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1. Bevezetés

Elosztott, önszerveződő rendszerek tervezésekor sokszor merítünk ihletet a természet-
ben előforduló biológiai közösségek dinamikájából. Ezeket a közösségeket hangyák,
halak vagy éppen emberek alkotják. Közös tulajdonságuk, hogy nem rendelkeznek
központi irányítással, nincs információforrás, ami minden résztvevő számára valós
időben elérhető. A rendszer résztvevői ugyanazokat a szabályokat követik, lokális in-
terakciókon keresztül (mint a lokális kommunikáció) befolyásolják egymást, együttmű-
ködnek egy csapat részeként, hogy együtt olyan működést valósítsanak meg, amelyre
egyenként nem lennének képesek. Például egy hangyaboly vagy méhkas[1, 2, 3, 4]
ezen lokális interakciók segítségével képes olyan komplex döntési problémák megol-
dására, mint új hely keresése a fészeknek vagy táplálékforrások közül a legjobb kivá-
lasztása. Halak és madarak lokális interakciók és kommunikáció segítségével képesek
rajmozgásra[5, 6] a haladási irány és sebesség egymáshoz szinkronizálásán keresztül.
Egy másik példa az önszervezősédre az egymással szemben haladó egyedek közössé-
gében sávok dinamikus kialakítása hangyáknál[7] és embereknél[8, 9].

Az önszerveződő paradigma által megfogalmazott tulajdonsáok előnyösek elosz-
tott rendszerek tervezése során. A lokális interakciók és a központi információforrás
/ irányító entitás hiánya lehetővé teszik, hogy a rendszer fejlődjön, alkalmazkodjon
a változó körülményekhez. A hagyományos központosított rendszerekkel ellentétben
magasfokú párhuzamosság érhető el. Az önszerveződő rendszerek egy másik előnyös
tulajdonsága, hogy sokkal ellenállóbbak, mint a központosított társaik, mert az alko-
tórészeik egyszerűek, és mivel mindegyikük ugyanazt a szabályrendszert követi, azok
könnyedén helyettesíthetőek egymással. A disszertációmban a fent említett bioló-
giai rendszerekből merítettem ihletet, hogy új és hatékony megoldásokat adjak az
információterjesztés, a hatékony járőrözés gráfokon vagy a rajban történő döntés-
hozás problémáira. A disszertációmban bemutatott megoldások mind ugyanazt az
alapelvet követik: egyszerű ágensek képesek létrehozni komplex viselkedéseket lokális
interakciók, pozitív visszacsatolás és hozzáadott véletlenszerűség segítségével

2. Kutatási módszerek

A disszertációm mindhárom tartalmi fejezete jól ismert, az önszerveződő rendszerek
területén széles közben alkalmazott analitikai eszközöket használ. Az információter-
jesztési protokollok esetében a protokollok evolúciójához genetikus programozást, a
lokális és globális teljesítménymértékek összehasonlításához ismert korrelációs mér-
tékeket használtam. A gráf partíciónáló algoritmus fejlesztésekor gráfelméletet, a
döntési probléma vizsgálatakor differenciálegyenlet-rendszereket alkalmaztam.
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Az információterjesztéssel és járőrözéssel kapcsolatos eredményeket, Java és Py-
thon nyelven általam készített szimulátorok segítségével generáltam. Az eredmények
feldolgozásához és megjelenítéséhez az R programozási nyelvet használtam. A döntési
probléma vizsgálatakor a gyakorlati kísérlethez elengedhetetlen volt a Kilogrid eszköz,
az általam fejlesztett kilob könyvtár és az Institut de Recherches et de Développe-
ments en Intelligence Artificielle (IRIDIA) laborban rendelkezésre álló 100 Kilobot
robot.

3. Információterjesztő protokollok autonóm online evo-

lúciója

A disszertáció ezen fejezete egy Mobile Ad Hoc Network (MANET) környezetben
értelmezett információterjesztési problémát tárgyal. Egy MANET rendszer csomó-
pontokból áll (a fejezetben ágensekként hivatkozom), melyek vezeték nélküli rádiós
technológia segítségével kommunikálnak egymással. Ennek egy következménye, hogy
egy ágens által elküldött üzenetet nem csak a címzett, hanem más, fizikailag közel
lévő ágensek is vehetik. Az ágensek önálló helyváltoztatásra képesek, így a rend-
szer kommunikációs viszonyai (ki kinek küldhet közvetlenül üzenetet) folyamatosan
változnak.

Az információterjesztés célja, hogy egy ágens által küldött üzenetet minden más a
rendszerben résztvevő ágenshez eljusson, a lehető legkevesebb erőforrás (akkumulátor
idő, vezeték nélküli sávszélesség) felhasználásával.

Az információterjesztés megoldásában résztvevő ágensek arról hoznak döntést,
hogy egy vett üzenetet továbbküldjenek (és mikor) vagy eldobjanak. Ennek a dön-
tési algoritmusnak az implementációja és a működése során felhasznált információ
mennyisége határozza meg az információterjesztési algoritmus teljesítményét. A to-
vábbiakban az információterjesztést megvalósító döntési függvény implementációjára
a protokoll névvel fogok hivatkozni, azonban nem a hálózattervezés problémakörében
előforduló jelentéssel. Egy protokol itt nem határoz meg adatformátumot, hanem
szabályok gyűjteménye, amely eldönti, hogy egy beérkező üzenetet eldobjon az ágens
vagy továbbküldje azt.

A protokollok célja minél kevesebb üzenettel minél hatékonyabban lefedni a teljes
hálózatot. A túl sok üzenetet küldő protokollok számítási kapacitást, akkumulátor
időt és más ágensek számára rendelkezésre álló sávszélességet pazarolnak, továbbá
nem kívánt interferenciát okoznak a vezetéknélküli kommunikációban, ezzel blokkolva
szomszédos ágensek üzeneteit. Ugyanakkor a túl kevés üzenetet továbbító protokollok
az információterjesztés céljával ellentétesen gátolhatják az információ terjedését a
hálózatban vagy nagymértékben késleltethetik azt. A két véglet közötti egyensúly
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megtalálása a cél, ami a dinamikus és előre nem ismert környezet miatt különösen
nehéz a rendszer tervezésekor.

3.1. Genetic Programming language for information DISSemi-

nation (GPDISS) programozási nyelv

1.1. Tézis. Kifejlesztettem egy genetikus programozási nyelvet (Genetic Programming
language for information DISSemination (GPDISS)) az ágensek által futtatott pro-
tokollok reprezentálására. A nyelv utasításkészletét az infomációterjesztésre használt
protokollok igényeit figyelembe véve terveztem meg. Megmutattam, hogy a használt ge-
netikus operátorok (keresztezés, mutáció) megőrzik a GPDISS nyelvben implementált
protokollok szintaktikai korrektségét. [B1, J1, J2, C1, C2]

A GPDISS nyelv tervezésekor a már ismert és genetikus programozáshoz használt
Push[10] nyelv eszközeire építettem. A Push nyelv egy veremorientált programozási
nyelv, azaz az utasítások végrehajtása során a megfelelő paraméterek nem az utasí-
táshoz vannak rendelve, hanem az utasítás végrehajtásakor a paraméter típusának
megfelelő veremből emeljük le azokat. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy a gene-
tikus operátorok, mint a keresztezés és a mutáció ne rontsák el egy program szintak-
tikáját, azaz minden esetben futtatható kódot eredményezzenek. Ez a tulajdonság a
GPDISS nyelvre is igaz, a nyelv utasításainak minden kombinációja érvényes prog-
ramnak számít.

A GPDISS tervezése során az eredeti Push utasításokat és adattípusokat az in-
formációterjesztési algoritmusok implementációjában elengedhetetlen új eszközökkel
egészítettem ki. A legfontosabb utasítások az 1. táblázatban találhatóak. Az utasí-
tásokat vezérlés átadó, aritmetikai, logikai, üzenetkezelő, időzítő és komplex relációs
adatokat kezelő kategóriákba soroltam. A relációs verem specifikusan az információ-
terjesztési protokollok implementációja során előforduló adattípusok miatt került be
az utasításkészletbe. Lehetővé teszi egy ágens szomszédainak és azok szomszédainak
reprezentálását, mint egy gráf struktúrában.
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Verem Utasítás Leírás

* dup, drop, swap,rotate, hold,

release

Általános veremkezelő utasítások, amelyek minden tí-

puson elérhetőek.

number add, div, mult, random Egyszerű aritmetikai és véletlenszám generáló utasítá-

sok.

bool and, or, not, if, while Logikai operátorok.

list additem, nth, remove_first,

delete_duplicates

Lista kezelő utasítások.

relation addpair, union, join, remo-

ve_first, invert, intersect

A relációs típus gyakorlatilag egy két oszlopos tábla,

amelyen többek között szűrés, join és metszet művele-

teket lehet végezni.

messages send, sender Üzenetek kezelését megvalósító utasítások.

timers id, start_timer Időzítők segítségével ütemezni tudunk különböző fel-

adatokat.

- else, endif, do, return Vezérlés átadó utasítások.

1. táblázat. A GPDISS programozási nyelv kiegészített utasításkészlete.

3.2. Autonóm online protokoll evolúció

1.2. Tézis. Kifejlesztettem egy online genetikus programozási rendszert, ami lehetővé
teszi információterjesztési protokollok evolúcióját. A rendszer értékeli az ágensek által
futtatott protokollok teljesítményét, majd genetikus operátorok, mint a kiválasztás,
keresztezés és mutáció segítségével protokollok egy új generációját képes létrehozni. A
fordított döntési eljárás és a protokoll egyedek számára rendelkezésre álló erőforrások
megkötése biztosítja a rendszer skálázhatóságát. [B1, J1, J2, C1, C2]

A GPDISS programozási nyelven megvalósított protokollok evolúciója egy telje-
sen elosztott, aszinkron folyamat. Minden ágens saját maga választja ki és készíti el
protokolljai következő generációit. Az ágensek között nincs globális szinkronizációs
elem, továbbá globálisan elérhető információforrás / adatbázis sincs. A protokol-
levolúció folyamatának főbb lépései, amelyek minden ágensben futnak, az 1. ábrán
láthatóak.

A protokoll evolúció folyamata minden ágensen fut a rendszerben, párhuzamosan
és globális szinkronizáció nélkül (lásd 2. ábra). Az ágensek az úgynevezett fordí-
tott döntési mechanizmus részeként minden elküldött üzenethez csatolják az üzenetet
küldő protokoll GPDISS nyelvű implementációját is. Ezáltal egy üzenet sikeres véte-
lekor maga a küldő protokoll is terjed a hálózatot alkotó ágensek között. Az ágensek
begyűjtik a szomszédaik által küldött üzenetekben jelen lévő protokoll példányokat
és mérik azok teljesítményét. Amikor egy ágens lefuttatta az összes protokollt az
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Teljesítmény alapú 
kiválasztás

Genetikus
operátorok 

Új
protokollok 

Kiértékelés korlátozott 
erőforrásokkal

1. ábra. Protokoll evolúció folyamata egy ágensben.

2. ábra. Rendszerszintű protokollevolúció.

aktuális generációból, az evolúciós folyamatnak (szelekció, keresztezés, mutáció) alá-
vetett protokollok a beérkezett üzenetekből gyűjtött és értékelt példányok lesznek.
Ez a módszer lehetővé teszi, hogy az ágensek passzív módon, üzenetek vételével, ké-
pesek legyenek mérni a szomszédaik által futtatott protokollok teljesítményét. Ez a
fordított döntési ejárás (nem a saját, hanem szomszédaink protokolljait értékeljük)
skálázhatóvá és hibatűrővé teszi a rendszert, mert minden ágens képes döntéseket
hozni az ágensben megtalálható, lokális információk alapján.

Az ágens aktuális generációjába tartozó protokollok futtatása közben a szom-
szédok protokolljait gyűjti be és értékeli. Az értékelt protokoll egyedek először egy
szelekciós lépésen mennek keresztül, ahol kiválasztja a rendszer a túlélő példányokat.
A kiválasztott példányok lesznek a következő generáció elemei, rajtuk alkalmazza az
ágens a genetikus operátorokat, mint a keresztezés és mutáció. A genetikus operátorok
eredményeként új protokollok állnak elő, amelyek a szelekciós lépésben kiválasztott
protokollok tulajdonságait hordozzák magukban. Ezek a protokollok alkotják a túlélő
generációt, amelynek minden elemét az ágens futtatja, amíg az aktuálisan futtatott
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protokoll rendelkezésére bocsátott erőforrások (futási idő, küldhető üzenetek száma)
el nem fogynak. Ez a mechanizmus minden protokoll számára egyenlő esélyeket bizto-
sít a túlélésre és biztosítja, hogy a protokoll evolúció egy új iterációja véges időn belül
elkezdődjön. Ha a túlélő generáció minden példánya lefutott, az evolúciós folyamat
újrakezdődik.

3.3. Lokális és globális hibamértékek

1.3. Tézis. Megmutattam, hogy az ágensek által futtatott protokollok teljesítményének
szomszédok által történő lokális mérése pontosan becsüli a rendszerben globálisan meg-
figyelhető teljesítményt. A szakirodalomban elterjedt Pearson, Kendall és Spearman-
féle korrelációs mértékek a lokális és globálisan mért teljesítmény között legalább 0.91
mértékű korelációt mutattak. [B1, J1, J2, C1, C2]

A fordított döntési eljárás arra a feltételezésre épül, hogy az ágensek által fut-
tatott prototkollok globális teljesítménye az ágensek rendelkezésére álló információ
(protokoll által küldött, az ágens által vett üzenetek) segítségével pontosan becsülhe-
tő. Ha az ágensek pontos becsléseket tudnak készíteni lokálisan gyűjthető információ
alapján, akkor nem szükséges az ágensek által futtatott protokollok teljesítményét be-
gyűjteni a rendszerben, ezáltal nincs szükség a protokollok teljesítményének globális,
konzisztens mérésére. Ez a tulajdonság skálázhatóvá tenné a rendszert és megszüntet-
né a globálisan egységes kép kialakításának szükségét. Három különböző korrelációs
mértéket használtam a lokálisan és globálisan elérhető teljesítménymértékek korrelá-
ciójának vizsgálatára[11, 12]:

• a Pearson-féle korrelációs együttható a lineáris kapcsolatot jelzi két mennyiség
között.

• A Kendall-féle rangkorreláció azt vizsgálja, hogy két sorozat együtt változik-e
(például ha az egyik nő, a másik is nő-e).

• A Spearman-féle korrelációs együttható a két mennyiség közti bármilyen sta-
tisztikai függőséget jelzi.

Mindhárom metrika esetében ‘+1’ jelzi a tökéletes korrelációt, ‘0’ esetén nincs
kapcsolat a két mennyiség között, ‘-1’ jelzi a tökéletes fordított kapcsolatot. Ez
a szimuláció a globális és lokális teljesítménymértékek közti kapcsolatot vizsgálja.
Egy protokoll teljesítményét mérő pontszám minden esetben a protokoll által küldött
hasznos (új információt tartalmazó üzenetek száma) és a duplikált (egy ágens által
többször megkapott) üzenetek számának különbségeként adódik.
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Az ágensek a számukra rendelkezésre álló információ alapján számítják a proto-
kollok teljesítményét. Legyen

PONTi,j = hasznosi,j − duplikalti,j (1)

, ahol i az ágens azonosítója, j a protokoll azonosítója, hasznosi,j az i. ágens által
vett, j. protokoll által küldött hasznos üzenetek száma. Hasonlóan duplikalti,j az
i. ágens által vett j. protokoll által küldött duplikált üzenetek száma. Ez a telje-
sítménymérték lokálisan számítható a rendszerben részt vevő ágensek által. Negatív
értékek esetén a protokoll több duplikált üzenetet küld, mint hasznosat.

Ha egy külső megfigyelő valós időben ismerné az összes ágens állapotát, akkor a
j. protokoll teljesítményét az alábbi képlettel definiálhatnánk:

GLOBALIS_PONTj =
n∑

i=0

PONTi,j (2)

ahol GLOBALIS_PONTj a j. protokoll globálisan megfigyelhető teljesítménye. Ezt
a mennyiséget csak akkor tudnánk kiszámolni, ha működés közben rendelkezésre állna
az összes ágens által mért teljesítménymérték.

A lokálisan mért teljesítmények átlagának definíciója:

ATLAGOS_PONTj =
1

n

n∑
i=0

PONTi,j (3)

ahol ATLAGOS_PONTj a j. protokoll teljesítményét jelenti. Ez a mennyiség az
egyes ágensekben rendelkezésre álló teljesítmények átlaga.

Az analízis során azt tapasztaltam, hogy aGLOBALIS_PONT ésATLAGOS_PONT
mennyiségek magas korrelációt mutattak mindhárom vizsgált korrelációs együttha-
tó esetén. A korrelációs együtthatókat a 2. táblázatban gyűjtöttem össze. A teljes
szimulációt három egyenlő hosszúságú egységre osztottam (EPOCH1, EPOCH2 és
EOPCH3) és mindháromban kiszámítottam a korrelációs együtthatókat. Ezek az ér-
tékek arra utalnak, hogy a szimuláció során tapasztalt korreláció nem egyszeri, hanem
időben stabil jelenség.

Típus Átlag EPOCH 1 EPOCH 2 EPOCH 3
Pearson 0.97 0.97 0.97 0.96
Kendall 0.91 0.91 0.92 0.91
Spearman 0.95 0.94 0.96 0.96

2. táblázat. Globális és lokális teljesítménymértékek korrelációja a szimuláció során.
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3. ábra. Teljesítmények az idő függvényében, 500 ágens esetében.

3.4. Tejlesítményelemzés

1.4. Tézis. Megmutattam, hogy a kifejlesztett genetikus programozási rendszer és a
GPDISS nyelv használatával megvalósított információterjesztési protokollok evolúció-
ja a rendszer teljesítményének 50%-os növekedéséhez vezetett a vizsgált környezetben.
[B1, J1, J2, C1, C2]

A szimuláció során 500 ágens mozgott véletlen irány mobilitási modell szerint egy
zárt térrészben. Az ágensek kezdő protokolljait a következő eloszlás szerint allokál-
tam (minden ágens egyetlen protokollal indult): 5% AgrF, 31.6% APF, 31.6% Gossip,
31.6% Adaptive Gossip. A 3a ábra az evolúció nélküli, egyes ágensek által mért lokális
teljesítményt mutatja az idő (vízszintes tengely) függvényében. A rendszer teljesítmé-
nye ilyen beállítás mellett referenciaként szolgál. Megfigyelhető, hogy az ágensek által
mért teljesítményértékek nagy szórással rendelkeznek, ezek átlaga világoskék színnel
szerepel az ábrán.

A 3b ábrán az előzővel megegyező konfiguráció teljesítménye figyelhető meg, az
evolúció engedélyezése után. Az ágensek által mért teljesítményértékek szórása csök-
kent az evolúció nélküli esethez képest. A protokoll teljesítmények terén nagy mértékű
javulás tapasztalható, mind a minimálisan mért értékek, mind az átlag esetében. A
szimuláció végén az átlag −10 (10-el több duplikált üzenet, mint hasznos), ami az
evolúció nélküli esethez képest mért −20-hoz képest 50%-os javulás.
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4. Rosszindulató kód elleni védettség
1.5. Tézis. Megmutattam, hogy a duplikált üzenetek száma csökkenthető 60%-al az
evolúció által, még akkor is ha a rendszerben jelen lévő ágensek 70%-a az Aggressive
Flooding Protocol (AgrF) protokollal lett inicializálva. [B1, J1, J2, C1, C2]

Ebben a szimulációban azt vizsgáltam, hogy a rendszer képes-e védekezni egy
rosszindulatú támadóval szemben, aki az ágensek nagy részét (30% és 70%) képes
kártékony protokollal (AgrF) inicializálni. Az ágensek fennmaradó részét egyenlő
arányban inicializáltam APF, Gossip és Adaptive Gossip protokollokkal. A 4a és
4b ábrák a 30% kártékony protokoll esetet mutatják evolúció nélkül és evolúcióval.
Az evolúciót engedélyezve egyértelműen csökken a duplikált üzenetek száma, azaz a
rendszer lecseréli a kártékony AgrF protokollokat jobban működő, a rendszer számá-
ra hasznos protokollokra. A hasznos üzenetek száma eközben minimális csökkenést
mutat, amit magyarázhat az ágensek mobilitása: az ágensek kommunikációs lehe-
tőségei folyamatosan változnak a rendszerben, ezáltal egy adott időpillanatban jól
teljesítő protokollok nem mindig előnyösek hosszútávon.
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(a) Evolúció nélkül, AgrF 30%.
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(b) Evolúcióval, AgrF 30%.
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(c) Evolúció nélkül, AgrF 70%.
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(d) Evolúcióval, AgrF 70%.

4. ábra. Hasznos és duplikált üzenetek száma a rendszerben az idő függvényében, 500
ágens esetében.

A 4c és 4d ábrák azt az esetet szemléltetik, amikor az ágensek 70%-a a kártékony
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AgrF protokollal indul. Ebben az esetben is hasonló trend figyelhető meg, mint a
30%-os esetben. A rendszer képes kiszűrni a kártékony protokollokat akkor is, ha
kezdetben az ágensek jelentős többsége „fertőzött" az AgrF kóddal.

5. Multi-ágens járőrözés

A járőrözés során egy bizonyos célból fontos pontokat látogatunk meg időről idő-
re. Ezek a pontok szolgálhatnak biztonsági célokat (egy terület bejáratai, a kerítés
bizonyos pontjai) vagy lehetnek olyan helyek, amelyeket monitorozni szeretnénk, kü-
lönböző mérések végzésével vagy fotók készítésével[13]. A járőrözési problémák közös
jellemzője, hogy a látogatásra kijelölt pontok a térben elosztva vanak jelen és köztük
előre meghatározott útvonalakon közlekedhetünk. Egy épületen belül a látogatás-
ra kijelölt pontok lehetnek például a folyosók kereszteződései vagy ajtók amelyek
szobákba vezetnek. Kültéri felhasználás, például precíziós mezőgazdaság, során a lá-
togatásra kijelölt pontok lehetnek mérési pontok egy szántóföldön, ahol a termény
állapotát, fertőzésekre utaló jeleket, stb. rögzítünk.

A monitorozásra kijelölt pontokat modellezhetjük egy gráf csomópontjaiként, köz-
tük a mozgás lehetőségét pedig a gráf éleiként. Az élek súlya ebben az esetben a
mozgás költségét vagy időigényét jelképezi. Gráfokon történő járőrözés esetén két
különböző megoldás elterjedt: vagy minden ágens látogathat minden csomópontot
vagy a gráfot partícionáljuk és az így előálló összefüggő részgráfokat az egyes ágen-
sekhez rendeljük[14, 15]. Utóbbi módszer használatával elkerülhető, hogy az ágensek
zavarják egymást járőrözés közben. A jelenleg elterjedt járőrözési technikák esetén
a partícionálás az ágensek indítása előtt történik meg és a partícionálás során előál-
ló részgráfokat hozzárendelik az egyes ágensekhez. Ebben az esetben szükséges egy
nagy számítási kapacitással bíró központi entitás, amely képes hatékonyan felosztani
a gráfot az ágensek között. A központi elem ebben az esetben szinkronban tartja
az összes ágenst, újraszámítja a partícionálást a gráf bővítése / szűkítése vagy az
ágensek számának csökkenése / növekedése esetén. Ezzel szemben egy önszerveződő
partícionálási eljárás nem igényel globális ismereteket az ágensek partícióiról, nem
igényel kommunikációt az összes ágenssel, skálázhatóbb és hibatűrőbb megoldás.

5.1. Partition Based Patrolling Strategy (PBPS) algoritmus

2.1. Tézis. Kifejlesztettem egy elosztott gráf partícionáló algoritmust (Partition Bas-
ed Patrolling Strategy (PBPS)), egy általános összefüggő gráf részgráfokra osztására.
Az algoritmus a partíciókban található csomópontok számának különbségét, mint cél-
függvényt minimalizálja. Az algoritmus része egy hosszútávú hibamérték, amelyet az
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ágensek elosztott módon számítanak. Ez a hibamérték segít elkerülni a lokális mini-
mumokat az optimalizáció során. Az előálló partícióméretek szórása legfeljebb 1.14,
diszperziós indexe legfeljebb 0.15 volt. [C9, J5]

A járőrözési problémában a környezetet, azaz a monitorozosára kijelölt pontokat
és a közöttük lévő útvonalakat egy összefüggő gráfként (G(V,E)) modellezem, amely
csomópontokból v1, v2, ..., vn ∈ V és irányítatlan élekből ei,j ∈ E áll. A csomópontok
az ágensek által meglátogatott pontok. Minden csomópont rendelkezik egy számláló-
val, amely az utolsó látogatás óta eltelt időt tárolja. A számláló értékét késleltetésnek
szokás nevezni, amely értéke a t. időpillanatban Ivi(t) = t − I ′vi , ahol I

′
vi

az utolsó
látogatás időpontja a vi ∈ V csomópontban.

Összefüggő partíciók kialakítása a gráfon egy optimalizálási probléma. Az általam
kifejlesztett PBPS algoritmus önszerveződő, azaz nincs központi elem, amely elvégez-
hetné ezt az optimalizációt. Ennek hiányában az ágensek önállóan hoznak döntéseket
a partícióik bővítéséről, a számukra lokálisan elérhető információ alapján. Legyen Pi

az i. ágens partíciója, Ni pedig az i. ágens partíciójával szomszédos partíciók halmaza,
formálisan:

Ni = {Pj : ∃(u, v) ∈ E, u ∈ Pi ∧ v ∈ Pj} (4)

Ahhoz, hogy az ágensek döntést tudjanak hozni a partciójuk növelésével kapcso-
latban, egy metrikát szükséges definiálni, amely leírja a partíciók méretét. Ennek
kiszámításával az ágensek összehasonlíthatják saját partíciójukat a szomszédaikéval.
Ebben a fejezetben erre a célra a partícióban lévő csomópontok számát fogom hasz-
nálni, formálisan |Pi|. Az optimalizáció célfüggvénye az ágens saját és az ágensével
szomszédos partíciók közti méretkülönbség. Ezt hivatottak minimalizálni a rendszer-
ben résztvevő ágensek. Legyen |Pi| az i. ágens partíciójának mérete, ekkor:

ei,j = |Pi| − |Pj|, ∀j ∈ Ni (5)

Ha eij < 0, az i. ágens növelheti a partícióját a célfüggvény csökkentése érdeké-
ben úgy, hogy elfoglal egy csomópontot a j. ágens partíciójából. Több lehetsé-
ges csomópont is létezhet Pj-ben, amelyek közvetlenül csatlakoznak Pi-hez. Legyen
jelolti,j = nj1, nj2, . . . ⊆ Pj, ahol ∃ni : (ni, njk) ∈ E, ∀k. A jelolti,j halmazban
lévő csomópontok azok, amelyek közvetlenül csatlakoznak Pi-hez és Pj részei, azaz
elfoglalásukkal csökkenthető a két partíció közti méretkülönbség.

Az előbb ismertetett ei,j egy lokális hibamérték, amelyet célfüggvényként használ-
va beragadhatunk az optimalizálás során lokális minimumokba. Ezért egy további
hibamértékkel egészítem ki a célfüggvényt, amely hosszútávú (partíciókon átívelő)
hibák reprezentálására is alkalmas. Ez a hibamérték a gradiens, aminek van egy
útvonala és egy értéke. Az érték az összegzett hiba (szomszédos partíciók méretkü-
lönbsége), amit a gradiens útvonalán mértünk. Az útvonal ágens azonosítókból áll
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és az útvonalat jelzi, amely során a gradiens által jelzett hibát megfigyeltük. A gra-
diens az útvonalon lévő utolsó ágens irányába mutat. Legyen utvonal(i) az i. ágens
által nyilvántartott gradiens útvonala, ertek(i) pedig az i. ágens által nyilvántar-
tott gradiens értéke. Az i. ágens akkor hoz létre gradienst, ha ertek(i) = 0 vagy
∃j : Pj ∈ Ni ∧ |Pj| > |Pi| ∧ ertek(i) < |Pj| − |Pi|.

Amikor egy ágens döntést akar hozni a partíciója bővítéséről, akkor kiszámolja az
összes jelölt csomópont hasznosságát:

u(n) =


0 |Pj| − vesztesegj(n) > |Pi|+ 1

1 + ertek(i) irany(i) == j

1 + ertek(i) egyebkent

(6)

, ahol vesztesegj(n) azon csomópontok száma, amiket a j. ágens elveszít, ha n cso-
mópontot elfoglalja partíciójából i. ágens. Az ágensek mindig összefüggő részgráfokat
tartanak fent mint partíciók, így lehetséges, hogy egy csomópont elfoglalása több cso-
mópont elvesztését eredményezheti. irany(i) az i. ágens által nyilvántartott gradiens
iránya, azaz annak az ágensenek az azonosítója, aki a gradiens útvonalán az utolsó.
Az ágens a kiszámított hasznossági értékek szerint sorrendezi a jelölt csomópontokat,
majd a legnagyobb, de legalább > 0 hasznossággal rendelkező jelölt csomópontok
közül véletlenszerűen választ egyet és elfoglalja a szomszédjától.

Az általam megalkotott PBPS algoritmus működését három különböző gráfon
elemeztem: Budapest belváros, Komárom és Small World (generált kisvilág tulaj-
donságú gráf). A használt gráfok élhosszai és fokszámai különböző eloszlásúak. Az
algoritmus célja, hogy azonos méretű partíciók jöjjenek létre, azaz minden ágens ren-
delkezzen az eredeti gráf egy részgráfjával és ezek a részgráfok lehetőleg azonos számú
csomópontot tartalmazzanak. Az 5a, 5b és 5c ábrák a használt három gráfon kialakult
partíciók méretét jeleníti meg, az ágensek számának függvényében. Az ábrán doboz
ábrák láthatóak[16], a doboz tartalmazza a megfigyelt értékek 75%-át. A kék görbe
az ideális partícióméretet adja meg mindhárom gráf esetén a különböző ágensszámok-
hoz, az értéke |V |

agensek_szama
, ahol |V | a gráf csomópontjainak száma. Az eredmények

alapján kijelenthető, hogy az általan tervezett PBPS algoritmus képes volt minden
vizsgált esetben az optimálishoz közeli partícionálás létrehozására. Néhány esetben,
különösen az ágens szám növelésekor, néhány partíció mérete kívül esik a megfigyelt
értékek 75%-án, azaz az ágensek kezdőpozíciója befolyásolhatja a gráfon kialakuló
partícionálást.

A fenti ábrákon kívül kiszámítottam a különböző ágens mennyiségeknél mért par-
tícióméretek átlagát, szórását, és diszperziós indexét[17]. A 3. táblázatban található
értékek alátámasztják az előző ábrákon számértékekkel nem megfogható állítást: a
partícionáló algoritmus az optimálishoz közeli partícionálást eredményez a vizsgált
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5. ábra. Létrejött partíciók mérete az ágensek számának függvényében.
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Ágensek száma 1 2 4 8 16 32
Budapest belváros

Átlag 146.0 73.0 36.5 18.25 9.125 4.5625
Szórás 0.0 0.0 0.2564 0.3670 0.6383 0.3534
IDI 0.0 0.0 0.0070 0.0201 0.0699 0.0774

Komárom
Átlag 59.0 29.5 14.75 7.3750 3.6875 N/A
Szórás 0.0 0.2631 0.5000 1.1487 0.3671 N/A
IDI 0.0 0.0089 0.0338 0.1557 0.0995 N/A

Small world
Átlag 50 25 12.5 6.25 3.125 N/A
Szórás 0.0 0.0 0.2564 0.1898 0.1729 N/A
IDI 0.0 0.0 0.0205 0.0303 0.0553 N/A

3. táblázat. Átlag, szórás és diszperziós index értékek a partícionálás során létrejött
részgráfok méretére számítva.

gráfokon.

5.2. Skálázhatóság és a partícionálás időigénye

2.2. Tézis. Megmutattam, hogy egy gráf partícionálásához szükséges idő a PBPS
algoritmussal a lineárisnál kisebb mértékben nő, ahogy az ágensek számát növeljük a
rendszerben. [C9, J5]

Ez a szimuláció az általam tervezett PBPS algoritmus skálázhatóságát vizsálja.
Ennek vizsgálatához mértem mennyi idő alatt fejeződik be a partícionálás különbö-
ző számú ágens esetén a három, fentebb ismertetett gráfon. A 6a, 6b és 6c ábrák
10 futtatás során gyűjtött partícionáláshoz szükséges idő eloszlását ábrázolják doboz
ábrák segítségével. Minden doboz 10 mérés eredményeit tartalmazza, továbbá az
egyes ágensszámhoz tartozó átlagokra illesztettem egy görbét, ami az ágensek számá-
nak növekedésével jelzi a partícionáláshoz szükséges átlagos idő jellegét. Az ábrákon
megfigyelhető, hogy ugyan az ágensek száma exponenciálisan nő, a partícionáláshoz
szükséges idő csak lineárisan növekedik. Így megállapítható, hogy a vizsgált gráfokon
a vizsgált ágensszámok esetén a PBPS algoritmus skálázható, az ágensek számának
exponenciális növelése nem jár a partícionáláshoz szükséges idő exponenciális növe-
kedésével. Ez arra enged következtetni, hogy az algoritmus hatékonyan alkalmazható
nagyobb gráfok és ágensszámok esetén is. A mért idők szórása nő, ahogy az ágensek
száma növekszik, ez arra enged következtetni, hogy az ágensek kezdeti pozíciói egyre
nagyobb hatással vannak az algoritmus eredményeként előálló partíciók méretének
eloszlására.
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(b) Komárom
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(c) Small World

6. ábra. Partícionáláshoz szükséges idő az ágensek számának függvényében.
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5.3. Járőrözési teljesítmény

2.3. Tézis. Megmutattam, hogy az általam fejlesztett PBPS algoritmus jobban telje-
sít, mint a szakirodalomban fellelhető más járőrözési stratégiák, mint a Conscientious
Reactive (CR), State Exchange Bayesian Strategy (SEBS) és Multilevel Graph Par-
titioning (MSP) algoritmusok. A teljesítmény mértéke a gráf csomópontjaiban mért
leghosszabb eltelt idő volt a látogatások között. [C9, J5]

2.4. Tézis. Megmutattam, hogy a PBPS algoritmus használatával egy adott telje-
sítményű (látogatások között a gráf csomópontjaiban mért leghosszabb időben mérve)
járőrözés megvalósításához fele annyi ágensre van szükség, mint a CR, SEBS vagy
MSP algoritmusok esetén.

A partícionálás teljesítményének és skálázhatóságának vizsgálata után a partíci-
onálás eredményeként előálló részgráfokon végzett járőrözés teljesítményét hasonlí-
tottam össze más, a szakirodalomból ismert algoritmusok teljesítményével. Összeha-
sonlítási alapként a Conscientious Reactive (CR), State Exchange Bayesian Strategy
(SEBS) és Multilevel Graph Partitioning (MSP) algoritmusok szolgáltak. A teljesít-
mény mérésére a két látogatás között eltelt leghosszabb idők eloszlását választottam
a teljes gráfon, mert ez áttekintő képet ad az algoritmus viselkedéséről. Formálisan,
a két időpillanat (ta és tb) között történt látogatások között eltelt leghosszabb idő:

WIvi = max{Ivi(ta), ..., Ivi(tb)} (7)

A 7a, 7b és 7c ábrák a különböző algoritmusok működése során mért, egymás utáni
látogatások között eltelt leghosszabb idők eloszlását ábrázolják doboz ábrákon. Egy
ágens esetén a CR és PBPS algoritmusok között nincs különbség, ennek magyarázata,
hogy a PBPS partíciókon belül az ágensek a CR algoritmus szerint végzik a járőrözést.
Minden vizsgált konfigurációban a PBPS bizonyult a leghatékonyabb algoritmusnak.
A SEBS algoritmussal összehasonlítva a mért értékeket látható, hogy az általam
tervezett PBPS algoritmusnak fele annyi ágensre volt szüksége azonos teljesítmény
eléréséhez.

A PBPS algoritmust egy másik centralizált, gráfpartícionáláson alapuló járőrözé-
si stragégiával is összehasonlítottam a [18] cikkben található három különböző grá-
fon. Az MSP[15] a partícionáló eljárások közül a legjobb ismert algoritmus jelen-
leg. A három használt gráf különböző Fiedler értékekkel rendelkezett (λA = 0.0080,
λB = 0.0317, and λC = 0.1313), amely a gráfok összekötöttségét jellemzi. A járőrözési
algoritmusok összehasonlításának eredményei a 8, 9 és 10 ábrákon láthatóak. Mind-
három ábra esetén 8 ágenst szimuláltam. Minden konfigurációt 10-szer futtattam, az
ágensek számára véletlenszerűen sorsolt kezdőpozíciókkal a gráfokon. Az összehason-
lítás eredménye konzisztens a korábbi szimulációkkal és kijelenthető, hogy a tesztelt
gráfokon és konfigurációkban a PBPS algoritmus jelentősen jobb teljesítménytre volt
képest, mint a már ismert MSP.
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7. ábra. Két látogatás között eltelt leghosszabb idők eloszlása a vizsgált gráfokon az
ágensek számának függvényében.
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8. ábra. Leghosszabb látogatások között eltelt idők eloszlása 8 ágens esetén az A
gráfon a véletlenszerűen sorsolt kezdőpozíciók függvényében.
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9. ábra. Leghosszabb látogatások között eltelt idők eloszlása 8 ágens esetén az B
gráfon a véletlenszerűen sorsolt kezdőpozíciók függvényében.
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10. ábra. Leghosszabb látogatások között eltelt idők eloszlása 8 ágens esetén az C
gráfon a véletlenszerűen sorsolt kezdőpozíciók függvényében.

6. Új megoldások robotrajokban előforduló döntési

problémákra

Ebben a fejezetben bemutatott eredmények elsősorban a swarm robotics[19] témakör-
höz kapcsolódnak, amely nagy számú, egyszerű ágens együttműködésével foglalkozik.
Az egyes ágensek lokális interakciói nyomán egy közös, a teljes rajra jellemző globális
viselkedés formálódik, így az ágensek csoportja képes lesz bonyolult problémák haté-
kony megoldására. Egy ilyen bonyolult probléma a döntéshozatal, ahol a cél, hogy a
raj konszenzusra jusson, azaz kiválasszon egyet a felkínált opciók közül. Választásra
felkínált opciók lehetnek például különböző útvonalak két fizikai pont között (mint
a két hidas kísérletben[20]), vagy akciók, amelyet az ágensek végrehajthatnak. Erre
a problémára úgy hivatkoznak, mint best-of-n, vagy n lehetőség közül a legjobb. A
feladat mindig az, hogy konszenzus alakuljon ki a rajt alkotó ágensek között, azaz
hogy közösen döntést hozzanak, nem pedig az, hogy a különböző felkínált vagy fel-
fedezett opciókhoz (mint a különböző útvonalak a két fizikai pont között) különböző
mennyiségű erőforrást allokáljanak. Ebben a fejezetben a best-of-n probléma egy
speciális esetével foglalkozom, ahol n = 2, ezt bináris döntési problémának is neve-
zik. A két opcióra, amelyek közül az egyiket kell kiválasztani, általában A és B -ként
hivatkoznak.

A döntési problémára alkalmazott elméleti modell alapját egy rendkívül egyszerű,
többségi döntési eljáráson alapuló algoritmus[21] adja. Ebben a rendszerben minden
ágens rendelkezik egy aktuális véleménnyel, amelynek értéke A vagy B. Az algoritmus
lényege a következő: véletlenszerűen kiválasztunk k ágenst, és megnézzük, hogy a
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csoportban A vagy B opció van többségben. Ezután mind a k ágens új döntése a
csoportban többséget képező opció. Ezt a szabályt alkalmazzuk addig, amíg a rajon
belül konszenzus nem születik.

6.1. Elméleti modell és eredmények

3.1. Tézis. Megmutattam, hogy az általam kifejlesztett vegyes moduláció jobban tel-
jesít bináris döntési problémák vizsgálatakor, mint a szakirodalomban használt direkt
moduláció, legalább 25%-al a könnyű (ρb = 0.5) és legalább 10%-al a nehéz (ρb = 0.9)
döntési problémák esetén, ahol qa > qb. [C8, J4]

A döntési probléma modellezésekor először a környezetet kell definiálni. A fejezet
további részében mind az elméleti, mint a gyakorlati vizsgálat esetében a fizikai kör-
nyezetet három részre osztom: az A opcióhoz tartozó térrész, a B opcióhoz tartozó
térrész és a fészek a kettő között. Az ágensek ezen térrészek között tudnak mozogni,
az opciókhoz tartozó helyszínekből csak a fészekbe, onnan pedig A vagy B térrészbe.
A és B távolsága (qa és qb) a fészektől változó lehet a probléma konfigurációjától
függően.

Az ágensek felfedező vagy hirdető állapotban lehetnek. Felfedező állapotban a
fészekből indulva az ágens aktuális döntésének megfelelő (A vagy B) térrészre megy,
azt feltérképezi (időt tölt el benne), majd visszatér a fészekbe. Ekkor hirdető állapot-
ba lép, amelyben hirdeti az aktuális döntését, azaz elküldi azt a hozzá fizikailag közel
lévő más ágenseknek. Hirdetés közben begyűjti a fészekben lévő többi ágensek közül
egy előre meghatározott számú által hirdetett döntést, majd alkalmazza a korábban
ismertetett többségi szabályt[21, 22, 23]. A szabály alkalmazásának végeredménye
lesz az ágens új döntése. Ezután az új döntésnek megfelelő térrészt fogja feltérké-
pezni. Látható, hogy az ágensek csak a fészekben cserélnek információt, azon kívül
egymástól teljesen függetlenül működnek. A többségi szabálynak egy paramétere van,
ez a figyelembe vett, más ágensektől származó döntések száma (a modellben G).

Egy ilyen rendszer viselkedésének elemzése első lépésben egy elméleti modell segít-
ségével történik. Ekkor feltételezzük, hogy végtelen sok ágensünk van, ezek minden
nehézség nélkül tudnak kommunikálni egymással, továbbá sosem ütköznek össze a
mozgás során. Ezen egyszerűsítések ellenére az elméleti modellből kapott eredmé-
nyek segítenek megérteni a rendszer viselkedését és támpontot nyújtanak a későbbi
gyakorlati megvalósítás során az egyes paraméterek meghatározásához. Az általam
kiegészített modell egy differenciálegyenlet-rendszer, amely a 8. egyenlettel definiált.
Ezek az egyenletek a két állapotban (hirdető, felfedező) lévő ágensek számának vál-
tozását írják le az idő függvényében. Például d

dt
da a hirdető állapotban lévő ágensek

számának változását írja le, amelyek aktuális döntése A. Az egyenlet első részének
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(σaea) jelentése, hogy a fészek és az A térrész közti távolsággal arányos rátával vál-
toztatnak állapotot ágensek felfedezőről (ea) hirdetőre. Azaz ahogy visszaérkezik egy
ágens az A térrészről, hirdető állapotba vált és megtartja aktuális döntésének A-t.
A σa és σb mennyiségek a fészek és az térrészek távolságával (qa és qb) arányosak és
a 9. egyenletben definiáltak. Az egyenlet második fele (−αda) azt fejezi ki, hogy a
hirdetési fázis végén az ágensek váltanak felfedező állapotra.

A fészekben lévő ágensek hirdetik az aktuális döntésüket a többi fészekben lévő
ágensnek és közben gyűjtik más ágensek véleményét. Amint befejezték a hirdetést
(letelt egy előre meghatározott idő), alkalmazzák a többségi döntési algoritmust és
ennek megfelelően vagy megtartják korábbi döntésüket vagy megváltoztatják azt a
másik opcióra. A 10. egyenlet annak a valószínűséget definiálja, hogy egy ágens
nem változtat döntést, 11. pedig azt, hogy egy A aktuális döntéssel rendlekező ágens
megváltoztatja döntését B -re. A hirdetési állapot hosszát A döntés esetén α, míg B
döntés esetén β adja meg. Ezt a két mennyiséget a használt moduláció határozza meg.
Itt a moduláció azt jelenti, hogy probléma és konfigurációfüggő módon határozzuk
meg a hirdetési időszakok hosszát.

d
dt
da = σaea − αda,

d
dt
db = σbeb − βdb,

d
dt
ea = paaαda + pbaβdb − σaea,

d
dt
eb = pabαda + pbbβdb − σbeb,

(8)

σa = q−1a , σb = q−1b (9)

paa =
G−1∑

i=b(G−1)/2c

(
G− 1

i
)pia(1− pa)G−1−i, (10)

pab =

b(G−1)/2c−1∑
i=0

(
G− 1

i
)pia(1− pa)G−1−i (11)

Az elméleti modell vizsgálata során két konfigurációt definiáltam: direkt és kevert.
Direkt konfiguráció esetén qa = qb (mint a 11. ábrán), azaz a két opciót jelképező tér-
részek egyenlő távolságra vannak a fészektől. Mindkét opcióhoz tartozik egy minőségi
mérték, amely megadja mennyire „ jó" az adott opció. Ezek a mértékek (ρa és ρb) min-
dig pozitívak és ρa, ρb ∈ [0, 1]. ρa és ρb a döntési probléma paraméterei és a konszenzus
kialakulásának nehézségét adják meg. Olyan esetben, ahol ρa = 1 és ρb = 0.5 egy
könnyű döntési problémáról beszélhetünk, mert a 12. egyenlet szerint a B döntést ho-
zó ágensek átlagban fele annyi időt töltenek el a fészekben hirdetve döntésüket, mint
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11. ábra. A döntési probléma direkt konfigurációja.

NESTSITE A
quality=1
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quality=0.9

12. ábra. A döntési probléma vegyes konfigurációja.

az A döntéssel rendelkezők. Ezáltal a fészekben többségben lesznek az A döntéssel
rendelkező ágensek, így a többségi döntési algoritmus végeredménye is többször lesz
majd A. A nehézséget definiáló ρa és ρb esetén bevett gyakorlat, hogy ρa = 1 és ehhez
képest határozzuk meg ρb értékét.

α =
1

gρa
, β =

1

gρb
(12)

A direkt konfigurációval ellentétben vegyes konfiguráció esetén A és B térrész
távolsága (qa és qb) és azok minősége (ρa és ρb) is fontos szerepet játszik. Ha a cél
konszenzus elérése A opción, de qa < qb és ρa > ρb (mint a 12. ábrán), akkor a fentebb
bemutatott direkt moduláció nem vezet a kívánt eredményre. Ezért a direkt modu-
láció módosításával definiáltam a vegyes modulációt, hogy ezen körülmények között
is a kívánt döntést hozza a raj. A vegyes modulációt a 13. egyenletben definiáltam.

α =
1

(g + qa)ρa
, β =

1

(g + qb)ρb
(13)

A szimulációk során minden esetben az a cél, hogy A döntéssel szülessen kon-
szenzus az ágensek között. Minden konfiguráció esetében az a kérdés, hogy legalább
mennyi ágenst kell A döntéssel inicializálni, hogy a konszenzus már az A opción jöj-
jön létre. Ezt az arányt wa-val jelölöm, ez alatti koncentrációban a raj a B opción
konvergál. A szimulációk során a direkt (12. egyenlet) és a vegyes (13. egyenlet)
modulációkat haszonlítottam össze. A wa értékek közti különbség a két moduláció
teljesítményét segít összehasonlítani, például ha a vegyes javára ez a különbség 0.2,
akkor 20%-al kevesebb ágenst kell A döntéssel inicializálni és a raj még mindig A
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opción fog konszenzusra jutni. Minél több paraméterkombinációra (qa és qb) telje-
sül, hogy a raj A opción jut konszenzusra, annál szélesebb körben használható egy
moduláció.

A szimulációkat az Institut de Recherches et de Développements en Intelligence
Artificielle (IRIDIA) kutatóintézet számítási klaszterén futtattam és az eredménye-
ket a 13a és 13b ábrák foglalják össze. Az előbbi esetén egy könnyű döntési problémát
vizsgáltam, azaz ρb = 0.5, utóbbinál pedig egy nehezet, ρb = 0.9 értékkel. Mindkét
esetben ρa értéke konstans, ρa = 1. A vízszintes tengely különböző qa értékeknek felel
meg, a függőleges tengely pedig a különböző qa/qb arányoknak. Az ábrákon minden
pont a direkt és vegyes modulációk wa értékei közti különbséget jeleníti meg. Pozi-
tív érték esetén a vegyes moduláció alkalmazható szélesebb körben, azaz kevesebb A
döntéssel inicializált ágens esetén is biztosítja a konszenzust A opción. A 13a ábrán
az általam tervezett vegyes moduláció majdnem minden esetben felülmúlta a szak-
irodalomból már ismert direkt modulációt. A két moduláció közti különbség, hogy a
vegyes moduláció használja az ágensek becslését az A és B térrészek fészektől mért
távolságára vonatkozóan. Ezért a vegyes moduláció jobb eredményei akkor jelennek
csak meg a gyakorlatban, ha az ágensek megfelelően pontos becsléseket tudnak adni
a qa és qb értékekre.

A másodikként vizsgált, nehezebb döntési probléma (ρb = 0.9) esetén hasonló
különbség figyelhető meg a két moduláció között. A vegyes modulációt olyan kon-
figurációkra terveztem, ahol az A opció térrésze távolabb helyezkedik el a fészektől,
mint a B opcióé. Ezekben az esetekben (még a nehéz döntési problémára is) min-
dig biztosított a direkt modulációnál jobb teljesítmény. A teljesítménykülönbség nem
olyan nagy mértékű, mint a könnyű döntési probléma esetében, azonban még így
is átlagban 10%, azaz a vegyes moduláció alkalmazásával zajosabb környezetben is
biztosan a kívánt konszenzusra jut a rendszer.

6.2. 100 Kilobottal végzett kísérletek

3.2. Tézis. Megmutattam, hogy az általam fejlesztett vegyes moduláció jobban teljesít,
mint a szakirodalomból ismert direkt. A kísérlethez 100 Kilobotot, a Kilogrid kísérleti
hardware-t és az általam fejlesztett kilob szoftver könyvtárat használtam fel. A vizsgált
konfigurációban (többségi döntési eljárás csoportmérete G = 5) a vegyes moduláció
hozzávetőlegesen 35%-al gyorsabban jutott helyes eredményre, mint a direkt moduláció.
[C8, J4]

Az elméleti eredmények validálásának céljával valódi robotokkal is végeztem kísér-
leteket. A cél itt is a direkt és vegyes modulációk összehasonlítása volt. A robotokra
írt vezérlő mindkét moduláció esetében azonos, csak a fészekben a saját döntés hir-
detésével eltöltött idő változik az alkalmazott moduláció függvényében.
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14. ábra. A kísérlet konfigurációja a Kilogrid hardware-en.
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A két döntéshez tartozó térrész és a fészek elhelyezkedése a 14. ábrán látható. A
robotok véletlenszerű pozíciókból indulnak, szétszórva a három térrész valamelyiké-
ben. Ha egy robot a fészekben indul, hirdető állapotba lép, ha a fészken kívül, akkor
elkezd a fészek felé mozogni és amint odaér hirdető állapotba lép. Ha a moduláció ál-
tal szabott hirdetési időnek vége, a robotok a szomszédaiktól összegyűjtött döntésekre
alkalmazzák a többségi szabályt. Ha ennek a szabályalkalmazásnak az eredménye A
opció, akkor a robot az A térrész felé kezd mozogni, ha A opció, akkor a A térrész
felé. Amint belép a célzott térrészre felfedezésbe kezd, azaz véletlenszerű mozgással
előre meghatározott ideig változtatja pozícióját a térrészen belül. A véletlenszerű
mozgás közben a térrész hirdeti a saját minőségét (ρa és ρb értékek), amit a robot
mintavételez. Ha letelt a felfedezésre allokált idő (arányos qa és qb értékekkel), akkor
a robot elindul vissza a fészekbe.

A futtatott kísérletekben egy nehéz döntési problémát vizsgáltam, azaz ρa = 1 és
rhob = 0.9. A kísérletek célja további bizonyítékot gyűjteni, hogy a vegyes moduláció
alkalmazható a gyakorlatban, és jobb eredményre vezet, mint a direkt moduláció. A
vegyes modulációt olyan szituációkra terveztem, ahol az A opció a jobb minőségű,
de távolabb van a fészektől, mint a B térrész. Ezért a két opcióhoz tartozó térrész
fészektől mért távolsága esetén mindig qa > qb. Az egyszerűség kedvéért qb = 1-et
választottam, hogy a kísérlet futási idejét minimalizáljam. Erre azért volt szükség,
mert a használt Kilobot robot maximum 2-2.5 óráig képes részt venni egy kísérletben,
mielőtt lemerül az akkumulátora. Ezután qa értékét kellett meghatározni, amihez az
előző alfejezetben bemutatott elméleti modellt használtam. A pontos érték qa = 7.8
lett, mert ez eredményezi a három moduláció összehasonlításához a legjobb konfigurá-
ciót. Az egyszerű indirekt moduláció (korábban nem került bemutatásra) az elméleti
modell szerint minden esetben B opción jut konszenzusra, tehát rossz végeredményt
ér el. A direkt moduláció elméletileg nem meghatározott, azaz ha konszenzusra jut,
akkor ezt nagyon hosszú idő alatt teszi. A vegyes moduláció azonban minden esetben
A opción jut konszenzusra. Az elméleti modell által jósolt végkimenetelek a 15 .áb-
rán láthatóak. A különböző vonal típusok különböző modulációkhoz tartoznak. A
zöld függőleges vonal középen a kísérletek kezdőállapotát jelképezi, amikor a robotok
50%-a A döntéssel, a másik 50% pedig B döntéssel indul. Ennek a függőlegesnek és
a különböző modulációkhoz tartozó görbéknek a metszete adja meg az egyes modu-
lációk várható végkimenetelét.

Minden további ábrán az A döntés 0 értéknek, a B döntés 1 értéknek felel meg.
Minden kísérlet 0.5-ről indul, azaz a robotok fele A, a másik fele B döntéssel iniciali-
zált. Minden futás előtt a robotok akkumulátorát teljesen feltöltöttem, a mozgáshoz
kalibráltam és a kísérleti területen véletlenszerűen helyeztem el őket.

A direkt moduláció eredményei a 16. ábrán láthatóak. Az elméleti modell alap-
ján a robot kísérletnek nagyon hosszú ideig kéne futnia és a raj döntésének 0.5 érték
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15. ábra. A különböző modulációk elméleti modell szerinti végkimenetelei az A és B
döntéssel inicializált ágensek arányának függvényében.
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16. ábra. 10 futtatás együttes eredménye az idő függvényében, direkt modulációval.

körül ingadozni. A valóságban azonban ilyen lefutást nem tapasztaltam. Erre magya-
rázat lehet többek között a robotok kommunikációjából adódó elvesztett üzenetek, a
nem tökéletes keveredés a fészekben és a robotok tökéletlen mozgása az ütközésekkel
együtt. A direkt modulációval mért eredmények (16. ábra) azt mutatják, hogy az
elméleti modell és a valós hardware-el végzett kísérletek között jelentős különbség
van. Az eredeti céllal ellentétben a választott paraméterkombináció esetén a direkt
moduláció működőképest maradt és mind a 10 esetben konszenzusra vezetett az A
opción.

A vegyes moduláció esetén az elméleti modell szerint minden esetben az A opción
alakul ki konszenzus. Ahogy a 17. ábrán is látható valóban ezt tapasztaltam, még-
hozzá a direkt modulációhoz képest lényegesen gyorsabban, az esetek többségében
55-75 perc elegendő volt konszenzus kialakulásához. A két moduláció között sebes-
ségben átlagosan 35% volt a különbség a kísérletek során a vegyes moduláció javára.
A használt Kilobot robotok 2-2.5 órányi futási idővel bírnak, ezért nagyon fontos a
gyors konszenzus elérése. A vegyes moduláció használata ezért segíthet szélesíteni a
Kilobotokkal elvégezhető kísérletek palettáját.

Egy másik megfigyelés a vegyes modulációval kapcsolatban, hogy az elért konszen-
zus erősebb, mint a direkt moduláció esetében. A kísérlet végére a robotok 97%-a
A döntést hozott és csak 3% maradt a B döntés mellett, ami a direkt modulációnál
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17. ábra. 10 futtatás együttes eredménye az idő függvényében, vegyes modulációval.

mért érték fele. Ez a jelenség betudható a gyorsabb működésnek, mivel így kevesebb
ideig használjuk a robotokat.

Szójegyzék
AgrF Aggressive Flooding Protocol. 9, 10

CR Conscientious Reactive. 16

GPDISS Genetic Programming language for information DISSemination. 3, 4, 8

IRIDIA Institut de Recherches et de Développements en Intelligence Artificielle. 2,
23

MANET Mobile Ad Hoc Network. 2

MSP Multilevel Graph Partitioning. 16

PBPS Partition Based Patrolling Strategy. 10–12, 14, 16

28



SEBS State Exchange Bayesian Strategy. 16

29



Hivatkozások

[1] James AR Marshall, Rafal Bogacz, Anna Dornhaus, Robert Planqué, Tim Ko-
vacs, and Nigel R Franks. On optimal decision-making in brains and social insect
colonies. Journal of the Royal Society Interface, pages rsif–2008, 2009.

[2] Nigel R Franks, Stephen C Pratt, Eamonn B Mallon, Nicholas F Britton, and
David JT Sumpter. Information flow, opinion polling and collective intelligence
in house–hunting social insects. Philosophical Transactions of the Royal Society
of London B: Biological Sciences, 357(1427):1567–1583, 2002.

[3] Thomas D Seeley. Honeybee democracy. Princeton University Press, 2010.

[4] David JT Sumpter. Collective animal behavior. Princeton University Press, 2010.

[5] Akira Okubo. Dynamical aspects of animal grouping: swarms, schools, flocks,
and herds. Advances in biophysics, 22:1–94, 1986.

[6] Julia K Parrish, Steven V Viscido, and Daniel Grunbaum. Self-organized
fish schools: an examination of emergent properties. The biological bulletin,
202(3):296–305, 2002.

[7] Iain D Couzin and Nigel R Franks. Self-organized lane formation and optimized
traffic flow in army ants. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological
Sciences, 270(1511):139–146, 2003.

[8] Dirk Helbing, Péter Molnár, Illés J Farkas, and Kai Bolay. Self-organizing pedest-
rian movement. Environment and planning B: planning and design, 28(3):361–
383, 2001.

[9] Dirk Helbing, Lubos Buzna, Anders Johansson, and Torsten Werner. Self-
organized pedestrian crowd dynamics: Experiments, simulations, and design
solutions. Transportation science, 39(1):1–24, 2005.

[10] Lee Spector and Alan Robinson. Genetic programming and autoconstructive evo-
lution with the push programming language. Genetic Programming and Evolvable
Machines, 3:7–40, March 2002.

[11] Maurice George Kendall et al. The advanced theory of statistics. The advanced
theory of statistics., (2nd Ed), 1946.

[12] Joseph Lee Rodgers and W Alan Nicewander. Thirteen ways to look at the
correlation coefficient. The American Statistician, 42(1):59–66, 1988.

30



[13] Gonçalo Cabrita, Pedro Sousa, Lino Marques, and A de Almeida. Infrastructure
monitoring with multi-robot teams. In Proceedings of the 2010 IEEE/RSJ In-
ternational Conference on Intelligent Robots and Systems, IROS, pages 18–22,
2010.

[14] Talita Menezes, Patrícia Tedesco, and Geber Ramalho. Negotiator agents for the
patrolling task. In Advances in Artificial Intelligence-IBERAMIA-SBIA 2006,
pages 48–57. Springer, 2006.

[15] David Portugal and Rui Rocha. Msp algorithm: multi-robot patrolling based
on territory allocation using balanced graph partitioning. In Proceedings of the
2010 ACM Symposium on Applied Computing, pages 1271–1276. ACM, 2010.

[16] Robert McGill, John W Tukey, and Wayne A Larsen. Variations of box plots.
The American Statistician, 32(1):12–16, 1978.

[17] DR Cox and PAWL Lewis. The statistical analysis of series of events. 1966.

[18] David Portugal and Rui P Rocha. Distributed multi-robot patrol: A scalable and
fault-tolerant framework. Robotics and Autonomous Systems, 61(12):1572–1587,
2013.

[19] Manuele Brambilla, Eliseo Ferrante, Mauro Birattari, and Marco Dorigo. Swarm
intell swarm robotics: a review from the swarm engineering perspective. Swarm
Intelligence, 7(1):1–41, 2013.

[20] Simon Goss, Serge Aron, Jean-Louis Deneubourg, and Jacques Marie Pasteels.
Self-organized shortcuts in the argentine ant. Naturwissenschaften, 76(12):579–
581, 1989.

[21] Paul L Krapivsky and Sidney Redner. Dynamics of majority rule in two-state
interacting spin systems. Physical Review Letters, 90(23):238701, 2003.

[22] Marco A Montes de Oca, Eliseo Ferrante, Alexander Scheidler, Carlo Pinciro-
li, Mauro Birattari, and Marco Dorigo. Majority-rule opinion dynamics with
differential latency: a mechanism for self-organized collective decision-making.
Swarm Intelligence, 5(3-4):305–327, 2011.

[23] Gabriele Valentini, Eliseo Ferrante, Heiko Hamann, and Marco Dorigo. Collec-
tive decision with 100 kilobots: speed versus accuracy in binary discrimination
problems. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 30(3):553–580, 2016.

31



Publikációk

[B1] Endre Sándor Varga, Bernát Wiandt, Borbála Katalin Benkő, and Vilmos Si-
mon. Autonomously evolving communication protocols. Biologically Inspired
Networking and Sensing: Algorithms and Architectures: Algorithms and Archi-
tectures, page 183, 2011.

[J1] Endre S Varga, Bernat Wiandt, Borbála K Benkõ, and Vilmos Simon. Autono-
mous online evolution of communication protocols. Infocommunications Journal,
4(1):21–35, 2012.

[J2] Endre Sándor Varga, Vilmos Simon, and Bernát Wiandt. On-line genetic
programming of multi-hop broadcast protocols in ad hoc networks. Periodica
Polytechnica Electrical Engineering, 55(1-2):65–70, 2013.

[J3] Bernat Wiandt, Andras Kokuti, and Vilmos Simon. Application of collective
movement in real life scenarios: Overview of current flocking solutions. Scalable
Computing: Practice and Experience, 16(3):233–248, 2015.

[J4] Gabriele Valentini, Anthony Antoun, Marco Trabattoni, Bernát Wiandt, Ya-
sumasa Tamura, Etienne Hocquard, Vito Trianni, Marco Dorigo Kilogrid: A
Novel Experimental Environment for the Kilobot Robot. Swarm Intelligence,
submitted, under review

[J5] Bernát Wiandt, Vilmos Simon Autonomous Graph Partitioning for Muli-Agent
Patrolling Problems. Swarm Intelligence, submitted, under review

[C1] Bernát Wiandt, Vilmos Simon, and Endre Sándor Varga. Efficient multihop
broadcast with distributed protocol evolution. In Meeting of the European Net-
work of Universities and Companies in Information and Communication Engi-
neering, pages 309–320. Springer, 2012.

[C2] Bernát Wiandt, Vilmos Simon, András Kokuti, and Jacob Beal. Spatial com-
puting meets realistic mobile wireless problems. In Self-Adaptation and Self-
Organizing Systems Workshops (SASOW), 2013 IEEE 7th International Confe-
rence on, pages 7–8. IEEE, 2013.

[C3] András Kokuti, Vilmos Simon, and Bernát Wiandt. A novel spatial property
aware multihop communication solution for autonomous mobile networks. In
Self-Adaptation and Self-Organizing Systems Workshops (SASOW), 2013 IEEE
7th International Conference on, pages 107–112. IEEE, 2013.

32



[C4] Róbert Szabó, Károly Farkas, and Bernát Wiandt. Measurements of a real-time
transit feed service architecture for mobile participatory sensing. In Wireless
Days (WD), 2013 IFIP, pages 1–4. IEEE, 2013.

[C5] Róbert Szabó, Károly Farkas, Márton Ispány, András A Benczur, Norbert Bát-
fai, Péter Jeszenszky, Sándor Laki, Anikó Vágner, Lajos Kollár, Cs Sidló, et al.
Framework for smart city applications based on participatory sensing. In Cog-
nitive Infocommunications (CogInfoCom), 2013 IEEE 4th International Confe-
rence on, pages 295–300. IEEE, 2013.

[C6] Károly Farkas, Róbert Szabó, and Bernát Wiandt. Performance evaluation of a
live, crowdsensing based transit feed service architecture. In Intelligent Engine-
ering Systems (INES), 2014 18th International Conference on, pages 251–256.
IEEE, 2014.

[C7] Andras Kokuti, Vilmos Simon, and Bernat Wiandt. Token-based autonomous
task allocation in flocking systems. In Computer Science and Information Sys-
tems (FedCSIS), 2016 Federated Conference on, pages 1461–1466. IEEE, 2016.

[C8] Anthony Antoun, Gabriele Valentini, Etienne Hocquard, Bernát Wiandt, Vito
Trianni, and Marco Dorigo. Kilogrid: A modular virtualization environment for
the kilobot robot. In Intelligent Robots and Systems (IROS), 2016 IEEE/RSJ
International Conference on, pages 3809–3814. IEEE, 2016.

[C9] Bernát Wiandt, Vilmos Simon, and András Kőkuti. Self-organized graph par-
titioning approach for multi-agent patrolling in generic graphs. In Smart Tech-
nologies (EUROCON), 2017 IEEE 17th International Conference on, pages –.
IEEE, 2017.

33


