseket az 5. ábra tartalmazza.
A három különböző szempont eredményei alapján ki lehet jelenteni, hogy a javasolt ke-

retrendszer minden vizsgált hálózatban megtalálja az optimális allokációt (amennyiben ez
elérhető az implementált MATA algoritmussal). Továbbá ez a rendszer hajtja végre a leg-
gyorsabban és leghatékonyabban az allokációs folyamatot azon rendszerek közül, amelyek
képesek megtalálni az optimális vagy majdnem optimális allokációt. Egyedül a hegymászó
algoritmust használó megoldás képes kevesebb energiát és időt felhasználni, viszont ennek a
rendszernek az eredménye nagyban függ a vizsgált gráf összekötöttségétől, és kevésbé össze-
kötött gráfok esetén rossz allokációkat eredményez.

4.3.2. Feladatallokációs keretrendszer infrastruktúra-alapú MAS-okba

III.3. Tézis. Egy új vezető-követők architektúrán alapuló elosztott feladatallokációs keret-
rendszert fejlesztettem infrastruktúra-alapú MAS-okba. A megoldás képes az ágensek meg-
hibásodását vagy éppen újonnan becsatlakozását dinamikusan kezelni. A keretrendszert szi-
mulációs és valós körülmények között is teszteltem, két intelligens jármű és a 4G hálózat
felhasználásával. [C11]

Az ágensek az infrastruktúra-alapú MAS-okban stabil és hatékony hálózati architektú-
rára támaszkodnak. Ebből következően, bármely két ágens képes egymással közvetlenül
kommunikációba lépni egyszerűen, a hálózat igénybevételével. Azaz ebben az esetben eltérő
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5. ábra. A feladatallokációs keretrendszerek eredményei az aukciók számát és az allokáció
sebességét figyelembe véve.

problémákat kell megoldani, mint a lokális interakciókon alapuló rendszerek esetén. Példá-
ul, az előző esettől eltérően, itt nincs szükség lokális aukciókra, mivel minden ágens képes
egymással közvetlenül kommunikálni.

A vizsgált MAS célja, hogy a keletkező kéréseket végrehajtsuk az autonóm ágensek se-
gítségével, együttes koordinációs és kooperációs mechanizmusok felhasználásával. Ezek a
kérések bármilyen módon létrejöhetnek a rendszerben, viszont mindenféleképpen létezni kell
egy központi entitásnak, amely egyrészt képes a létrejövő kéréseket tárolni, másrészt bármely
ágens számára elérhető.

Annak ellenére, hogy van egy központosított entitás, amely bármely ágens számára elér-
hető, a fejlesztett keretrendszer nem egy centralizált megoldás, hiszen egy dinamikus vezető-
követők architektúrán alapul. Elosztott megoldás alkalmazása ezekben a rendszerekben extra
komplexitást generál, viszont számos előnyökkel is jár. Először is a cél, hogy a központo-
sított entitás a lehető legegyszerűbb legyen, voltaképpen ez csak egy a hálózaton keresztül
elérhető tárhelyként fogható fel. Például, egy egyszerű megvalósítása ennek egy internet-
re csatlakoztatott adatbázis. Ennek köszönhetően ezen az entitáson nincs szükség további
logika implementálására. Ily módon továbbá a rendszer képes az ágensek, vagy éppen a
központi tárhely kiesése esetén is tovább működni. Nem vitás ugyanis, hogy a keretrendszer
felhasználásával az ágensek képesek egymáshoz szinkronizálni az állapotukat abban az eset-
ben is, ha a tárhely nem elérhető. Végül pedig az elosztott rendszerek alapján minden ágens
tekinthető különálló számítási egységnek, így megnövelve a teljes rendszer teljesítményét.

A vezető-követők architektúra alapján az ágensek között mindig létezik egy vezető, míg
az összes többi követő szerepet tölt be. Csak a vezető ágens kommunikál (fogadja és küldi
a kéréseket) a központi tárolóval és ezután minden egyes követő szinkronizálja saját és a
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feladatok állapotát a vezetővel. Ennek a mechanizmusnak a segítségével a keretrendszer
képes a feladatok konzisztenciáját és szinkronizációját biztosítani.

Az előbb említett mechanizmus során nagyon fontos, hogy a vezető ágens kiválasztása
autonóm módon történjen. Ennek az eléréséhez egy ún. kontroll token kerül bevezetésre,
amelynek birtoklása jelzi, hogy éppen melyik ágens tölti be a vezető szerepét. A token kivá-
lasztási algoritmus, amely minden ágensen párhuzamosan fut, az ágensek állapota alapján
generálja a tokent. A figyelembe vett állapot lehet az ágens számítási teljesítménye, a fo-
gyasztása, az akkumulátorszint, a jelenlegi feladatok, stb. A kontroll token képes biztosítani
a rendszer elosztottságát, ahol, ha a vezető ágens meghibásodik, vagy elérhetetlenné válik,
akkor egy új vezető kerül kiválasztásra annak érdekében, hogy a rendszer képes legyen to-
vább működni. Ez igaz abban az esetben is, ha egy új ágens csatlakozik a rendszerhez. Az
elosztott token kiválasztási algoritmusának kell garantálnia, hogy minden egyes ciklusban
pontosan egy token létezhessen a teljes rendszerben.

6. ábra. A javasolt MATA keretrendszer infrastruktúra-alapú MAS-okra.

A 6. Ábrán látható a keretrendszer működése. Az ábrázolt folyamat párhuzamosan
hajtódik végre minden egyes ágensen.

22



III.4. Tézis. Egy új, aukciókon alapuló feladatallokációs algoritmust fejlesztettem. Meg-
mutattam, hogy az új algoritmus az esetek többségében képes megtalálni az ágens által op-
timálisnak vélt allokációt polinom idő és memória felhasználásával. Valós életben való al-
kalmazhatóságát bizonyítandó, az algoritmust az infrastruktúra-alapú keretrendszerrel együtt
teszteltem valós, intelligens járműveken. [C11]

A licitálás során jelenlévő probléma a jól ismert utazó ügynök problémára (TSP) ve-
zethető vissza. Ebben az esetben, az ágens az utazó ügynök, míg a különböző feladatok a
városoknak feleltethetőek meg, ahol a cél a városok leghatékonyabb bejárása. Ezek alapján
a licitálási stratégia nem más, mint a két (az eredeti, illetve az új feladatot tartalmazó)
optimális út közötti költség különbség. És így, a győztes licit a legkisebb, hiszen ez az ágens
képes a legkevesebb extra költséggel elvégezni az új feladatot. A probléma ezzel, hogy az
optimális út megtalálása TSP esetén O(2n) komplexitású, ahol n a feladatok száma.

A komplexitás csökkentésére egy memória-alapú megoldás kerül bevezetésre. Az ötlet,
hogy amennyiben egy ágens képes előre eltárolni az optimális útvonalakat, akkor ebben az
esetben a licit kiszámításához O(1) időre van szükség. Ezzel kapcsolatban aggályként fogal-
mazható meg, hogy ha n a lehetséges feladatok száma, akkor ebben az esetben 2n különböző
permutációt kell előre eltárolni. Amennyiben azonban egy ágensnek már van d különböző
feladata, akkor annak a valószínűsége, hogy mindegyik különböző a 11. egyenlettel számol-
ható.

p(n, d) =
n!

nd ∗ (n− d)!
(11)

Mivel látható, hogy a valószínűség nagyon gyorsan tart a 0-hoz, ezért egy kompromisszum
köthető, és az mondható, hogy az optimális permutációkat elég csak egy k küszöbértékig
tárolni.

E gyorsítótáras javítás miatt viszont a licitálási stratégiát egy kicsit módosítani kell,
hiszen az alábbi két, jelenleg nem lekezelt eset előfordulhat:

• Az ágensnek már van legalább k különböző feladata.

• Az ágensnek olyan feladatra kell licitálnia, amely már szerepel az elvégzendő feladatok
között.

Mind a két esetben a feladatallokációs algoritmusnak valamilyen extra logikára van szük-
sége, hogy a fent említett két esetet lekezelje. Ezekben az esetekben viszont fel lehet használni
a heurisztikus, fragmentációkon alapuló, algoritmust [27]. Ebben a szituációban az euklide-
szi tér (ahol a tér a logikai TSP tere és nem pedig a fizikai MAS-é) felosztható egyenletesen
f db fragmentációra. A szegmentálás akkor áll le, amennyiben egy részben nincsen több
mint k db feladat. Ezek alapján minden egyes szegmensben kiszámítható az optimális per-
mutáció, hiszen ezek előre tudottak, majd pedig a legközelebbi fragmentáció elvet követve
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a különböző részek egymással összeköthetők. A licitálás alapműködése ugyan az, azaz a
licit mértéke mindig a két kiszámított út különbsége, egyedül a legrövidebb út kiszámítása
változik ezekben az esetekben.
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7. ábra. A javasolt MATA algoritmus eredményei azokban az esetekben, ha a feladatok száma
kisebb, illetve nagyobb, mint a k küszöbérték.

Annak érdekében, hogy szimulációk segítségével vizsgáljuk meg a javasolt algoritmus
teljesítményét, a Robot Operációs Rendszer (ROS) felhasználásával egy diszkrét idő-alapú
szimulátor került kifejlesztésre. Két különböző eset került megvizsgálásra (az egyik esetén
a feladatok száma kisebb, míg a másik esetén nagyobb mint a k küszöbérték) és az ered-
mények a 7. ábrán láthatók. Az eredményekből kitűnik, hogy a legközelebbi szomszéd
(NN) algoritmus teljesít a legrosszabbul. Ez teljesen egyértelmű, hiszen ez az algoritmus a
feladatokat lokális optimumok mentén, mohón választja. Az is megfigyelhető, hogy az ágens
szemszögéből optimális algoritmus, illetve az új algoritmus majdnem ugyanolyan teljesítmé-
nyekre képesek. Az átlagukat figyelembe véve az értékek szinte teljesen megegyeznek, de míg
az ágens szemszögéből optimális algoritmus exponenciális komplexitású, addig az újonnan
bemutatott megoldás erre a teljesítményre polinom időt és memóriát felhasználva képes.

IV. Összefoglalás
Az önszerveződés támogatása a vezeték nélküli és mobil hálózatokban nagyon fontos a felfutó
applikációs területeknek (például: ITS) és felhasználási eseteknek (például: vészhelyzetek).
Disszertációmban új protokollokat, megoldásokat és keretrendszereket mutattam be az ön-
szerveződés támogatása céljából, illetve azért, hogy a rendszerek teljesítményét növeljem,
ahogy a MAS gyakorlati használhatóságát is általában véve. Az első téziscsoportban a cél
az infrastruktúra nélküli MAS ágensei közötti kommunikáció lehetővé tétele volt, mert a
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protokollok csak P2P kommunikációkra tudnak támaszkodni a szomszédos ágensek között.
Bemutatásra került a többes ugrásos adatterjesztő protokollok egy családja, hogy az alapul
szolgáló, mobil ágensek által formált MANET-ekben késés-toleráns kommunikációt biztosít-
son. A protokollok mindegyike:

• Ugyanazon háromutas kézfogás-mechanizmust használja, mely a csomagütközések el-
kerülése és a szükségtelenül küldött üzenetek (az adott típusú üzenethez fűződő érdek
hiánya miatt) számának csökkentése végett lett kifejlesztve;

• és az üzenet-továbbközvetítők megelőző küldő csomópont által kijelölt és kiszámolt
valószínűségek által irányítottak.

A protokollok megkísérlik meghatározni a továbbküldés valószínűségének az értékét, a
környezet lokális metrikáira alapozva (például: csomópontok közötti távolságok, szomszédok
száma és a kommunikáció iránya) és egymástól csak a valószínűség kiszámításában és az
alkalmazott metrikában különböznek. Mind önszerveződő hálózati szimulátorban volt tesz-
telve és az eredmények alapján mind megfelelő megoldásnak bizonyult különböző használati
esetben. Minthogy a javasolt többes ugrásos adatterjesztő protokollok alapmechanizmusa
ugyanaz, mindegyik verzió egyszerűen telepíthető egy ágensre, majd a használati eset és a
környezet alapján az ágens képes önállóan kiválasztani a megfelelő algoritmust.

Még ugyanezen téziscsoportban lett egy új hálózati plugin a Proto térbeli műveleti szi-
mulátorba implementálva. A plugin kifejlesztése a javasolt DiBHG adatterjesztő protokoll
eredményeire volt alapozva. Az eredmények alapján az eredeti hálózati implementációt cél-
szerű lecserélni a bemutatottra, ugyanis az a kommunikációs közeget sokkal hatékonyabban
használja.

Azáltal, hogy hatékony kommunikációt biztosítunk az ágensek között, a súlypont áttoló-
dott a rendszer információszerzésének és értelmezésének optimalizálására, a felhasználóknak
alkalmazást szolgáltatva. Így, a II. téziscsoportban egy kontextus-tudatos MAS előirány-
zására került sor, hogy a civileket eligazítsa evakuációs esetekben, mint például tűzveszély
egy épületben. A bemutatott környezetfigyelő MAS mobil CN-ekből és rögzített érzékelő
SN-ekből áll. Az SN-ek arra lettek tervezve, hogy érzékeljék lokális környezetüket és, hogy
az információt elküldjék a CN-eknek, az SN-ek adattovábbítási sugarán belül. A CN-ek rea-
lizálódhatnak akként, hogy ember által hordozható mobil eszközök mint okostelefonok vagy
okosórák önszerveződő mobil hálózatokat alkotnak és a gyűjtött információ alapján segítik
a civileket az evakuációs útvonalak megtalálásában. A rendszer teljesítményének növelése
érdekében egy irány-alapú továbbfejlesztés lett az eredeti ESS-hez adva. Az eredmények-
ből levonható, hogy az új rendszer nem csak jobb eredményekkel szolgál az evakuált civilek
számát illetően, hanem toleráns a helymeghatározási hibákra és csökkenteni tudja az átvitt
üzenetek számát.

A téziscsoport alapján látható, hogy a kontextus-tudatos MAS-ok megfelelő választásnak
bizonyulnak vészhelyzeti rendszerekben, minthogy a mobil ágensek működni tudnak olyan
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esetekben, amikor a rögzített infrastruktúra meggyengülhet. Azonfelül, a kontextus-függő
információra alapozva a rendszerek biztonságosabb útvonalakra tudják vezetni a civileket,
ezáltal sokkal sikeresebbé téve a mentést és az evakuációs folyamatokat.

Nagyon előnyös lehet, ha ahelyett, hogy az ágensek egyes entitásokként viselkednek, mind-
egyikőjük arra törekszik, hogy kollektív viselkedést tanúsítson. Így az ágensek egy közös célt
fognak szolgálni, amely egy rendszerszintű, mintsem ágensszintű funkció. A MAS-ok kollek-
tív viselkedésének elérése összetett problémakör és sok kérdést vet fel, mint a koordináció
és a kooperáció. Az utolsó téziscsoportban az volt a cél, hogy olyan megoldásokat kerülje-
nek bemutatásra, amelyek képessé tudják tenni a MAS-okat koordinációra és kooperációra
azzal, hogy megoldják a MATA-problémát. Két különböző keretrendszer bemutatására ke-
rült sor különböző típusú MAS-ok számára. Az első infrastruktúra nélküli rendszerekre lett
tervezve, amikor az ágensek csak az adási sugáron belül tudnak kommunikálni egymással.
A keretrendszer megkísérli optimális számú ágens kiválasztását, amelyek irányítani tudják
a lokális aukciókat, azzal elosztott aukció-alapú megoldást eredményezve. Utóbbi feltételezi,
hogy minden résztvevő ágens kommunikálni tud egymással, számukra egységesen elérhető
infrastruktúra-alapú hálózaton keresztül. Az vezető-követők modellt vezet be, hogy szinkro-
nizálja a rendszerben az ágensek állapotát és a feladatokat. Mindkettő keretrendszer saját
szimulátorban lett tesztelve és az eredmények azt mutatják, hogy meg tudják találni az
optimális allokációt a MATA algoritmus függvényében.

Szintén bemutatásra került egy aukció-alapú MATA algoritmus, amely azt kísérli meg
kihasználni, hogy az ágensek tudatában lehetnek a lehetséges feladatoknak a rendszerben.
Ezen tudást használva, egy memória-alapú megoldás lett kifejlesztve, ami ugyan nem mindig
képes megtalálni az optimális allokációt, ám polinom idő és memória igénnyel rendelkezik.
Minthogy a MATA problémakör kifejezhető egy többes utazó ügynök problémával, kijelent-
hető, hogy nincs olyan megoldás amelyik megtalálná az optimális allokációt polinom idő
alatt és memória felhasználásával.

Az infrastruktúra-alapú keretrendszer és az új MATA algoritmus valódi intelligens jármű-
veken lett tesztelve, hogy bebizonyosodjon azok való életbeli felhasználhatósága. A tesztről
készült felvétel az alábbi oldalon tekinthető meg: https://medianets.hu/demo/kokand/
ITSC2017_demo.mp4.

A fentiek alapján az önszerveződés számos formában jelenik meg a jövő vezeték nélküli
és mobil hálózataiban. Ezen kihívások megoldása képes lehetővé tenni a MAS-ok széleskörű
felhasználását – köztük az ITS, vészhelyzeti rendszerek, UAV és robotflotta-kezelés és sok
más.
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