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Mobil felhasználók számának növekedése 

Source: https://jmerril.files.wordpress.com/2011/11/
screen-shot-2011-11-16-at-9-39-15-pm1.png 

Source: http://mybroadband.co.za/news/wp-content/uploads/
2012/12/Global-Fixed-Telephone-Lines-vs.-Mobile-
Subscriptions-1994-2009.jpg 



Mobil hálózatok széles spektruma 



Mobil távközlési trendek 

§ A rohamos felhasználószám 
növekedés mellett 3 komoly probléma: 

 
• Heterogenitás 
• Skálázhatóság 
• Komplexitás 

 



Heterogenitás 
 
§  Eltérő képességű eszközök 
§  Nagy teljesítményű hordozható 

számítógépek  terjedése (PDA, smartphone) 
§  Miniatűr szenzorok: alacsony számítási 

képesség 
§  Megoldás: Tudni kell együtt kezelni őket! 



Skálázhatóság 
 
§  Hagyományos távközlési végpont-végpont 

összeköttetés: 
•  útvonalkeresés 
•  címzés 

§  Nem jól skálázódik nagy kiterjedésű vezeték 
nélküli környezetben 

§  Ezt bonyolítja a nagyfokú mobilitás 
§  Megoldás: a végpont-végpont összeköttetés 

helyett lokális üzenetváltások 



Komplexitás 
 
§ Mobil hálózat irányításának és 

karbantartásának komplexitása 
§ Megoldás:  

•  centralizált megközelítések nem 
mindig alkalmazhatóak 

•  saját magát irányítani képes 
„autonóm” rendszerek használata 



Paradigmaváltás 

§  Mai vezeték nélküli hálózatoknál: központi 
infrastruktúra 

§  Nem mindig építhetőek ki vagy gazdaságilag 
nem kifizetődőek 

§  E új típusú hálózatok komplexitása 
•  biológiai organizmus 
•  ökoszisztéma szintjén 



Önszerveződő mobil hálózatok 
 
§  Csak mobil terminálokból (és szenzorokból) áll 
§  Az architektúra teljesen elosztott 

•  nincs központosított hálózati felügyelet  
§  Kommunikáció a mobil terminálok között: 

•  peer-to-peer kommunikáció 
•  egy-ugrású illetve többes ugrású utakon át 



Alkalmazhatóságuk 

§  Elosztott és ön-konfigurációs tulajdonságuk+ 
könnyű és rugalmas telepítés 

 
•  Vészhelyzetek 
•  Környezet monitorozás szenzor 

hálózatokkal 
•  Járművek közötti ad hoc kommunikáció, 

közlekedésoptimalizálás 
•  Okos város koncepció 
•  Mezőgazdaság 



Információterjesztés 

§  Kihívás: globális információterjesztési szolgáltatás a mobil 
csomópontok között 

 
§  Kiválasztani a megfelelő kommunikációs protokollt a sok 

közül 
•  hatékony sávszélesség felhasználás 
•  robusztusság az állandó topológia változással szemben 

§   A protokoll kiválasztása történhet: 
•  globális illetve 
•  lokális rendszerinformációk alapján 

§  Önszerveződő hálózatban nincs globális rálátásunk a 
rendszerre 



Multi-hop broadcast 

§  Az üzenetet a lehető legtöbb részvevőnek eljuttatni 

§  Multi-hop broadcast: többes ugrásos szórt adás 

§  Naiv megoldás: minden eszköz ismételje meg az üzenetet, 
amelyet legutoljára hallott 
•  Pazarló 
•  Broadcast storm (üzenetszórás vihar) 
•  Üzenet duplikáció 

§  Optimalizálni kell az eljárást! 



Melyik algoritmust válasszuk? 

§  Sok megoldás létezik, teljesítményük függ a hálózat 
tulajdonságaitól 
•  Üzenetek száma, mérete 
•  Mobil eszközök sűrűsége, mobilitási modellje, felszereltsége 

(pl. GPS) 
 
§  A környezet és topológia gyorsan változik: nincs esély 

kiválasztani a legoptimálisabbat 
 
§  Ötletünk: ne legyen egy előre definiált protokoll, adaptáció 

a környezethez! 



Ötlet 

§  Egymással vetélkedő algoritmusok 
•  lokális jósági függvény 

§  Természetes szelekció az algoritmusok egy 
állandó változó halmazán  

§  Ezt a halmazt a genetikai programozzásal 
állítjuk elő 



Inverz szelekció 



Eredmények 
§  Hasznos és duplikált üzenetek különbsége 

•  Kék: evolúció nélküli eset 
•  Piros: evolúcióval 



Robusztussági eredmények 

§  Kártékony protokol részaránya a másik 3-hoz képest: 5, 30, 
70% 

§  70%-os eset: 

Evolúció nélküli: Evolúcióval: 
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 Internet of Things 
  
Smart Cities - M2M alkalmazások mindenütt 
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 The Internet of Things 
 Okos város (Smart City) – Vertikális megoldások ötvözete 

•  Okos (tömeg)közlekedés 
•  Közlekedési rendszerek 
összehangolása 
• Utazástervező 
• Okos jegyek 

• Tömegfelügyelet&biztonság 
•  Vészhelyzeti riasztás 
•  Tömegrendezvények 
felügyelete 
•  Infrastruktúra felügyelete 
•  … 

•  Okos egészségügy 
•  Telemedicína 
•  Idősek ápolása 

•  Okos energiarendszerek 
•  Okos épületek 
•  Okos vízgazdálkodás 
• … 



Közösségi érzékelés 
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Source: http://www.ict-citypulse.eu/page/sites/default/files/
traysequence-460_0.png 

 



Új kutatási terület: rajmozgás 
§  Csoportokban, önszerveződő módon mozgó csomópontok 

•  drónok, robotok, autók 
§  Feladatunk: csoportok szétválása, majd egyesítése 
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Kimenetel?☺ 


