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1. Bevezetés
A számos megoldásra váró kihívás és az egyre szélesebb alkalmazási lehet®ségek napjaink
egyik legaktuálisabb kutatási témájává teszik a vezetéknélküli szenzorhálózatok (VSZH)
területét. Ezen hálózatok épít®kövei olyan apró, olcsó szenzorok, melyek er®sen korlátos
er®forrásokkal rendelkeznek (memória, számítási kapacitás, energiatartalék). Az eszközök
feladata bizonyos �zikai jellemz®k (pl. h®mérséklet, fény, páratartalom) mérése, majd az
adatok továbbítása egy központi csomóponthoz, a nyel®höz. A szenzorok három különböz®
módon küldhetik az adatokat a nyel®nek: id®vezérelt m¶ködés esetén periodikusan minden
csomópont elküldi a mért értékeket, míg eseményvezérelt m¶ködés esetén csak azon szenzorok
küldenek adatokat, melyek valamilyen eseményt érzékeltek. Végezetül lekérdezésvezérelt
m¶ködési mód során azon csomópontok kommunikálnak a nyel®vel, melyek felkérést kaptak
erre attól.

A lehetséges szenzorhálózati alkalmazások skálája nagyon széles. Mint oly sok más
területen, a kezdeti fejlesztéseket itt is a katonai alkalmazások motiválták (pl. intelligens
aknamez® [1], orvlövész lokalizáció [2]), mára azonban már a civil alkalmazások (pl. él®világ
monitorozás [3], környezeti monitorozás [4]) is a kutatások középpontjába kerültek. Ezek-
ben az alkalmazásokban a nagy számú szenzor általában véletlenszer¶en helyezkedik el egy
nagy kiterjedés¶ területen, ahol semmilyen központi infrastruktúra nem áll rendelkezésre. Ez
szükségessé teszi ad-hoc kommunikációs algoritmusok használatát. A már létez® megoldások
azonban nem alkalmazhatóak közvetlenül a vezetéknélküli szenzorhálózatok és hagyományos
ad-hoc hálózatok közötti néhány komolyabb különbség miatt. Így új kommunikációs algo-
ritmusok kidolgozására van szükség, melyek képesek megfelelni a szenzorhálózatok speciális
tulajdonságai által fellép® igényeknek.

A VSZH-kal kapcsolatos egyik legfontosabb kihívás a szenzorok energiatartalékának lehet®
legjobb felhasználása. Sokszor nagyszámú szenzor található véletlenszer¶en elszórva hatal-
mas területen, ilyenkor az akkumulátorok periodikus cseréje, illetve újratöltése általában
gazdaságtalan vagy akár �zikailag is lehetetlen. Ez szükségessé teszi az eszközök energiafel-
használásának optimalizálását annak érdekében, hogy a hálózat a lehet® leghosszabb ideig
maradjon m¶köd®képes. A csomópontoknak több feladat ellátására is energiát kell fordíta-
niuk, mind közül azonban a legnagyobb fogyasztó a kommunikációs tevékenység.

A VSZH-k energiahatékony m¶ködését célba vev® rengeteg javaslat nagy része a kom-
munikációs energia optimalizálását t¶zte ki célul. Közülük sok az energiahatékony útvonal-
választást célozta meg, amikor az algoritmusok energiafogyasztás szempontjából optimális
utakat választanak és mindeközben törekednek a terhelés egyenletes elosztására a hálózat
csomópontjai között [5, 6, 7, 8]. Mások topológia szabályozáson alapuló módszereket java-
soltak, ebbe a körbe tartozik a szenzorok és nyel® csomópontok hatékony telepítése, vagy a
topológia átrajzolása dinamikus adóteljesítmény szabályozás segítségével [9, 10, 11, 12, 13].
Klaszterezési megoldások is széles körben használatosak, ekkor a hálózatot kis méret¶ cso-
portokra osztják, amelyekben egy klasztervezérl® csomópont felel®s a klaszter szenzoraitól
összegy¶jtött adatok aggregálásáért és nyel® felé történ® továbbításáért [14, 15].

A kommunikáció energiaigénye egyenesen arányos annak távolságával, így a hálózat m¶-
ködésének energiahatékonysága jelent®sen növelhet® ezen távolságok csökkentésével. Az ezt
célzó megoldások két f® csoportba sorolhatóak. Az egyik módszer esetében egy helyett több
nyel®t alkalmaznak az adatok összegy¶jtésére a hálózatban. Ekkor mindegyik szenzor a
hozzá legközelebbi nyel®höz küldi az adatokat, így csökken az átlagos hop szám, amelyet egy
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adatcsomagnak utaznia kell a célbaérkezésig. Számos javaslat született már, amely ezt az el-
vet használja fel, azonban mindegyiknek szüksége van a m¶ködéséhez globális információkra
a hálózatról, amit nagy kiterjedés¶ hálózatokban nagyon nehéz vagy akár lehetetlen besze-
rezni. Az 1. téziscsoportban egy olyan új, lokális információn alapuló, több nyel® telepítését
végz® algoritmust javasolok, amely megoldja ezt a problémát. A másik általánosan elfogadott
módszer során egy mobil nyel® mozog a hálózatban, így csökkentve a kommunikációs távol-
ságokat. A megoldás el®nye, hogy a távolságok csökkentésén túlmen®en képes a nyel® körül a
multi-hop kommunikáció esetén jelentkez® hatalmas forgalmi terhelést elosztani a hálózatban
található csomópontok között. Az eddig kidolgozott nyel® mobilitási megoldások id®vezérelt
hálózatokat feltételeztek. Mindazonáltal számos olyan alkalmazás van (pl. behatolás detek-
ció), amelyek esetén hatékonyabb, ha a hálózat eseményvezérelt módon m¶ködik. Ezért a
2. téziscsoportban javasoltam két új nyel® mozgatási algoritmust, melyek �gyelembe véve
az eseményvezérelt, multi-hop, vezetéknélküli szenzorhálózatok tulajdonságait hatékonyan
képesek ezen típusú hálózatok m¶ködését meghosszabbítani.

2. Kutatási célkit¶zések

A vezetéknélküli szenzorhálózatok csomópontjai korlátos energia utánpótlással rendelkeznek,
amely pótlása vagy utántöltése általában nagyon drága, vagy akár lehetetlen, így a m¶ködés
energiahatékonyságának növelése kiemelked® fontosságú a hálózat élettartamának szempont-
jából. Ezt szem el®tt tartva az 1-es téziscsoport célja egy olyan algoritmus kidolgozása volt,
amely több nyel® kontrollált telepítésével növeli az id®vezérelt, vezetéknélküli szenzorhálóza-
tok energiahatékonyságát, ezáltal pedig meghosszabbítja azok m¶ködését. A témában eddig
született cikkek többféle módszert javasoltak: egészérték¶ lineáris programozástól kezdve
[16, 17, 18, 19, 20, 21], folyam alapú megközelítésen át [22] egészen iteratív klaszterezésen
[23] alapuló megoldásokig terjed a skála. A sokféleség ellenére ezen megoldásoknak több
közös gyenge pontjuk van, úgy mint a skálázhatóság hiánya, illetve globális hálózati infor-
mációk szükségessége még a hálózat m¶ködése el®tt. Ezzel szemben az 1. téziscsoportban
egy skálázható, lokális információ alapú megoldást javasolok, amely képes jelent®s mértékben
csökkenteni a hálózat energiafogyasztását, ezzel pedig megnövelni annak élettartamát.

A tudományos irodalomban számos olyan megoldás jelent meg, amely mobil nyel® alkal-
mazását javasolja a szenzorhálózatok energiahatékonyságának növelésére. Az eddigi javasla-
tok három kategóriába sorolhatóak: véletlen [24, 25, 26, 27], jósolható [28, 29], illetve kont-
rollált [30, 31, 32] mobilitás. Mindazonáltal, ezek a megoldások mind id®vezérelt hálózatot
feltételeztek, �gyelmen kívül hagyva az eseményvezérelt hálózatok esetét. Több olyan fontos
alkalmazás (pl., behatolás detekció, földrengés érzékelés) is van azonban, ahol eseményvezé-
relt m¶ködés szükséges. Ezen típusú hálózatoknál is létfontosságú az energia tartalékok minél
hatékonyabb felhasználása, ezért a 2. téziscsoport célkit¶zése olyan adaptív nyel® mobilitási
stratégia javaslata volt, amely képes �gyelembe venni az eseményvezérelt, vezetéknélküli
szenzorhálózatok sajátosságait.
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3. Kutatási módszer
A következ® tézisekben el®ször matematikai problémaként megfogalmazom a nyel® telepítési
és nyel® mobilitási feladatokat. Ezek után a feladatok megoldása alapján numerikus ered-
ményeket mutatok be a nyel®k optimális helyér®l id®vezérelt, vezetéknélküli szenzorháló-
zatokban, illetve a teljes energiafogyasztásról és a maximális forgalmi terhelésr®l esemény-
vezérelt, vezetéknélküli szenzorhálózatokban. Az ismertetett eredmények alapján javasolok
egy új nyel® telepítési és két új nyel® mozgatási stratégiát. Végezetül az újonnan javasolt
megoldásokat szimulációk segítségével megvizsgálva mutatom meg azok hatékonyságát és
alkalmazhatóságát.

4. Új eredmények

4.1. Nyel®k telepítése vezetéknélküli szenzorhálózatokban
Vezetéknélküli szenzorhálózatokban kiemelked® fontosságú az energiatartalékok hatékony fel-
használása a lehet® leghosszabb élettartam elérésének céljából. A szenzorok energiájuk leg-
nagyobb részét a nyel®vel folytatott kommunikációra fordítják, így kiemelked® fontosságú a
kommunikációra használt energia mértékének csökkentése. Egy csomag átviteléhez szükséges
energia mértéke arányos a távolsággal, amit annak a célig meg kell tenni, így ezen távolságok
csökkentése a hálózat energiafelhasználását is csökkenti. Ez a cél hatékonyan elérhet® egy
helyett több nyel® alkalmazásával a hálózatban. Ekkor minden szenzor a hozzá legközelebb
es® nyel®vel kommunikál, így a kommunikációs távolságok nagy mértékben csökkennek.

1. Téziscsoport. [K2, K1, HK1] Kidolgoztam két nyel® telepítési stratégiát id®vezérelt,
több-ugrásos, vezetéknélküli szenzorhálózatok esetére, melyek növelik a hálózatok m¶ködé-
sének energiahatékonyságát.

A vizsgálatokban egy id®vezérelt, több-ugrásos (multi-hop), vezetéknélküli szenzorhálóza-
tot feltételeztem, amelyben a csomópontok nem használnak adóteljesítmény szabályozást és
mindegyik szenzor rádiós sugara rc nagyságú. Az analitikus modellben a hálózatban Ndb
szenzor és Kdb nyel® helyezkedett el, minden szenzor csak a hozzá legközelebbi nyel®vel
kommunikált. Egy csomag elküldése egy hop távolságra minden csomópont számára azonos
nagyságú Ehop energiába került az adóteljesítmény szabályozás hiánya miatt. A d távolságra
történ® csomagátvitelhez szükséges energia nagysága d

rc
· Ehop, így a kommunikációra fordí-

tott energia minimális, ha az össztávolság, amit a csomagoknak utazni kell, is minimális.
Ennek elérésére a nyel®ket úgy kell telepíteni a hálózatban, hogy a szenzorok és a hozzájuk
legközelebbi nyel® közötti átlagos távolság minimális legyen.

El®ször analitikus vizsgálatok segítségével meghatároztam azon helyeket a hálózatban,
amelyekre telepítve a nyel®ket a hálózat által kommunikációra fordított energia nagysága
minimális lesz. A kapott eredmények alapján javaslatot tettem két nyel® telepítési algo-
ritmusra. Az els® algoritmus m¶ködése feltételezi, hogy rendelkezésre állnak globális in-
formációk a hálózatról, mindazonáltal nagy kiterjedés¶ szenzorhálózatokban általában ez a
feltétel nem teljesül. Ezért javasoltam egy olyan algoritmust, amely csupán lokálisan elérhet®
információk alapján végzi el a nyel® telepítési feladatot.
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A tézisekben a következ® jelöléseket fogom használni: jelölje sk =
(
xk, yk

)
a k-ik nyel®

helyét és (xi, yi) az i-ik szenzor helyét. A k-ik nyel®t®l az i-ik szenzor felé mutató távolság
vektor legyen d

(k)
i = (xk − xi, y

k − yi) és a közöttük lév® távolság pedig legyen dk
i . A

k-ik nyel®t®l az i-ik szenzor felé mutató egységvektort jelölje e
(k)
i = d

(k)
i /dk

i , routeik pedig
legyen az i-ik szenzortól a k-ik nyel®höz vezet® úton található szenzorok indexeinek halmaza.
Végezetül Ik egy indikátor függvényt jelöl, amely csak akkor 1, ha d

(k)
i = minl d

(l)
i .

1.1. Tézis. [K2] Analitikus vizsgálatok segítségével meghatároztam azon helyeket, amelyekre
telepítve a nyel®ket egy id®vezérelt, több-ugrásos hálózatban a kommunikációra fordított ener-
gia minimális lesz. Az általam feltételezett hálózati modellben ez azonos a szenzorok és a
hozzájuk legközelebb es® nyel® közötti átlagos távolság minimalizálásával. Az átlagos távol-
ság azon s1, . . . , sK nyel® helyeken minimális, melyekre teljesül, hogy

N∑
i=1

Ike
(k)
i = 0, k = 1, . . . , K. (1)

Következésképpen, az optimális nyel® helyek meghatározhatók csupán a nyel® és a vele
kommunikáló csomópontok közötti irányvektorok alapján, így nem szükséges ismerni a szen-
zorok és nyel®k közötti távolságokat. A megoldás alkalmazható bármely konvex alakú, tet-
sz®leges eloszlás alapján telepített szenzorhálózatban.

1.2. Tézis. [K2] Kidolgoztam a Global nev¶ iteratív algoritmust, mely a nyel®ket id®vezé-
relt, több-ugrásos, vezetéknélküli szenzorhálózatokban az 1.1. tézisben meghatározott helyekre
telepíti. Az algoritmus globális információkat használ, ismeri minden szenzor és minden
nyel® földrajzi helyzetét, m¶ködését az 1. ábra szemlélteti.

Az algoritmus number_of_sinks számú nyel® telepítését végzi el. Els® lépésben a kezdeti
nyel® helyek alapján klaszterekre osztja a hálózatot, ahol minden szenzor a hozzá legközelebbi
nyel® klaszterébe fog tartozni. Ezt követ®en a determine_centorids eljárást addig hívódik
meg iteratívan újra és újra, amíg mindegyik nyel® a klaszterén belül meg nem találja a helyet,
ahol az Rk ered®vektor 0 lesz. A max_step bemeneti paraméter de�niálja az egy körben a
nyel®k által megtehet® maximális távolságot. Amikor mindegyik nyel® elérte a keresett helyet
a klaszterén belül, akkor az új helyek alapján a klaszter határok újraszámítása következik.
Amennyiben egyik klaszter sem változik az újraszámolás során, akkor az algoritmus befe-
jezi a nyel® telepítést, egyébként a determine_centroids eljárás meghívásával folytatódik a
m¶ködés. A szimulációk megmutatták, hogy az algoritmus néhány iterációs körben konvergál
a végeredményhez. Érdemes megjegyezni, hogy mivel a nyel®k minden csomópont helyét,
illetve egymás helyét is ismerik, ezért nem szükséges az iteráció során a nyel®k valós �zikai
áthelyezése, történhet az virtuálisan is. Ekkor elegend® a nyel®ket csupán egyszer, az eljárás
végén megállapított helyekre mozgatni.

A Global algoritmus globális hálózati információkat használ. Nagy kiterjedés¶ vezeték-
nélküli szenzorhálózatokban azonban gyakran lehetetlen vagy túl költséges ilyen információk
beszerzése. Ezért javasoltam egy olyan lokális információkat használó algoritmust, amely
kikerüli a globális tudás igénye okozta problémákat.
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Algoritmus Global(number of sinks,max step)

Start

w = 0, z = 0, K = number of sinks;
Nyelő helyek inicializálása: sw

1 , . . . , sw
K ;

Kezdeti klaszterek meghatározása:

Cz
k = {i : d

(k)
i = minl d

(l)
i

∣

∣

∣

sw

1 ,...,sw

K

, i ∈ N}, k = 1 . . . K;

procedure determine centroids
for k = 1 to K

Rk =

∑

i∈Cz

k

e
(k)
i

#Cz

k

∣

∣

∣

∣

∣

sw

1 ,...,sw

k

;

if |Rk| == 0
then sw+1

k = sw
k ;

else sw+1
k = sw

k + Rk · max step;
endfor

w = w + 1;
end

∃k ∈ {1, . . . ,K} : |Rk| 6= 0?
Igen

Klaszterek újraszámolása az új nyelő helyek alapján:

Cz+1
k = {i : d

(k)
i = minl d

(l)
i |sw

1 ,...,sw

K
, i ∈ N}, k = 1 . . . K;

z = z + 1;

Nem

∃k ∈ {1, . . . ,K} : Cz
k 6= Cz−1

k ?
Igen

Nem

Vége

1. ábra. A Global algoritmus m¶ködésének folyamatábrája.
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Algoritmus 1 hop(number of sinks,max step, threshold)

Start

w = 0, K = number of sinks, r c = szenzor kommunikációs sugara;
Nyelő helyek inicializálása: sw

1 , . . . , sw
K ;

procedure sink relocation
for k = 1 to K

Hk = {i : d
(k)
i < rc|sw

1 ,...,sw

K
, i ∈ N};

ei meghatározása, ∀i ∈ Hk;
endfor

Üzenetek gyűjtése t ideig;
for k = 1 to K

foreach i ∈ Hk

nri = #{i ∈ routejk,∀j : d
(k)
j = minl d

(l)
j |sw

1 ,...,sw

k
};

end

Rk =

∑
i∈Hk

e
(k)
i

·nri

∑
i∈Hk

nri

;

if |Rk| < threshold

then sw+1
k = sw

k ;
else sw+1

k = sw
k + Rk · max step;

endfor

w = w + 1;
end

∀k ∈ K : |Rk| < threshold?
Nem

Igen

Vége

2. ábra. Az 1_hop algoritmus m¶ködésének folyamatábrája.

1.3. Tézis. [K2] Kidolgoztam az 1_hop nev¶ algoritmust, amely az 1.1. tézisben meghatáro-
zott helyeket "egy-hop ismeret" alapján becsüli és keresi meg. A nyel®knek mindössze a kom-
munikációs hatósugarukon belül elhelyezked® szenzorokról van információjuk - ismerik azok
irányvektorait és azon csomópontok számát, melyek az egyes szomszédokon keresztül kom-
munikálnak a nyel®vel. Az algoritmus ezen lokális információk alapján becsüli meg a távoli
szenzorok irányvektorait. Az eljárás képes bármelyik "legrövidebb út" alapú útvonalválasztó
megoldással együttm¶ködni, m¶ködését a 2. ábra szemlélteti.

Az 1_hop algoritmus csupán lokálisan rendelkezésre álló információkat használ fel a num-
ber_of_sinks db nyel® telepítéshez, hiszen a nyel®k csak az egy hop távolságon belül elhe-
lyezked® szenzorok irányvektorait és azon csomópontok számát ismerik, amelyek ezeken a
szenzorokon keresztül küldik az adataikat a nyel®nek. Els® lépésben a nyel®k meghatároz-
zák azon szenzorok irányvektorait, melyek közvetlen szomszédaik. Ezután t ideig várnak,
amely elég hosszú kell legyen ahhoz, hogy ez id® alatt minden szenzor legalább egy csomagot
küldjön a hozzá legközelebb es® nyel®nek. A beérkezett csomagok forrás mez®jében szerepl®
értékek alapján a nyel®k meghatározzák, hogy az egyes szomszédjaikon keresztül hány darab
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3. ábra. Az ered®vektor számítása a Global (a) és az 1_hop (b) algoritmus esetén.

távoli szenzor küld adatot nekik. A nyel®k nem ismerik a távoli szenzorok irányvektorait,
így azokat azon szenzor irányvektorával becsülik meg, amelyen keresztül kapták a csomagot
a távoli csomóponttól. Miután a nyel®k kiszámolták a rájuk ható ered®vektorokat, minden
nyel® a vektor által meghatározott irányba lép, a nyel® által maximálisan megtehet® lépés
nagyságát a max_step paraméter szabályozza. Az iteráció addig folytatódik, amíg minden
nyel® esetén az ered®vektor nagysága a threshold bemeneti paraméter által meghatározott
küszöb alá nem csökken. A szimulációk megmutatták, hogy az algoritmus néhány lépésben
konvergál a keresett helyekhez.

A két algoritmus által az ered®vektor kiszámítására alkalmazott módszerek közötti különb-
séget a 3. ábra illusztrálja.

1.4. Tézis. [K2] Szimulációs vizsgálatok segítségével megmutattam, hogy s¶r¶, homogén
hálózatokban a nyel®k 1_hop (1.3. tézis) stratégia szerinti telepítése az esetek nagy részében
mindössze kevesebb, mint 5%-al hosszabb átlagos úthosszat eredményez a szenzorok és a
legközelebbi nyel® között a globális információt használó Global algoritmus (1.2. tézis) hasz-
nálatához képest.

A szimulációkban egyenletes eloszlás alapján telepítettem 1000 db szenzort egy 800m×
800m-es méret¶ területen. Mindegyik szenzor kommunikációs sugara 80m, a max_step
paraméter értéke 400m, míg a threshold paraméter értéke 0.15 volt. A szimulációkat 2, 3
és 4 nyel®vel rendelkez® hálózatok esetére 50 különböz® topológián futtattam le. A nyel®k
kezdetben azonos véletlen helyre voltak telepítve mind a két algoritmus esetén. Minden szi-
mulációs futás végén kiszámoltam az egyes algoritmusok által a szenzorok és a legközelebbi
nyel® között elért átlagos távolságot.

A 4. ábrán az x tengely mutatja az 1_hop és a Global algoritmusok által elért átlagos
távolságok közötti relatív különbség nagyságát, míg az y tengely értéke jelzi, hogy hány szi-
mulációs futásban következett be az adott különbség. Látható, hogy az esetek nagy részében
az 1_hop alkalmazása kevesebb, mint 5%-al hosszabb átlagos úthosszat eredményez a Global
használatához képest. Így elmondható, hogy az 1_hop algoritmus hatékonyan alkalmazható
a nyel® telepítési feladat megoldására olyan m¶ködési környezetben, ahol nem állnak ren-
delkezésre globális információk a hálózati topológiáról.
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4. ábra. Az 1_hop és a Global algoritmus által elért átlagos úthosszak közötti relatív eltérés
hisztogramja.

1.5. Tézis. [K1] Megmutattam, hogy optimális legrövidebb út útvonalválasztás használata
mellett az 1_hop algoritmus alkalmazása jelent®sen rövidebb átlagos kommunikációs távol-
ságokat eredményezhet a Global algoritmus alkalmazásához képest olyan hálózatokban, ahol
a nyel®k és szenzorok közötti utak jelent®sen eltérnek az azokat összeköt® egyenest®l, külön-
böz® környezeti hatások miatt. Bizonyos alkalmazási helyzetekben az átlagos kommunikációs
úthosszak akár 50%-al is lerövidülhetnek.

Az 1.1. és az 1.2. tézisekben az optimális nyel® helyeket olyan hálózati modellben határoz-
tam meg, amelyben a kommunikációs utak szorosan a szenzorokat a nyel®kkel összeköt®
egyenes mentén haladnak. Mindazonáltal könnyen el®fordulhat, hogy ez a feltevés néhány
ok miatt nem teljesül: akadályok gátolhatják a direkt kommunikációt, ritkán telepített
területek, lemerült területek vagy szabálytalan, konkáv alakú hálózati határok az egyenest®l
eltér® kommunikációs utakat eredményezhetnek. Ilyen esetekben a Global algoritmus nem
biztos, hogy továbbra is megtalálja az optimális helyeket. Bár az 1_hop algoritmus a legtöbb
szenzor irányvektorát csak megbecsüli, mégis rövidebb kommunikációs utakat eredményez a
használata ilyen esetekben, mint a Global alkalmazása. Ennek az oka az, hogy az 1_hop
megoldás �gyelembe veszi az utak tényleges irányát, míg a Global nem képes erre.

1.6. Tézis. [K2] Megmutattam, hogy az 1.3. tézisben javasolt nyel® telepítési algoritmus nem
csak a telepítési, hanem a m¶ködési fázisban is eredményesen alkalmazható több nyel® adaptív
mozgatására id®vezérelt, több-ugrásos, vezetéknélküli szenzorhálózatokban. A szenzorok ener-
giaszintjének csökkenése, illetve lemerülése a kommunikációs utak megváltoztatására ösztönzi
a terhelés kiegyenlít® útvonalválasztó algoritmusokat. A nyel®k és szenzorok között így létre-
jöv® új kommunikációs utak minimalizálásához a nyel®k adaptív mozgatása szükséges. Erre
az 1_hop periodikus alkalmazását javasoltam, amit 1_hop relocation-nek neveztem el. Szi-
mulációs vizsgálatok segítségével megmutattam, hogy a javasolt megoldás több, mint 100%-al
hosszabb hálózati élettartamot eredményezhet, mint a nyel®k statikus telepítése.

A szimulációkban 1000 db szenzort telepítettem egyenletes eloszlás alapján egy négyzet
alakú, 800m × 800m nagyságú területen. A szenzorok kommunikációs sugara 80m volt,
multi-hop módon kommunikáltak, az üzenetek továbbítása pedig a GOAFR (Greedy Other
Adaptive Face Routing) [33] útvonalválasztó algoritmus segítségével történt. Minden szen-
zornak kezdetben 10000 egység energiája volt, egy csomag küldése és vétele pedig 1 egység
energiát igényelt. Az 1_hop relocation threshold paraméterének értéke 0.15, míg a max_step

8



2sinks 3sinks 4sinks
0

500

1000

1500

Li
fe

tim
e(

ro
un

d)

1hop relocation
random
global fix
global relocation

5. ábra. A hálózat élettartam a különböz® stratégiák esetén.

paraméter értéke 400m volt. A hálózat id®vezérelt elven m¶ködött, azaz minden körben, min-
den szenzor küldött adatot a legközelebbi nyel®nek. A hálózat addig volt m¶köd®képes, amíg
mindegyik m¶köd® szenzor el tudta küldeni az üzenetét a legközelebbi nyel®nek. A szimulá-
cióban használt robosztus geográ�ai algoritmus képes megkerülni a hálózat toplógiájában a
szenzorok lemerülése miatt keletkez® �lyukakat �, így egy üzenet kézbesíthetetlensége egyben
azt is jelentette, hogy a nyel® elérhetetlenné vált. A szimulációkat 2,3 és 4 nyel® esetére 50
különböz® topológián futtattam.

A 5. ábra mutatja az egyes stratégiák által elért hálózati élettartamokat. A random
stratégia esetén a nyel®k véletlenszer¶en mozogtak, a global �x esetén statikusan voltak
telepítve a Global algoritmus alkalmazásával, míg a global relocation és 1_hop relocation
stratégiák esetében folyamatosan mozogtak a Global és az 1_hop algoritmusok periodikus
alkalmazása alapján. Látható, hogy a 1_hop relocation jelent®sen jobb teljesítményt nyújt,
mint a global relocation stratégia. Ez annak a következménye, hogy a Global csak a szenzorok
irányvektorai alapján számolja ki az ered®vektorokat, míg az 1_hop algoritmus az aktuális
kommunikációs utak irányát is �gyelembe tudja venni a távoli szenzorok irányvektorainak
megbecsülésével. Id®vezérelt, multi-hop, vezetéknélküli szenzorhálózatok esetében a nyel®k
körül lemerült szenzorok térbeli eloszlása gyakran homogén, ami miatt a Global algoritmus
esetében az ered®vektorok nem változnak jelent®s mértékben a szenzorok lemerülése ellenére.
Ezzel ellentétben az 1_hop algoritmus esetében a lemerült szenzorok miatt módosuló kom-
munikációs utak jelent®s mértékben megváltoztatják az ered®vektorokat, ami arra készteti a
nyel®ket, hogy jobb helyekre mozogjanak.
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4.2. Mobil nyel® eseményvezérelt, több-ugrásos vezetéknélküli
szenzorhálózatokban

2. Téziscsoport. [F1, F2, K3, K5, K7, HK2] Javasoltam két nyel® mozgatási stratégiát
eseményvezérelt, több-ugrásos, vezetéknélküli szenzorhálózatok esetére, melyek az energia-
hatékonyság növelése által képesek jelent®sen meghosszabbítani a hálózatok élettartamát.

Eseményvezérelt, több-ugrásos hálózatokban a nyel® körüli szenzorok sokkal nagyobb
forgalmi terhelésnek vannak kitéve, mint a hálózat más részében elhelyezked® csomópon-
tok, mivel el®bbieknek továbbítani kell az eseményeket érzékel® szenzorok által küldött
csomagokat. Az egyenetlen terhelés következtében a nyel® körüli szenzorok a többieknél
sokkal gyorsabban lemerülnek, ennek hatására a nyel® izolálódik a hálózat többi részét®l,
ami lehetetlenné teszi a további m¶ködést. Így bár a hálózat még jelent®s energiatar-
talékokkal rendelkezik, mégis a szenzorok egy kis részének lemerülése az egész hálózatot
m¶ködésképtelenné teszi. Ez a negatív hatás elkerülhet® a nyel® periodikus áthelyezésével,
aminek segítségével a kiemelked® forgalmi terhelés elosztható a hálózatban, ilyen módon
pedig jelent®sen meghosszabbítható a hálózat élettartama. A nyel® mozgatása nem csak
a forgalmi terhelés egyenletesebb elosztásával képes hosszabb m¶ködést biztosítani, a cso-
magok átvitelének energiaigénye ugyanis arányos a kommunikáció távolságával, így a nyel®
közelítése a forrás csomópontokhoz ugyancsak jelent®s energia megtakarítást tesz lehet®vé.

A nyel® mozgatási stratégiák kidolgozásához els® lépésben megvizsgáltam, hogy egy ese-
ményvezérelt hálózatban mekkora a forgalmi terhelés a hálózat egyes részeiben. Meghatároz-
tam a legjobban terhelt csomópontok elhelyezkedését egy eseményvezérelt, vezetéknélküli
szenzorhálózatban, majd ez alapján javasoltam két nyel® mozgatási stratégiát a hálóza-
tok m¶köd®képességének meghosszabbítása érdekében. Az egyik stratégia minimalizálja a
hálózat teljes energiafelhasználását, míg a másik a legjobban terhelt szenzorok energiafo-
gyasztását minimalizálja.

2.1. Tézis. [F1, K3, K5] Analitikus vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy egy egy nyel®-
vel rendelkez®, s¶r¶n telepített, eseményvezérelt, több-ugrásos, vezetéknélküli szenzorhálózat-
ban a legnagyobb forgalmi terhelést elszenved® szenzorok a nyel® közelében a legtávolabbi
esemény irányában helyezkednek el.

A vizsgálatok során egy s¶r¶n telepített, több-ugrásos, vezetéknélküli szenzorhálózatot
feltételeztem. A hálózatban egyenletes eloszlás szerint Ndb szenzor volt telepítve egy A
területen, az S nyel® pedig (xS, yS) koordinátákon helyezkedett el. A hálózat területén
megjelen® (z) esemény mindazon szenzorokat aktiválta, melyeknek (r0) érzékelési sugarán
belül helyezkedett el. Egy aktivált szenzor addig küldött adatcsomagokat a nyel®nek, amíg az
esemény a szenzor érzékelési sugarán belül jelen volt. A multi-hop kommunikáció természete
miatt el®fordulhat a hálózatban, hogy egy szenzornak akkor is jelent®s mennyiség¶ forgalmat
kell továbbítania, ha a bekövetkez® eseményekt®l távol helyezkedik el.

A legjobban terhelt szenzorok energiafogyasztása (Emax) a következ®képpen becsülhet®
meg. A nyel®t®l az esemény irányában egy hop távolságra (h) elhelyezked® szenzoroknak (A0

területen található szenzorok a 6. ábrán) továbbítani kell az eseményt érzékel® szenzorok (A1

területen található szenzorok) által küldött adatcsomagokat. Így az utolsó hop-ként szolgáló
csomópontok forgalmi terhelése arányos A1/A0-val, azaz
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Emax =
A1

A0

Ehop =
2dr0

h2
Ehop, (2)

ahol
A0 =

∆ϕ

2π

[
(h + h/2)2 − (h− h/2)2

]
π = ∆ϕh2, (3)

A1 ≈ ∆ϕ

2π

[
(d + r0)

2 − (d− r0)
2
]
π = 2∆ϕdr0. (4)

Ez alapján Emax lineárisan arányos a nyel® és az esemény d távolságával.
Tételezzük fel, hogy egyszerre több mint egy esemény van jelen a hálózat területén.

Ebben az esetben az (2) egyenlet alapján minden zi (i = 1, . . . , I) eseményre megállapítható
a legjobban terhelt szenzor energiafogyasztása Ei

max. A legmagasabb energiafelhasználás
ezen szenzorok között:

ESN
max = max

1≤i≤I
Ei

max. (5)

Ez az energia igény azon szenzoron jelentkezik, amely a nyel®höz közel, és a legtávolabbi
esemény (zj) irányában helyezkedik el, az esemény következ®képpen határozható meg:

j = arg max
1≤i≤I

d(zi, S). (6)

Itt nem vettem �gyelembe, hogy egy szenzor akár több esemény által generált forgalmat is
továbbíthat, de mivel a legjobban terhelt szenzorok a nyel® és a legtávolabbi esemény közötti
vonalon helyezkednek el, így gyakorlatilag csak azt az esetet zártam ki, amikor kett® vagy
több esemény közvetlenül egymás �mögött � helyezkedik el.

Az eseményvezérelt, vezetéknélküli szenzorhálózatokbeli forgalmi terhelés analitikus meg-
határozása után javasoltam két nyel® mozgatási stratégiát a kapott eredmények alapján.
A stratégiák célja a hálózat energiafelhasználási hatékonyságának növelése, ezáltal pedig a
hálózat élettartamának meghosszabbítása. A jelölések egyszer¶sítése érdekében jelölje di a
nyel® és a zi esemény közötti távolságokat, azaz di = d(zi, S).

2.2. Tézis. [F1, F2, K3, K5, K7, HK2] Javasoltam két nyel® mozgatási stratégiát, melyek a
hálózatban jelenlév® aktuális események elhelyezkedését �gyelembe véve képesek a szenzorok
energiafelhasználását optimalizálni különböz® szempontok szerint.

Az els® stratégia, (minmax), a 2.1. tézisben kapott eredmények alapján minimalizálja a
hálózatban a szenzorok által elszenvedett maximális forgalmi terhelést, amely azonos a nyel®
és a legtávolabbi esemény távolságának minimalizálásaval,
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max
1≤i≤I

di → min . (7)

A második stratégia, (mintotal), a hálózat teljes energiafogyasztását minimalizálja, amely
azonos az események és a nyel® közötti távolságok összegének minimalizálásával,

I∑
i=1

max(h/2, di) → min, (8)

Az események folyamatos megjelenése és elt¶nése olyan helyzetekhez vezethet, amikor
a forgalmi terhelés a hálózatban meglehet®sen egyenetlen, amely némely szenzorok korai
lemerülését okozza. A probléma elkerülése érdekében a minmax stratégia minimalizálja a
legjobban terhelt szenzor terhelését, így a forgalmi terhelés kiegyenlítettebb lesz. A maxi-
mális forgalmi terhelés a nyel®t®l mért legtávolabbi esemény távolságával arányos (lásd (2)
és (5)), ezért a legnagyobb forgalmi terhelést minimalizálja a maximális eseménytávolság
minimalizálása, azaz

max
1≤i≤I

di → min . (9)

Ez a feladat azonos a legkisebb befoglaló kör problémájával, ahol a cél egy minimális sugarú
kör megtalálása, amely magába foglal egy adott ponthalmazt. Több különböz® algoritmus
létezik a feladat megoldásra, ezek közül az egyik például O(n) id®ben képes megtalálni a
megoldást lineáris programozási megközelítéssel [34].

A mintotal stratégia célja úgy mozgatni a nyel®t a hálózatban, hogy annak teljes energia-
fogyasztása minimális legyen. Jelölje az Ehop az egy hop távolságra (h) történ® csomagküldés
energiaigényét, Ni a zi esemény által aktivált szenzorok számát és ki az átlagos hopszámot,
amit az eseményr®l küldött csomagoknak a nyel®ig kell megtenniük. A zi esemény jelen-
téséhez szükséges energia ekkor:

Ei
total = Niki Ehop. (10)

Az átlagos hopszám jól becsülhet® a ki = ddi/he hányadossal, egy esemény jelentéséhez
szükséges energia tehát arányos az esemény di távolságával. Figyelembe véve a hálózat
területén található összes eseményt (I) a teljes hálózat energiafelhasználása

ESN
total =

I∑
i=1

Ei
total. (11)

Egy esemény jelentéséhez szükséges energia arányos a di távolsággal (lásd (10)), így a hálózat
teljes energiaigénye minimalizálható az események távolságösszegének minimalizálásával, azaz

I∑
i=1

max(h/2, di) → min, (12)

ahol a maximum azt veszi �gyelembe, hogy az eseményhez a hoptávolság felénél közelebb
mozgás nem eredményez további nyereséget. Ez az a hely, ami az események és a nyel®
közötti minimális átlagos távolságot adja, meghatározásához nem létezik zárt formula, de
numerikusan kiszámítható.

Eseményvezérelt hálózatokkal szemben, id®vezérelt hálózatokban nem csak az eseményt
érzékel® szenzorok küldenek adatot periodikusan a nyel®nek, hanem az összes csomópont a
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7. ábra. Átlagos hálózat élettartam.

hálózatban. Luo és Hubaux megmutatták, hogy id®vezérelt hálózat esetében az optimális
nyel® mozgatási stratégia a nyel® körbe mozgatása a hálózat határán. [29].

2.3. Tézis. [F1, K5, HK2] Szimulációs vizsgálatok alapján megmutattam, hogy egy esemény-
vezérelt, vezetéknélküli szenzorhálózatban, ahol az események korrelált, véletlen sétát követve
mozognak a 2.2. tézisben javasolt stratégiák (mintotal, minmax) 20%-al hosszabb hálózati
élettartamot érnek el, mint Luo megoldása ( circular). Ugyancsak hosszabb hálózati m¶ködést
eredményez az alkalmazásuk a statikus ( �x), illetve a véletlenszer¶en ( random) mozgó nyel®
esetéhez képest.

A szimulációkban R = 1000m sugarú, kör alakú hálózat modellt használtam, melyben
10000 darab szenzor csomópont volt telepítve véletlenszer¶en, egyenletes eloszlást követve.
Minden szenzor kommunikációs hatósugara 80m volt. A szimulációk kezdetekor a csomópon-
tok 1000 �egység �energiával rendelkeztek, egy adatcsomag vételéhez szükséges energia nagy-
sága 1 egység volt. Szemben az 1. téziscsoportban használt feltételezéssel, itt feltételez-
tem, hogy a csomópontok képesek adóteljesítmény szabályozásra. Így egy adatcsomag
elküldéséhez szükséges energia nagysága arányos volt a d kommunikációs távolsággal (ETx ∼
dα, α = 3); egy csomag küldése d = h = 80m távolságra 1 egység energiát igényelt. A
multi-hop kommunikáció a GOAFR [33] útvonalválasztó algoritmust használta.

Az egyes stratégiák által elért hálózat élettartamok a 7. ábrán láthatóak. Az ered-
mények 10 szimuláció átlagát mutatják. Látható, hogy a két javasolt stratégia hatékonyab-
ban használja fel a hálózat energiatartalékát, amely hosszabb hálózat m¶ködéshez vezet a
többi stratégia m¶ködéséhez képest.

A disszertációmban javasolt, és ebben a tézisfüzetben leírt összes algoritmus iteratív
jelleg¶, ezért hasznos lenne megmutatni, hogy ténylegesen konvergálnak. A disszertációban
ilyen jelleg¶ elemzés nem történt. Mindemellett, annak ellenére hogy ez nem elfogadható
bizonyításként, meg kell jegyeznem azt, hogy a szimulációk során az algoritmusok minden
esetben néhány lépés után konvergáltak. A konvergencia analitikus bizonyítása jöv®beni
terveim között szerepel.
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5. Az eredmények alkalmazási lehet®ségei
Vezetéknélküli szenzorhálózatok esetében kiemelt fontosságú az energiahatékony m¶ködés,
mivel a szenzoroknak legtöbbször felügyelet nélkül kell m¶ködniük hónapokig, vagy akár
évekig, azonban energiatartalékuk mindemellett er®sen korlátozott. Az eszközök akkumulá-
torának kicserélése, illetve újratöltése általában nem gazdaságos, vagy egyenesen lehetetlen,
így szükséges olyan megoldások kidolgozása, amelyek képesek hosszú hálózati élettartamot
biztosítani. A téziseimben két új megoldást javasoltam ezen kihívás leküzdésére, amelyek
nagyon hatékonyan alkalmazhatóak rengeteg alkalmazási esetben.

Az els® megoldás több nyel® használatán alapszik, itt két stratégiát javasoltam az opti-
mális nyel® helyek megtalálására id®vezérelt, vezetéknélküli szenzorhálózatok esetére. Szá-
mos alkalmazási lehet®ség van, amelyekben eredményesen használhatók az itt kapott új
eredmények. Több nyel® alkalmazása nagy kiterjedés¶ hálózatokban lehet különösen ha-
tékony, ezek között említhet® a környezeti monitorozás (pl. olaj folt terjedése tengeren,
rádióaktív felh® vagy erd®t¶z monitorozása) vagy az él®világ monitorozás. Nagy kiter-
jedés¶ hálózatokban gyakran nem realisztikus s¶r¶n telepített csomópontokat feltételezni,
ugyancsak nehezen kivitelezhet® adatcsomagok továbbítása akár kilométeres távolságokra
nagyszámú, hibára hajlamos linkeken keresztül, mindemellett bizonyos alkalmazásokban
szükséges a gyors riasztási és reakció id®, ezeket a feltételeket egy nyel® alkalmazásával szinte
lehetetlen kielégíteni. Így látható, hogy gyakran nem kerülhet® el több nyel® alkalmazása,
ilyen esetekben azonban nagyon fontos a nyel®k helyének körültekint® megválasztása. Az
általam javasolt telepítési stratégiák remélhet®leg értékes segítségét nyújtanak majd ennek
kivitelezésében.

Másrészt a 2. téziscsoportban adaptív nyel® mozgatási stratégiákat javasoltam esemény-
vezérelt, vezetéknélküli szenzorhálózatok esetére. Az eseményvezérelt m¶ködés olyan alkal-
mazásokra jellemz®, ahol nincs szükség a folyamatos adatáramlásra az összes szenzor és a
nyel® között. Ekkor a nyel® csak azon mérési eredményekben érdekelt, amelyek valamilyen
�szokatlant �jeleznek. A behatolás érzékelés egy tipikus példája ezen alkalmazásoknak. A
disszertációban explicit megvizsgáltam ezt az esetet és egy módszert is javasoltam a kor-
relált véletlen sétát követ® behatoló útvonalának (több lépéses) el®rejelzésére. Amennyiben
a nyel® rendelkezésére áll egy hatékony módszer az események jöv®beli elhelyezkedésének
megállapítására, akkor az proaktívan képes az események megjelenésekor optimális helyre
mozogni.

A nyel® mozgatási stratégiák alkalmazhatóságának bemutatására a Távközlési és Médi-
ainformatikai tanszéken egy mobil nyel® megépítése mellett döntöttünk. Egy MicaZ szenzor
csomóponttal felszerelt, kicsi, lánctalpas járm¶ m¶ködik mobil nyel®ként. A csomópont fel
van szerelve egy mágneses szenzorral, ami irányt¶ként szolgál, segítve a nyel® pozícionálását.

Az adatokat a hálózatból a mobil nyel® gy¶jtötte össze, majd továbbította egy számító-
gépre azokat. A hálózat néhány MicaZ szenzor csomópontból állt, amelyek képesek voltak
h®mérséklet, fény és hang érzékelésre. A m¶ködés eseményvezérelt volt, azaz csak azok a
szenzorok küldtek adatot a nyel®nek, amelyek egy eseményt észleltek, ilyen esemény lehetett
például, ha a h®mérséklet egy adott érték alá csökkent. A nyel® meghatározta az eseményt
érzékel® szenzor azonosítóját, majd ezen szenzor közelébe mozgott.

A mobil nyel® m¶ködése számos sikeres demón (MobilShow 2006, MobilShow 2007, IST
Mobile Summit), illetve tv m¶sorokban (RTL Klub Infomania, M2 Infogeneráció) került be-
mutatásra. Mindazonáltal, eddig a nyel® mobilitása meglehet®sen korlátozott volt, a nyel®n
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még nem futott komplex algoritmus az optimális hely megállapítására, így a nyel® egyszer¶en
az eseményt érzékel® szenzor mellé mozdult egy el®re megadott útvonalat követve. Jöv®beli
cél a tézisekben javasolt mobilitási algoritmusok implementálása. Jelenleg a mobil nyel®
második verziójának kifejlesztése folyik, amely fel van szerelve egy Lippert Motemasterrel.
Ez az eszköz már komoly számítási és tárolási kapacitásokkal rendelkezik, így képes komplex
algoritmusok futtatására is.
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