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Szenzorhálózatok nélkül a manapság megszokott környezeti szolgáltatások nem lennének képesek ellátni feladatukat.
Egészségügyi, otthonápolási, közlekedési és sok más fontos terület használja fel ezeket a speciális hálózatokat és eszközöket
az alkalmazásaik információinak gyûjtésére. A különbözô rendszerek tervezése közben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak
azok a modellek, amelyek elôsegítik a pontos és hatékony rendszerfejlesztést. Legfontosabb szemponttá vált
az újrafelhasználhatóság és a tökéletes együttmûködés biztosítása.
A következôkben egy olyan modell kerül bemutatásra, amely lehetôvé teszi egy adaptív és autonóm szenzorhálózat tervezését.

1. Bevezetés
Az élet sok területén fontos szerepet töltenek be azok az
intelligens rendszerek, amelyek a környezet és az abban
élôk körülményeit feltérképezve valamilyen autonóm
szolgáltatást nyújtanak. Manapság egyre elterjedtebbek
a kényelmi és életvitelt segítô megoldások is. Egy dologban azonban minden hasonló rendszer megegyezik.
Az érzékelôk információira támaszkodva képesek a rendszer mûködtetésére. Az érzékelôk, a rendszer számára
képesek a környezeti fizikai vagy kémiai jelenségeket
és paramétereket értelmezhetô, mért értékekké formálni. Fontos, hogy a rendszerek együttmûködését biztosítani tudjuk, ezáltal tovább növelve a hatékonyságot és
bôvíthetôvé téve a szolgáltatások lehetôségeit.

2. Szenzorhálózatok
A szenzorhálózatok alkalmazásának elônye, hogy egy
adott értéket nem csak egy szenzor méréseibôl származtathatunk, hanem akár több helyrôl is következtethetünk rá. Ez a redundancia feleslegesnek tûnik elsô
látásra, de nagyon jó lehetôséget adhat ellenôrzésre
és pontosításra. A szenzorok, annak ellenére, hogy esetleg ugyanazt a jelenséget figyelik, különbözhetnek a pontosságukban és a mérési eredmény létrehozásának sebességében.
Abban az esetben, ha egy összetett jelenséget kell
megfigyelni, az egyetlen mûködô megoldás, ha a mérhetô részparamétereket külön-külön gyûjtjük össze, majd
e mérések részeredményeit kombinálva származtatjuk
az összesített eredményt. A szenzorokról feltételezzük,
hogy hálózatba vannak szervezôdve, így a mért információk innen folyhatnak be. A szenzorhálózatokban az
adatgyûjtô és adminisztrátor egységek vezetékes és vezeték nélküli módon csatlakozhatnak. A választott tech-
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nológia a mérési környezet és a mérendô paraméterektôl
függ. A vezeték nélküli technológiák fejlôdésével egyre
hatékonyabb és egyszerûbb megoldásként alkalmazhatóak a vezeték nélküli szenzorhálózatok.
2.1 Vezeték nélküli szenzorhálózatok
A vezeték nélküli szenzorhálózatok használatával lehetôség van arra, hogy olyan környezetekben is összetett szenzorhálózatokat telepítsenek, amelyekben nehézkes, vagy nagyon drága lenne vezetékes megoldást
alkalmazni. Ha az érzékelô szenzorok mobilak a feldolgozó és összegzô rendszerhez képest, akkor szintén
az egyetlen megoldás a vezeték nélküli technológiák
használata. Azonban ezek a megoldások további problémák felmerülésével is járnak. Hálózati szempontból gondot okoznak a folyamatosan változó dinamikus hálózati paraméterek, amelyek növelik a kommunikációhoz
szükséges energiafelhasználást és feldolgozási idôt.
Ezek a hasonló hálózatok legfontosabb paramétereit jelentik. Biztonságkritikus rendszerek esetében ezek a problémák fokozottan figyelembe veendôek [8].
2.2 Általános felhasználási területek
A szenzorhálózatok felhasználása manapság rendkívül széleskörû. Kezdetben minden rendszernek megvoltak a saját szenzoregységei, akár több rendszer is saját
szenzorral mérte ugyanazt a jelenséget. Egyre hatékonyabb megoldásokat alkalmazhatók a szenzoradatok öszszevonására és intelligens elosztására, a rájuk épülô szolgáltatásrendszerek között. Hasonló rendszerek vannak
beépítés alatt több területen is, mint például az egészségügy, környezetvédelem, katasztrófák elôrejelzése vagy
katonai feladatok megbízható és hatékony megoldása.
2.3 Általános kritériumok
A hálózati architektúrák tervezési mintái egyre összetettebb matematikai modell alapján és egyre magasabb
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szinten határozzák meg a követendô tervezési irányokat és a kötelezô lépéseket. A modellek és tervezési minták azonban többnyire egy kritériumkör köré épülnek,
amelybôl a legtöbb tényezôt teljesíteni kívánják [3,4].
A mobilitás esetében feltételezhetjük, hogy a kapcsolat két egység között idôlegesnek tekinthetô, például a mozgásból következô átrendezôdés miatt.
A megfelelô kommunikációs sávszélesség biztosításához foglalkozni kell az elérhetô csatornák osztályozásával. Azonban az, hogy az adott hálózati elem az adott
esetben milyen szabad sávszélességgel rendelkezik a
saját illetve a más szenzorok adatainak továbbításához,
nagyban függ az elhelyezkedésétôl is. Egy kisebb sávszélességû technológiával rendelkezô egység adott esetben felülmúlhatja a sokszorosan gyorsabb kommunikációs csatornákat bíró modulokat is. A kommunikációhoz
megfelelô sávszélesség biztosítása mellett fontos kritérium az alacsony energiafogyasztás, hálózati és egyéni
szinten is. A kritériumoknak megfelelô rendszerkialakítás során az optimális döntések egyik legfontosabb befolyásoló tényezôje az energiatakarékosság.
Korábban már említésre került az elôfeldolgozás, mint
kritérium a hálózat alacsonyabb rétegeivel szemben.
Egyszerûbb és a komplexebb környezet esetében is a
szenzoradatok továbbítása szolgáltatja a legnagyobb
forgalmat a kommunikációs csatornákon. Ennek csökkentésére jelent megoldást az elôfeldolgozási szerepek
kialakítása a szenzoregységekben.
A hálózatot üzemeltetô folyamatok számára rendkívül fontos, hogy ne csak a kezdô egységkészlettel legyen képes együttmûködni, hanem egyszerûen illeszthetôek legyen új egységek is (kompatibilitás).
A biztonság több szempontból is fontos kritérium a
rendszer számára. Egyrészt gondoskodnunk kell a gyûjtött adatok veszteségmentes továbbításáról, valamint
az adatlopás elkerülhetôségérôl [8].

adatfeldolgozásra vagy magasabb intelligencia szinthez tartozó funkcióra. A hálózatokba már beépítésre kerül az adatbiztonsági protokollok egy alapvetô szintje,
és az intelligenciát a megbízhatóság és a pontosság növelésére fordították.
A mai vezeték nélküli szenzorhálózatokban a korábban már említett energiafogyasztás nagy részét a kommunikációs üzenetek elküldése adja, így az egyik leghatékonyabb módszer az energiahatékonyság növelésére a kommunikációs üzenetek csökkentése. Az átküldött adatok mennyisége elôfeldolgozás és szûrés során
csökkenthetô. Így csökkenthetô az egy információs bitre
jutó energiaköltség értéke is.
Az alkalmazásgyártók manapság egyre inkább építenek az egységekben található és használható intelligenciára. Ezáltal a rendszerbe újabb komplexitás lép be,
amely az egyes rendszerek együttmûködésének és vezérlésének megoldásához szükséges.
Két fô irányvonal indult el ezeken az alapokon. Az egyik
elképzelés szerint a rendszert egy központ irányítja és
adminisztrálja. Ezt már nem közvetlenül teszi, hanem a
hálózatban szereplô egységeket az utasításokkal vezérli
a megfelelô munka elvégzésére és a megfelelô adatok
szolgáltatására. A másik nézet esetében az egyes szenzorok már bizonyos mértékû intelligenciával rendelkeznek. Ekkor szintén van egy központi egység, de ennek
feladata csak a monitorozás, valamint felügyelet és mûködési feladatok kiosztása. Itt már a vezérlô nem irányítja a hálózatban végrehajtandó mûveleteket, hanem csak
figyeli és segíti azt. Ebben az esetben az egységeknek
átadott ellenôrzött autonómia segítségével nagyfokú hatékonyságnövekedés érhetô el mind a mûködésbiztonság, mind az energiatakarékosság területén [4,5].

2.4 Architektúratervezési trendek
Az architektúratervezési folyamatok mindig valamilyen, a szenzorhálózattal kapcsolatban alkalmazott szemléletmódon alapulnak. A kezdeti tervezési struktúrák fôleg a szenzorhálózat és annak konkrét alkalmazási területének kritériumait tekintették a modellt befolyásoló
tényezôknek. A korszerûbb rendszerek modelljének megalkotása során már az informatika vagy rendszermatematika más területein alkalmazott modellek elméleteit is
beépítik a hatékony és sikeres konstrukciók felépítésébe.
A kezdeti rendszerek esetében az elméleti megoldások megvalósításának egyik befolyásoló tényezôje a
hardveres korlátok voltak. Ezekben az esetekben egy teljesen központosított rendszerrôl beszélhettünk. Az egys égek egy egyszerûsített formában kerültek felhasználásra.
A technológia fejlettsége és a tömeggyártás miatt
bekövetkezô árcsökkenés miatt a késôbbiekben lehetôség nyílt arra, hogy az olcsóbb és széles körben alkalmazott szenzorok mellé is kerülhessen egy alap-feldolgozó munkaegység. Ennek alapján az érzékelôk is
egy alap-intelligenciával párosultak. Ezek az egységek
még nem voltak képesek önálló gondolkodásra, önálló

A szolgáltatásorientált architektúrákra jellemzô, hogy a
hálózatot az aktuális feladatnak megfelelôen szervezik át.
Az egyes egységek által ellátott szolgáltatás szabadon
változhat, eltekintve néhány hardveres okokból eredô korlátozástól. Ebben az esetben hatékonyabb erôforrásfelhasználást lehet elérni ugyanazon mûködési költség
mellett.
Az alapelvek az informatika több területén széles körben elterjedtek már. A nagyobb komplexitás és a számítási erôforrások biztosításával képessé válik a hálózat
arra, hogy a struktúrából és hardverbôl adódó inhomogenitást a rendszer egyre alacsonyabb szintjétôl egységesíthessük. Ezáltal egyre nagyobb mértékben jelenik meg
az általánosítás igénye, így a szintek tervezési menete
felgyorsulhat, áttekinthetôbbé válhat. Másik fontos elônye
az újrafelhasználhatóság és kompatibilitás biztosítása,
amely lehetôvé teszi a szélesebb körû alkalmazást.
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3. Szolgáltatásorientált architektúrák

3.1 Adatbázis-alapú megoldások
Az adatbázis-alapú megoldások a szenzorhálózatokban olyan igényvezérelt architektúra kiépítését teszik
lehetôvé, ahol a szenzorhálózat úgy tekinthetô a felsôbb
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rétegek felôl, mint egy adattár. A már jól bevált lekérdezési nyelvek segítségével határozhatóak meg az igényelt
információk.
Az irányelv sokkal egyszerûbbnek tûnik, mint korább i
társai, amelyek esetében az egyes szenzorok és a hálózati felépítés egy adott adatszolgáltatási mechanizmushoz lett illesztve. Ez a hatékonyság növekedés viszont
ebben az esetben is áldozattal jár, hiszen a vezérlés mindig egy adott központból történik, ahol egy összetett leíró nyelv segítségével az egyes lekérdezések a megfelelô vezérlô és adminisztrátori feladatokra fordítódik le. A
legtöbb esetben a központnak folyamatos képpel kell rendelkeznie arról, hogy az adott feladatra hol és milyen egységek képesek. A szenzorhálózatokra az elosztott rendszerek korlátai és törvényszerûségei alkalmazhatóak.
Feltételeznünk kell, hogy egy egység sem rendelkezik valósidejû átfogó információkkal az egész architektúráról.
3.2 Feladatorientált megoldások
Hasonlóan az adatbázis alapú megoldásokhoz ezekben a hálózatokban is dinamikus feladatkiosztás történik. Fô elônye a rendszernek, hogy képes egy adott hálózatban helyfüggô feladatok kiosztására. Azonban az
irodalomban található rendszerek többsége közel egyforma tulajdonságokkal és erôforrásokkal rendelkezô
egységekre épít. Sajnos ez egy átlátszó, elosztott rendszerben nagyon nehezen teljesíthetô kritérium [6].
3.3 Szolgáltatás-alapú megoldások
Szolgáltatás-alapú megoldások egyik fontos elônye
a korábban említett tervezési szemléletmódokkal szemben az önálló és külsô irányítórendszerek együttese [1,2].
Azonban azt, hogy a belsô szolgáltatások, milyen módon
építik fel a végsô eredményt, arról az egyes egységek
klaszterekben (összerendelt csoportokban) vagy önállóan döntenek.
Ez a struktúra hatékonyabb dinamikus architektúra
esetén. A struktúra változására nem egy központon keresztül reagál a rendszer, hanem a belsô információkon
keresztül képes az esetleges változásokra választ adni.
Az információk egységes értelmezhetôsége egy átlátszó elosztott formába öntött hálózatban rendkívül nehézkes. Szükség lehet vezérlô, mérési vagy más jellegû üzenetek esetében is az egyes modulok közt egy köztes forma alkalmazása.
Erre egy jó megoldás a WSDL nyelv [2],
azonban egy szenzorhálózati alkalmazásban ennek az erôforrásigénye túl nagy
az ellátandó feladatokhoz képest. A rendszer kis hálózatok tervezése esetében nehezen alkalmazható.
A szolgáltatás-alapú hálózatok esetében is folyamatosan karban kell tartani azt,
hogy az egyes szolgáltatások melyik egységnél elérhetôek. A rendszer képes arra, hogy szükségtelen szolgáltatásokat altassa, majd felélessze, ha szükség van
rá [6,7].
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3.4 Szerep-alapú megoldások
Az általunk elkészített szerep-alapú szenzorhálózat
tervezési modell alapja mindenképpen a szolgáltatásalapú irányvonal dinamikus modellje. Azonban a fô különbség az a nézôpont, amely a rendszert, mint feladatokat megoldani képes egységek hálózatának tekinti.
Így a szolgáltatás-alapú tervezéshez hasonlóan az egyes
egységek gondoskodnak a saját feladataik ellátásról.
A klaszterek vezetôi, valamint a hálózat vezérlôje csak
felügyeleti, javítási és feladatvégrehajtási jogkörrel rendelkezik. A hálózat mûködése érdekében szükség van
több adminisztrációs feladat megoldására, amelyek nem
csak a hálózat számára kirótt feladatkör része, hanem
a hálózat belsô folyamatainak vezérléséhez szükséges
[7]. Minden ilyen feladat egy szempontból egy viselkedési formának felel meg a hálózatban. Az egy viselkedési formába csomagolt elvégzendô mûveleteket együttes néven szerepköröknek neveztem el. A szerepek jelenléte a hálózatban képes biztosítani a hálózat mûködését és a rajta végrehajtandó feladatok elvégzését.
A rendszer csak az alapvetô, úgynevezett mag-szerepeket és azoknak is csak a mag-folyamatait definiálja fixen, amely egy alapbiztonságot szolgáltat (1. ábra).
Azonban az általános interfészek segítségével lehetôvé
válik, hogy a rendszer egy adott környezethez és feladathoz igazíthassák az aktuális körülményeknek megfelelô szerepkör-feladatokkal.
A korábban bemutatott tervezési elveken kívül még
további rendszertervezési elméletek is használatosak,
amelyek legfôképpen egy speciális feladatra vagy speciális mérési eljárásra épülnek, ezáltal korlátozva a modell használhatóságát általános esetekben.

4. Szerep-alapú architektúramodell
A szerep-architektúra egyik legfôbb elônye, hogy az elosztott számítógépes architektúrákban megszokott dinamizmust képesek kölcsönözni a szenzorhálózatok szá1. ábra Szerep-alapú igényvezérelt architektúra
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mára. Azonban ez az elôny másfelôl feladatokkal is jár.
Ha túl mélyen szeretnénk általánosítani a rendszert és
magát a szenzorhálózatot szeretnénk adaptívvá és átlátszóvá tenni, akkor elveszíthetjük a skálázhatóság és a
modularitás elônyét. Így a mintaként használt elméleti
rendszerek követelményeit a szenzorhálózatokra jellemzô tulajdonságok és elvárt kritériumok alapján korlátozzuk, hogy egy optimális kompromisszumot találjunk a
tervezés során.
4.1 Alapvetô problémák
A szenzorhálózat egységei mind lazán csatolt rendszerben illeszkednek a többi egységhez. Egyik egység
sem lát valós idejû teljes képet a rendszerrôl. Természetesen az adminisztrátor és megfigyelô folyamatok, ha idôben eltolva is, de közel teljes képet látnak egy elmúlt idô
intervallumról. Így az egységek a következôket nem tudják teljesen pontosan magukról:
– Pontos elhelyezkedést a hálózatban az adatgyûjtô
hálózathoz képest.
– Nem minden egység tudja a fizikai pozícióját
a térben.
– Nem tudják, hogy egy korábban együttmûködô
egység, nem aludt-e el, vagy nem ment-e tönkre.
Azonban az egységek képesek felmérni azt, hogy ôk
milyen kérésnek tudnak eleget tenni. Az ellátható feladatok listáját, vagy a szabad erôforrás lehetôségeit a
rendszerbe való belépésekor a környezetüknek jelzik.
Ha az elvállalt feladatai az erôforrások korlátait elérik,
akkor dönthet az adott szerep feladásáról. Errôl a közelben lévô adminisztrátor egység is dönthet egy objektív
pontozási rendszeren keresztül. Ehhez azonban a terhelhetôség és a terheltséget pontozó egységeknek ezt
a pontozást közel valós idôben kell elvégezniük.
4.2 Architektúra-modell
A szerepkörök egy szenzorhálózat adaptív és autonóm mûködtethetôségéhez szükséges feladatokat ellátását biztosító folyamat modulok. Az egyes szerepkörök
és a bennük meghatározott feladatok funkcionális partícionálás alapján kerültek egy adott csoportba (2. ábra).
• Adatgyûjtô szerepkör:
A legalapvetôbb szenzor- és érzékelô funkciókat
képes ellátni. Mérési eredmények gyûjtésére és
konvertálására képes.
• Adattovábbító szerepkör:
Feladata csupán csak annyi, hogy a megkapott
adatokat egy olyan csomópont felé küldje, ahol
azok feldolgozásra kerülnek majd. Ezek lehetnek
az érzékelt adatok, mérési eredmények vagy
akár vezérlô információk is.
• Elôfeldolgozó szerepkör:
Képes az adatokat lokálisan feldolgozni és szûrni
a hálózati kommunikáció csökkentése érdekében.
A feldolgozási lépés csak akkor lehetséges,
ha rendelkezik a megfelelô paraméterekkel,
különben a beérkezett adatokat továbbküldi.
• Adatmentô szerepkör:
A szenzorhálózatokban gyakori, hogy a küldô és
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a cél egység között nincsen folyamatos kapcsolat
vagy nem érhetô el olyan sávszélességû kapcsolat,
amely szükséges a küldéshez. Ekkor az adatmentô
egység képes egy átmeneti tárolóba menteni
az aktuális adatokat.
• Adtafeldolgozó szerepkör:
Tipikusan azoknak a csatolóponti egységeknek
szánt szerep, amely a szenzorhálózatot a végsô
feldolgozó rendszerbe csatolja.
• Monitor szerepkör:
Olyan egység a hálózatban, amelyek a saját
környezetüket klaszterekbe szervezve képes
terhelés és jelenlét szinten monitorozni. Ezeket
az információkat, mint a gyûjtött szenzoradatokat
egyszerûsített formában a feldolgozó rendszer
egyik monitor-funkciója felé továbbítják.
• Adminisztrációs szolgáltatáskör:
Ide tartoznak azok a feladatok, amelyek a többi
szerep és a modulok illeszthetôségét biztosítják,
lehetôvé teszik a hatékony kommunikációt,
az egységek szinkronizációját és felügyeletét.
Az itt bemutatott szerepkörök és feladatok, csak egy
alapot adnak a modell alapján tervezett konkrét megoldásnak, azonban a tervezônek ezen kívül több lehetôsége nyílik saját szerepek illesztésére a rendszerhez.
A rendszer egységei képesek a szerepek dinamikus
felvételére akár a rendszer mûködése közben is.
4.3 A speciális architektúra elônyei
A speciális architektúra nagy elônye a korábban bemutatott rendszerekkel szemben, hogy a szenzorhálózat
a feladatait önmaga adaptív módon képes ellátni. A szerepek alapesetben szabadon vállalhatóak a rendszerben. Ha
nincs rájuk szükség, akkor az adott szerepet, vagy átvitt
2. ábra Szerep-alapú architektúra rétegzôdés
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Irodalom
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értelemben szolgáltatást egyszerûen ki lehet kapcsolni,
vagy el lehet tolni a feldolgozó hálózat felé, ahol megfelelô erôforrástámogatás van a szenzorhálózattal ellentétben.
Az új egységek illesztése a rendszerhez egyszerû és
könnyen megoldható. Az együttmûködés két hasonló modell alapján fejlesztett rendszer esetében vagy egy más
szemléletmóddal készített rendszer esetében is megoldható. A modell képes nagy kiterjedésû elosztott szenzorhálózatot kezelni, azonban a szerepek eltolásával és
mellôzésével kis és egészen speciális hálózatok is realizálhatóak.

5. Továbbfejlesztési irányok
Az architektúramodell tervezésénél rendkívül sok paraméter pontos meghatározása szükséges. Ilyenek például
a szerepkörök cseréjéhez szükséges pontozási rendszer
kritériumainak és változtató tényezôinek pontos összefoglalása és azok hatásának vizsgálata. Az egyes egységek paraméter-hatókörének megállapítása is fontos a
hatékony és megbízható mûködés kialakításához.
A jövôben a modell alapján több olyan applikációt
szeretnék implementálni, amely esetében a paraméterek és az alkalmazni kívánt algoritmusok hatása könnyen mérhetô és igazolható.
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