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ABSTRAKT  
Pozoruhodný vývoj v oblasti počítačových systémov a ich vzájomnej 
komunikácie v ostatných viac ako 70 rokoch umo nil vznik alternatívy k 
dovtedy často vyu ívaným centralizovaným systémom. Moderné vysoko 
distribuované systémy sú tvorené nezávislými entitami plniacimi pecifické 
funkcionality ako jeden, pre u ívateľa netransparentný, celok. Tento fakt mal za 
následok výrazné roz írenie distribuovaných algoritmov a ich implementáciu v 
praxi. Časté uplatnenie na li hlavne distribuované algoritmy pre multi-
senzorovú dátovú fúziu zabezpečujúce výrazné zvý enie kvality exekuovaných 
aplikácií. Táto dizertačná práca sa zaoberá optimalizáciou a analýzou 
distribuovaných systémov a to konkrétne distribuovanými algoritmami 
zalo nými na dosahnovaní konsenzu pre odhad agregačných funkcií (primárne 
pre odhad aritmetického priemeru distribuovaným spôsobom). Prvá kapitola je 
zameraná na teoretický základ týkajúci sa distribuovaných systémov, ich 
evolúciou, architektúrami, komparáciou a výhodami/nevýhodami v porovnaní so 
zmienenými centralizovanými systémami. Druhá kapitola je zameraná na multi-
senzorovú dátovú fúziu, jej praktické vyu itie, klasifikáciu distribuovaných 
algoritmov pre odhad agregačných funkcií, matematické modelovanie týchto 
algoritmov a prezentáciu frekventovane citovaných mechanizmov pre 
distribuované priemerovanie ako napríklad protokol Push-Sum, Metropolis-

Hastings váhovací model, Best Constant váhovací model atď. Praktická časť 
pozostáva z prezentácie mechanizmov pre optimalizáciu distribuovaných 
systémov, návrhov nových algoritmov a komplementárnych mechanizmov pre 
distribuované systémy a ich analýzu ( resp. vzájomnú komparáciu) z hľadísk 
ako rýchlosť konvergencie, presnosť estimácie, robustnosť, implementovateľnosť 
do reálnych systémov atď. 

K ÚČOVÉ SLOVÁ 
distribuovaný výpočet, multi-senzorová dátová fúzia, average consensus 

algoritmus, protokol Push-Sum, odhad agregačnej funkcie, distribuované 
priemerovanie 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
A significant progress in the evolution of the computer systems and their 

interconnection over the past 70 years has allowed replacing the frequently used 

centralized architectures with the highly distributed ones, formed by 

independent entities fulfilling specific functionalities as one user-intransparent 

unit. This has resulted in an intense scientic interest in distributed algorithms 

and their frequent implementation into real systems. Especially, distributed 

algorithms for multi-sensor data fusion, ensuring an enhanced QoS of executed 

applications, find a wide usage. This doctoral thesis addresses an optimization 

and an analysis of the distributed systems, namely the distributed consensus-

based algorithms for an aggregate function estimation (primarily, my attention 

is focused on a mean estimation). The first section is concerned with a 

theoretical background of the distributed systems, their evolution, their 

architectures, and a comparison with the centralized systems (i.e. their 

advantages/disadvantages). The second chapter deals with multi-sensor data 

fusion, its application, the classification of the distributed estimation techniques, 

their mathematical modeling, and frequently quoted algorithms for distributed 

averaging (e.g. protocol Push-Sum, Metropolis-Hastings weights, Best Constant 

weights etc.). The practical part is focused on mechanisms for an optimization 

of the distributed systems, the proposal of novel algorithms and complements 

for the distributed systems, their analysis, and comparative studies in terms of 

such as the convergence rate, the estimation precision, the robustness, the 

applicability to real systems etc. 

KEYWORDS 
distributed computing, multi-sensor data fusion, average consensus algorithm, 

protocol Push-Sum, aggregate function estimation, distributed averaging 
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ÚVOD 
V ostatných viac ako 70 rokoch je mo né pozorovať výraznú revolúciu v oblasti 

počítačových systémov [1]. Začiatok doby moderných počítačov 
charakterizovaný počítačmi veľkých rozmerov a vysokých cien sa datuje do roku 

1945 [1]. Dokonca aj na kúpu výpočtovo nevýkonných minipočítačov bolo 

potrebné v tých časoch vynalo iť niekoľko desiatok tisíc dolárov [1]. Táto 
skutočnosť mala za následok, e väč ina korporácií disponovala len malým 
mno stvom počítačov, ktoré neboli schopné vzájomnej kooperácie kvôli absencii 

technológií na ich prepojenie [1]. Situácia sa začala radikálne meniť v polovici 

osemdesiatych rokoch vďaka vývoju v oblasti vysokovýkonných microprocesorov 

(8-bitové neskôr 16, 32 a 64-bitové procesorové jednotky) [1-2]. Väč ina z týchto 
procesorov bola výkonovo na výrazne vy ej úrovni ako počítače veľkých 
rozmerov a to dokonca za zlomok ich nákladov. Evolúcia počítačových systémov 
je ohromná: zo stroja stojaceho milióny dolárov a s výkonom spracovania jednej 
in trukcie za sekundu sa vyvinulo zariadenie za 1000 dolárov schopné vykonať 
miliardu in trukcií za rovnaký časový úsek [1]. Pokrok zaznamenaný v oblasti 

počítačových systémov za ostatné polstoročie nemá obdoby v iných 
priemyselných odvetviach. Ďaľ ím dôle itým mílnikom v optimalizácii týchto 

systémov bol výnalez vysoko rýchlostných počítačových sietí [1]. Lokálna 
počítačová sieť (LAN) umo ňovala prepojenie viac ako sto počítačov a prenos 
malého mno stva informácie za niekoľko mikrosekúnd prípadne väč ieho 
mno stva dát s rýchlosťou v rozsahu 100 miliónov a  10 miliárd bitov za 
sekundu [1]. Tieto siete boli prímarne určené na prenos dát v rámci jednej 

budovy a preto ďaľ í vývoj bol zameraný na siete schopné prená ať dáta 
v rámci rozsiahlej ích geografických oblastí. Rie ením boli siete pre rozsiahle 
oblasti (WAN), ktoré umo novali vzájomné prepojenie miliónov počítačov 
v rámci celej Zeme o rýchlosti v rozsahu 64 kilobitov a  niekoľko gigabitov za 
sekundu [1]. Táto technológia teda umo ňuje nenáročnú komunikáciu medzi 
veľkým mno stvom zariadení pou itím vysokorýchlostnej siete. Takýto systém 
sa označuje ako počítačová sieť alebo distribuovaný systém a svojim 
charakterom sa výrazne odli uje od zastaralej ích centralizovaných systémov 
(častokrát označovaných ako systémy s jedným procesorom), ktoré pozostávali 
z jedného počítača, jeho periférií a niekoľkých vzdialených terminálov [1-3]. Z 

hľadiska informačných technológií je mo né distribuované systémy pova ovať za 
súbor nezávisle pracujúcich a vzájomne prepojených počítačov, počítačových 
klasterov a P2P sietí s nezávislou pamäťou a medziprocesorovou komunikáciu 
zalo enou na vymieňaní si správ medzi procesmi [4-5]. Súčasne dochádza ku 
vzájomnej interakcii za účelom plnenia pecifickej funkcionality ako jeden 

celok [2]. In piráciou pre vznik týchto systémov bola ivá príroda (roj vtákov), 

fyzikálne zákony (difúzia), interakcia medzi atómami atď [5].  

Dôle itou súčasťou týchto systémov sa stávajú mechanizmy pre multi-
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senzorovú dátovú fúziu, ktorej úlohou je kombinácia dát od nezávislých zdrojov 
za účelom zní enia neistoty spracovaných hodnôt [6-8]. Pou itie týchto 
mechanizmom má pozívny dopad na kvalitu slu ieb reálnych aplikácií, 
potláčanie negatívnych efektov spôsobených chybovosťou reálnych zariadení, 
duplikáciou alebo vysokou koreláciou meraných hodnôt, vplyvom okolia atď [8].   

Dizertačná práca sa zaoberá distribuovanými algoritmami pre odhad 
agregačných funkcií, ktoré v praxi nachádzajú iroké uplatnenie ako 

mechanizmus pre multi-sensorovú dátovú fúziu [8]. Moja pozornosť bola 
primárne zameraná na deterministý algoritmus average consensus algoritmom 

pre distribuované priemerovanie s váhovacími modelmi Constant, Maximum 
Degree, Metropolis-Hastings, generalizovaný Metropolis-Hastings, Local Degree, 

Best Constant, a Optimized Convex váhovací model a stochastický protokol 
Push-Sum pre distribuované priemerovanie a sumovanie. Cieľom práce bolo 
analyzovať distribuované algoritmy z rôznych hladísk ako je rýchlosť 
konvergencie v rozličných topológiách, robustnosť, implementovateľnosť do 
reálnych zariadení a na základe pozorovaných skutočností navrhnúť 
optimalizačné a komplementárne mechanizmy pre optimalizáciu distribuovaného 
výpočtu. 

Prvá kapitola tejto práce je zameraná na teoretický základ 
distribuovaných systémov, t.j. ich definíciu, rozdiel medzi centralizovaným, 
decentralizovaným, a distribuovaným konceptom. Ďalej sú prezentované a 
porovnávané generácie distribuovaných systémov. Posledná podkapitola v rámci 
prvej kapitoly je zameraná na architektúry distribuovaných systémov a ich 
praktické pou itie. Prvá podkapitola druhej kapitoly je zameraná na 
problematiku multi-senzorovej dátovej fúzie, t.j. jej definíciu, dôvod vyu itia, 
klasifikáciu, praktické vyu itie, a príklady algoritmov. Ďaľ ia podkapitola je 
zameraná na frekventovane citované a moderné distribuované deterministické 
algoritmy zalo ené na dosahovaní konsenzu pre odhad agregačných funkcií. 
Okrem toho je prezentovaný matematický model týchto algoritmov, podmienky 
konvergencie algoritmov a ich formalizácia. Ďaľ ia sekcia podkapitol je 
zameraná na definíciu a vlastnosti jednotlivých algoritmov (resp. váhovacích 
modelov) patriacich do zmienenej skupiny distribuovaných algoritmov. Jedná sa 
o Constant, Maximum Degree, Metropolis-Hastings, generalizovaný Metropolis-
Hastings, Local Degree, Best Constant, Optimized Convex váhovací model, 
Average consensus s váhami závyslými od hodnôt vnútorných stavov a Average 

consensus zalo ený na morfovaní váh. Ďaľ ia podkapitola poskytuje prehľad 
distribuovaných stochastických algoritmov zalo ených na dosahovaní konsenzu 

pre odhad agregačných funkcií – jedná sa o protokol Push-Sum, protokol Push-

Vector, Broadcast gossip algoritmus a Pair-wise gossip algoritmus. Tretia 

kapitola je zameraná na vytýčené ciele v rámci doktoranského túdia. tvrtá 
kapitola pozostáva z výstupov tudentskej práce počas doktoranského túdia. 
Prvá podkapitola prezentuje optimalizačné a komplementárne mechanizmy pre 
distribuovaný výpočet. Je prezentovaný mechanizmus zalo ený na geografickej 
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segregácii a následnej paralizácii algoritmu a mechanizmus optimalizujúci 
Metropolis-Hastings váhovací model pridaním ďaľ ej fázy do inicializačnej 
konfigurácie. Ďaľ ie rie enie predstavuje komplementárny mechanizmus pre 
distribuovanú detekciu konvergencie/divergencie algoritmu. Piata kapitola 

pozostáva v prvej časti z analýzy váhovacích modelov average consensus 
algoritmus. Prezentovaný výskum je zameraný na robusnosť algoritmu 
(zlyhávanie liniek, prítomnosť mŕtveho uzla v systéme, útok na systém), 

komparácia presnosti vybraných váhovacích modelov, výkon váhovacích 
modelov v prípade pou itia heuristického zastavovacieho kritéria 
implementovateľného do bezdrôtových senzorových sietí a vplyv výberu vodcu 
na rýchlosť konvergencie algoritmu. Ďalej sa kapitola zaoberá analýzou 
stochastického protokolu Push-Sum a to konkrétne rýchlosťou konvergencie vo 
vybraných topológiách, tatistickou kredibilitou reprezentanta rýchlosti 
konvergencie pri viacnásobnej exekúcii algoritmu, a robusnosti voči zlyhaniam 
liniek v náhodných geometrických grafoch. 
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1 DISTRIBUOVANÉ SYSTÉMY 
Nasledujúca kapitola je zameraná na distribuované systémy, konkrétne na 

ich definíciu, komparáciu s ďaľ ími systémami a prezentáciu ich výhod hlavne 
v porovnaní s centralizovanými systémami), vznik a evolúciu týchto systémov 
a ich architektúry.  

1.1 Úvod do problematiky 

Distribuované systémy predstavujú modernú technológiu nachádzajúcu 
uplatnenie v irokom spektre aplikácií [10-12]. Nane tastie neexistuje tandart, 
ktorý by explicitne definoval, ktorý systém je mo né presne klasifikovať ako 
distribuovaný. Niektoré zdroje uvádzajú, e distribuovaný systém je mo né 
definovať ako distribuovaný operačný systém, čo predstavuje program, ktorý 
ovláda zdroje počítačov a poskytuje jeho u ívateľom rozhranie na komunikáciu 
so systémom [2, 13]. Príkladmi centralizovaných operačných systémov sú 
napríklad operačné systémy UNIX, CP/M atď [2]. Na rozdiel od nich, 

distribuovaný systém sa u ívateľovi javí ako jeden centralizovaný operačný 
systém navzdory skukočnosti, e je tvorený mno inou nezávisle pracujúcich 
procesorových jednotiek [2, 13]. Klúčovým konceptom distribuovaných systémov 
je transparentnosť – pou itie viacnásobných procesorových jednotiek nesmie byť 
rozpoznané zo strany u ívateľa [2]. Keď e tieto jednotky mô u pracovať na 
rozličných platformách, návrh sofistikovaného distribuovaného systému nie je 
triviálnou zále itosťou. Vo v eobecnosti je mo né distribuovaný systém 
definovať ako systém, v ktorom sú hardvérové a softvérové komponenty 
situované na vzdialených prepojených počítačoch, ktoré koordinujú svoje 
aktivity prostredníctvom odosielania správ (message passing v AJ) [1, 4, 14]. 

Maximálna vzdialenosť oddelujúca tieto počítače nie je limitovaná [14]. Ďaľ ou 
dôle itou črtou distribuovaných systémov je zdieľanie zdrojov [1]. Tie mô u byť 
buď spracované servermi a klienti k nim pristupujú priamo, alebo sú 
enkapsulované ako objekty a pristupujú k nim klienstké objetky [1]. 

Distribuovaný systém teda pozostáva z nezávislých navzájom prepojených entít 
komunikujúcich prostredníctvom výmen správ, pričom ka dá entita disponuje 
vlastnou pamäťou, hodinami, vlastným operačným systémom, vlastnými 
lokálnymi zdrojmi atď [15]. V literatúre sa mô eme stretnúť aj s pojmom 

decentralizovaný systém, ktorý je definovaný ako medzistupeň medzi 
centralizovaným a distribuovaným systémom [16]. Tento systém je zalo ený na 
segmentácii siete do niekoľkých podčastí, kde sú jednotlivé elementy riadené 
nadprvkom – jednotlivé nadprvky sú navzájom prepojené. Vzorové príklady 
v etkých diskutovaných typov systémov sú znázornené na obr. 1.1, obr. 1.2 a 

obr 1.3. 
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Obr. 1.1: Príklad centralizovaného systému 

 

Obr. 1.2: Príklad decentralizovaného systému 

 

Obr.1.3: Príklad distribuovaného systému 
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Distribuované systémy majú v porovnaní s tradičnými centralizovanými 
niekoľko výhod. Medzi najsignifikantnej ie je mo né zaradiť nasledovné [17]: 

• Pomer cena/výkon 

• Jednoduchosť pou ívaného softvéru 

• Jednoduché zvý enie výkonu systému (pridanie ďaľ ích entít je mo né na 
rozdiel od centralizovaného systému) 

• Spoľahlivosť 
• Dostupnosť 
• Odolnosť voči chybám 

• Nie je potrebná iadna globálna informácia o systéme 
• Zdieľanie spoločných zdrojov 

• Otvorenosť 
• Súbe nosť 
• Roz íriteľnosť 

Nasledujúca tabuľka poskytuje porovnanie centralizovaných systémov 
s distribuovanými [17]: 

Tab. 1.1: Komparácia centralizovaných a distribuovaných systémov 

Centralizované systémy VS Distribuované systémy 
Kritérium Centralizované systémy Distribuované systémy 
Úspornosť Nízka Vysoká 
Dostupnosť Nízka Vysoká 
Zložitosť Nízka Zložitá 

Konzistentnosť Jednoduchá Zložitá 
Škalovateľnosť Slabá Dobrá 

Technológia Homogenná Heterogénna 
Bezpečnosť Vysoká Nízka 

1.2 Generácie distribuovaných systémov 

Distribuované systémy pre li od svojho vzniku výraznou evolúciou [12]. 

Začiatok ranných distribuovaných systémov (Early distributed systems v AJ) sa 
datuje na koniec sedemdesiatych a začiatok osemdesiatych rokov minulého 
storočia, pre ktoré bol charakteristický rapídny rozmach lokálnych počítačových 
sietí (LAN v AJ) [12]. Tieto systémy boli zvyčajne tvorené desiatkami uzlov 

vzájomne prepojených lokálnou počítačovou sieťou s limitovanou podporou 

Internetu a s obmedzenou schopnosťou zdielať slu by [12]. Ďaľ ou generáciou 
boli distribuované systémy na báze Internetu s globálnou infra truktúrou, 
ktorých vznik sa datuje do deväťdesiatich rokov minulého storočia vďaka 
rozmachu a popularizácii Internetu [12]. Poslednou generáciou sú súčasné 
distribuované systémy (Contemporary distributed systems) a ich vznik bol 

podnietený rozmachom mobilných entít, ktoré sú nezávislé na polohe [12].  

Nasledujúca tabuľka poskytuje porovnanie jednotlivých generácií 
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z hľadiska veľkosti systémov, heterogenity, otvorenosti a kvality slu by. 

Tab. 1.2: Porovnanie jednotlivých generácii distribuovaných systémov z hľadiska veľkosti, 
heterogenity, otvorenosti, a kvality služieb [12] 

Porovnanie generácií distribuovaných systémov 
Generácia 

distribuovaných 
systémov 

 
Ranná 

 
Na báze Internetu 

 
Súčasná 

 
Veľkosť systému 

 

 
Malá 

 
Veľká 

 
Veľmi veľká 

 
Heterogenita 

 

 
Limitovaná 

Výrazná z hľadiska 
platform, jazykov a 

middleware 

Podpora veľkého počtu 
architektúr 

 
Otvorenosť 

 

 
Nie je prioritou 

 

Výrazná priorita – 
podpora veľkého 

množstva štandardov 

Snaha integrovať 
existujúce štandardy bez 
podporory komplexných 

systémov 
 

Kvalita služieb 
 

 
V rámci možností - 

nepostačujúca 

Výrazná priorita – 
podpora veľkého 
množstva služieb 

Snaha integrovať 
existujúce služby bez 

podporory komplexných 
systémov 

1.3 Architektúra distribuovaných systémov 

Existuje päť základných typov architektúr distribuovaných systémov. 
Jedná sa o Mini Computer Model (MCM), Workstation Model (WM), 

Workstation Server Model (WSM), Processor Pool Model (PPM) a Hybrid 

Model (HM) [18]. 

MCM pozostáva, ako u  názov napovedá, z niekoľkých 
minipočítačov [18]. Ka dý z nich podporuje viac u ívateľov a zabezpečuje im 
prístup na vzdialené zdroje. Táto architektúra predstavuje jednoduché roz írenie 
centralizovaného systému so zdieľanými globálnymi hodinami [18]. Zvyčajne je 
jeden počítač simultánne vyu ívaný viac ako jedným u ívateľom. Príklad tejto 
architektúry je znázornený na obr. 1.4 [18]. 

Z obrázku je zrejmé, e ku ka dému minipočítaču je pripojených niekoľko 
interaktívnych terminálov. Ka dý u ívateľ je prihlásený na jednom 
z minipočítačov, čo mu umo ní vzdialený prístup k ostatným minipočítačom 

[18]. Takto doká e ka dý u ívateľ pristupovať aj ku zdrojom na vzdialených 
minipočítačoch. Tento model je mo né pou ívať v systémoch, ktoré po adujú 
zdieľanie zdrojov vzdialenými u ívateľmi. Príkladom distribuovaného systému 
zalo eného na architektúre MCM bola ArpAnet [19]. Jedná sa o predchodcu 

Internetu, ktorého vznik sa dátuje do roku 1969. Bol zalo ený spoločnosťou 
ARPA (úrad pre pokročilé výskumné projekty v USA) za účelom navrhnutia 
siete na báze prepínania paketov a s absenciou centrálneho prvku, ktorý by 
participoval akýmkoľvek spôsobom na fungovaní systému. Pôvodne bol 

navrhnutý pre vojenské účely a najväč í rozmach zaznamenal okolo roku 1981. 
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V roku 1984 bol rozdelený na dve siete ARPANET (vedecké účely) a MILNET 

(vojenské účely) a v roku 1990 tento systém zmorfoval do dne nej podoby 
globálnej siete Internet.  
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Minipočítač

TerminálTerminál

Minipočítač

Minipočítač

 

Obr. 1.4: Architektúra distribuovaných systémov - Mini Computer Model 

Ďaľ ou architektúrou je WM pozostávajúci z niekoľkých pracovných 
staníc [18]. V tejto architektúre ka dý u ívateľ disponuje vlastnou pracovnou 
stanicou, kde je vykonávaná  v etka jeho aktivita. S pou itím rozlo eného 
súborového systému doká e pou ívateľ pristupovať k dátam bez ohľadu na ich 
polohu. Pracovnú stanicu je mo né pova ovať za nezávisle pracujúce počítače 
s nezávislou pamäťou, klavesnicou a konzolou, ktoré sú navzájom prepojené 
počítačovou sieťou. Príklad tejto architektúry je znázornený na obr. 1.5 [18].  
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Obr. 1.5: Architektúra distribuovaných systémov - Workstation Model 
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Príkladom tejto architektúry je Sprite system navrhnutý Johnom 
Kennethom Ousterhoutom [20]. Tento systém je charakterizovaný migráciou 
procesov, ktorá umo ňuje premiestňovať programy medzi počítačmi. Systém 
disponuje zoznamom stavov zariadení a automaticky presúva procesy do 
nečinných zariadení za účelom zlep enia lokálneho výkonu. 

Ďaľ ou architektúrou je WSM, kde sú rozli ované dva typy pracovných 
staníc [18]: 

• Pracovná stanica s vlastným lokálnym diskom (diskfull workstation v 

AJ) 

• Pracovná stanica bez vlastného lokálneho disku (diskless workstation) 

S rastúcou rýchlosťou sietí, pracovné stanice bez vlastného disku naberajú 
na popularite v porovnaní s pracovnou stanicou s vlastným diskom [18]. Táto 
architektúra pozostáva z niekoľkých minipočítačov, ktoré sa pou ívajú ako 
súborový (file) server, databázový (database) server, tlačový (print) server atď. 
a sú prepojené komunikačnou sieťou s pracovnými stanicami, z ktorých väč ina 
je bez vlastného lokálneho disku [18]. Architektúra je zobrazená na obr. 1.6 [18]. 
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Obr. 1.6: Architektúra distribuovaných systémov - Workstation Server Model 
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Ďaľ ou architektúrou distribuovaných systémov je PPM, ktorý je 
zalo ený na empirickej skúsenosti, e väč inu času u ívatelia nepotrebujú iadnu 
výpočtovú energiu [18]. Ale existujú krátke časové intervaly, počas ktorých 
spotrebuje u ívateľ veľké mno stvo energie. Z toho dôvodu je táto architektúra 
navhrnutá takým spôsobom, aby boli procesory navzájom zdru ené do nádr í 
(pool v AJ) a zdieľateľné u ívateľmi. Ka dá nádr  pozostáva z veľkého 
mno stva mikro a minipočítačov, ktoré sú pripojené do sieti. Ka dý procesor 
v rámci nádr i má vlastnú pamäť a systémový program resp. aplikačný 
program. Architektúra je zobrazená na obr. 1.7 [18].  
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Obr. 1.7: Architektúra distribuovaných systémov - Processor Pool Model 

Poslednou architektúrou je hybridný model, ktorý kombinuje výhody 
WSM a PPM [18]. Hybridný model je zalo ený na WSM modeli s pridanými 
nádr ami procesorov. Procesory v nádr i sú priradené dynamicky v závislosti od 

výpočtového zaťa enia. Hybridné modely sú náročné z finančného hľadiska 
a preto nenachádzajú také uplatnenie v praxi ako WSM alebo PPM. 
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2 MULTI-SENZOROVÁ DÁTOVÁ FÚZIA 

2.1 Úvod do problematiky 

Multi-senzorová dátová fúzia MSDF (známa aj ako dátová/informačná 

fúzia alebo agregácia dát) je vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá metódami 
kombinácie dát z viacerých nezávislých zdrojov za účelom zvý enia kredibility 
veľkého mno stva informácií [6, 21]. Hlavným cieľom multi-senzorovej dátovej 
fúzie je zlep iť kvalitu slu by (QoS v AJ) za účelom dosiahnutia spoľahlivých a 
presných rozhodnutí o sledovanom fenoméne a odstrániť redundantné 
informácie [8]. Mechanizmy pre zabezpečenie multi-senzorovej dátovej fúzie sa 
be ne pou ívajú v klasifikačných a detekčných úlohách v rôznych aplikáciách, 
ako je detekcia nepovolených manipulácií s dátami, detekcia odmietnutia 
poskytovania slu ieb (DOS v AJ), vojenské aplikácie, detekcia porúch 
smerovania, robotické aplikácie, zdru ovanie dát pre smerovacie mechanizmy 
atď [6]. Boyd a kolektív definoval dve kategórie multi-senzorovej dátovej 
fúzie [7]. Prvou z nich sú centralizované schémy pre MSDF zalo ené na 
prítomnosti centrálneho prvku pre globálnu fúziu, ktorý zhroma ďuje dáta z 
ostatných elementov v sieti. Údaje sa prená ajú do centrálneho prvku buď 
priamo, alebo prostredníctvom virtuálnych viac hopových kanálov, čo vy aduje, 
aby uzly vytvorili a udr iavali smerové tabuľky počas celého procesu. Tento 
variant preto nie je optimálny pre mobilné siete alebo siete tvorené uzlami s 
výrazne obmedzenými zdrojmi energie. Moderné aplikácie preto oveľa častej ie 
vyu ívajú distribuované schémy pre MSDF, ktoré nepotrebujú pre plnenie svojej 
funkcionality prítomnosť centrálneho prvku pre fúziu dát [7]. Navy e uzly 
nemusia udr iavať v pamäti iadne globálne informácie o topológii siete. Ich 
princíp spočíva v komunikácii na báze sused-sused a vykonávaní lokálnych 
aktualizačných výpočtov v ka dom uzli v sieti separátne. Nakoniec ka dý uzol 
disponuje hodnotou odhadovanej agregačnej funkcie s určitou presnosťou 
(závislou od implementovaného algoritmu). V literatúre existuje veľa 
mechanizmov navrhnutých pre MSDF. Jedným z nich je zaplavenie (flooding v 

AJ) čo je jednoduchá metóda zalo ená na vysielaní v etkých ulo ených dát 
susedným uzlom a ukladaní nových prijatých dát v etkými senzorovými 
uzlami [7]. Ka dý uzol nakoniec pôsobí ako centrálny prvok pre fúziu dát, 
preto e disponuje kompletnými dátami v sieti. Tento prístup vo v eobecnosti 
nie je pova ovaný za príli  sofistikované rie enie, preto e vy aduje signifikantnú 
komunikačnú a pamäťovú redundanciu. V článku [8] je navrhnutý mechanizmus 
zalo ený na fuzzy metóde pre MSDF na zvý enie QoS. Na základe 
implementovanej fuzzy logiky doká e prezentovaný mechanizmus rozlí iť a 
agregovať iba skutočné hodnoty, čím sa odstránia redundantné dáta. Prístup 
prezentovaný v článku [22] je zalo ený na rozdelení monitorovaného prostredia 
do 2-D logickej siete buniek. Uzol s najväč ou energiou v bunke je určený za 
hlavu tejto bunky. Hlava je následne zodpovedná za agregáciu dát v rámci 
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bunky, v ktorej sa nachádza. Následne sa agregované dáta prená ajú na 
základňovú stanicu cez reťazcovú sieť, ktorú tvoria hlavy buniek. Ako je mo né 
vidieť v uvedenej literatúre [23-29], algoritmy navrhnuté na rie enie problémov 
dosahovania konsenzu nachádzajú iroké uplatenie v moderných technológiách. 
Jedná sa napríklad o bezdrôtové senzorové siete (Wireless Sensor Networks 

WSN v AJ), Cloud computing, Internet vecí (Internet of Things - IoT), blokové 
reťazce (Blockchains v AJ) atď [30-34]. Ich princíp je zalo ený na dosiahnutí 
konsenzu medzi mno inou nezávislých entít (častokrát situovaných 
v rozsiahlych geografických oblastiach a bez výraznej ieho povedomia uzlov o 

systéme ako celku ako aj o ďal ích prvkoch v ňom), ktorý sa dosahuje 
prostredníctvom lokálnych výmen informácií medzi uzlami. Dosiahnutie 
konsenzu znamená, e mno ina entít dospeje k dohode v otázke určitej 
hodnoty [30]. Ako je mo né vidieť, zmienené algoritmy pre MSDF nachádzajú 
iroké uplatnenie primárne v aplikáciách zalo ených na bezdrôtových 

senzorových sieťach [30].  

 

Obr. 2.1: Memsic sada bezdôrotových senzorových uzlov [30] 

Bezdrôtové senzorové siete (WSN) sú pecifickou kategóriou 
distribuovaných systémov s významnými komunikačnými, energetickými a 
výpočtovými obmedzeniami [35]. Pozostávajú z veľkého mno stva geograficky 
rozmiestnených senzorových uzlov, ktoré doká u snímať fyzikálne veličiny z 
okolitého prostredia (známe aj ako senzorové čítanie alebo hodnota snímania), 
spracovať namerané informácie a komunikovať medzi sebou alebo so 
základňovou stanicou [36-37]. V prípade, keď nasnímaná hodnota a 
zodpovedajúca meraná hodnota (označovaná ako skutočná hodnota) nie sú 
rovnaké, je senzorové čítanie klasifikované ako nesprávne [8]. Existuje niekoľko 
dôvodov, ktoré spôsobujú túto nepresnosť. Jedným z nich sú negatívne faktory 
prítomné v monitorovanom prostredí, ako sú silné zmeny tlaku, teplota iarenia, 
elektromagnetický um atď [8]. Okrem toho samotné senzorové uzly sú chybové 
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zariadenia, čo je ďal í faktor, ktorý negatívne ovplyvňuje presnosť snímania [8]. 

Okrem toho mô u susedné uzly vytvárať vysoko korelované výstupy (alebo 
dokonca duplicitné), čo zhor uje QoS aplikácií bezdrôtových senzorových 
sietí [8]. A práve za účelom odstránenia resp. zminimalizovania zmienených 
negatívnych faktorov sú do týchto sieti implementované mechanizmy pre 
MSDF [8]. 

Jednou z podkategórii diskutovaných algoritmov sú lineárne algoritmy 
zalo ené na dosahovaní konsenzu pre distribuované priemerovanie [38]. Jedná sa 
o súbor pravidiel, ktorých úlohou je zabezpečiť, aby v etky uzly v sieti 

disponovali hodnotou rovnou alebo pribli nou aritmetmickému priemeru 
vyrátaného z inicializačných stavov [38]. Zmienená skutočnosť je dosiahnutá 
iteratívnou komunikáciou priľahlých uzlov a následnou aktualizáciou 
vnútornych stavov pou itím lineárnej aktualizačnej schémy [7]. Vďaka irokému 
uplateniu týchto algoritmov v praxi bola signifikatná časť v rámci môjho 
doktorantského túdia venovaná práve týmto algoritmom. Podľa [38], je mo né 
tieto algoritmy rozdeliť do dvoch základných skupín: deterministické 
a stochastické (niekedy označované aj ako náhodné alebo algoritmy zalo ené na 
klebetách). Deterministické algoritmy nevyu ívajú prvok náhody a ich 
viacnásobné exekúcie pri zachovaní vstupných parametrov sa nelí ia v 
parametroch ako je hodnota a priebeh vnútorných stavov, rýchlosť 
konvergencie, stredná kvadratická chyba atď. Tieto algoritmy sú často 
označované aj ako average consensus a jednotlivé pecifikácie (niekedy 
označované aj ako samostatné algoritmy) ako váhy, váhovacie modely alebo 
váhovacie dizajny. Na rozdiel od nich stochastické algoritmy sú vo v eobecnosti 
zalo ené na náhodnom výbere vzájomne komunikujúcich uzlov.  

2.2 Distribuované deterministické algoritmy založené na 
dosahovaní konsenzu pre ohad agregačných funkcií 

2.2.1 Matematické modelovanie average consensus algorithm 

Distribuovaný výpočet je pecifickou subkategóriou informatických vedných 
disciplín a je zalo ený na komunikácii mno iny nezávisle fungujúcich entít 
disponujúcich len obmedzenými informáciami a plniacich určitú funkcionalitu 
ako celok [4, 39].  

Distribuovaný systém je vo v eobecnosti mo né modelovať ako konečný 
neorientovaný graf určený dvoma mno inami G = (V, E) [40]. Mno ina 
vrcholov V zhroma ďuje v etky vrcholy, ktoré reprezentujú senzorové uzly v 
sieti (uzly sú od seba odlí iteľné podľa jedinečného identifikačného čísla 
V = {v1, v2, ... vN}, kde N = |V| a teda sa jedná o veľkosť systému, t.j. počet 
uzlov v systéme) [41]. Mno ina liniek E   V  V obsahuje v etky linky, 
ktorých existencia indikuje priame spojenie medzi dvomi zodpovedajúcimi 
uzlami {vi, vj} [41]. Následne je mô né zadefinovať mno inu v etkých susedov vi 
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definovanú ako Ɲi = {vj : {vi, vj} E} [5, 42]. Keď e v tejto práci predpokladám 
v dy len neorientované grafy, vysielací rozsah je pre v etky uzly rovnaký, a teda 
výrok (2.1) platí pre ka dú analyzovanú sieť v rámci tejto práce.  

 EE  jiij ee  (2.1) 

  V spektrálnej teórii grafov existuje veľa u itočných nástrojov pre opis a 

analýzu topológie siete. Jedným z nich je Laplasova matica L pou ívaná na opis 
vzájomnej konektivity medzi uzlami [42]. Jej vlastné čísla poskytujú dole ité 
informácie nielen o samotnej topológii [43], ale vyu ívajú sa aj pri optimalizácii 
average consensus algoritmu. Jedná sa o maticu tvorcového tvaru s rozmermi 
N x N, ktorá je definovaná nasledovne [42]: 

 ADL −=  (2.2) 

Matica D predstavuje stupňovú maticu o veľkosti N x N, ktorá má 
hodnoty stupňov uzlov na kore pondujúcom mieste v diagonále a nulovú 
hodnotu v ostatných pozíciách [43]:  
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Parameter di  reprezentuje stupeň uzla vi  a teda počet susedov tohto 

uzla [5]. Informácia o stupňoch uzlov je dôle itá pre zabezpečenie konvergencie 
mnohých váh [40]. Matica A je matica susednosti, ktorá popisuje vzájomné 
prepojenie medzi dvojicami uzlov [41, 44]. Navy e, rovnako ako vlastné hodnoty 
Laplacianovej matice, jej vlastné hodnoty poskytujú ďal ie u itočné informácie o 
vlastnostiach grafu [45]. Existencia prepojenia medzi dvoma uzlami je 

indikovaná 1 na kore pondujúcej pozícii a analogicky pozícia v matici je rovná 

nule ak dva uzly nie sú vzájomný susedia. Matematicky je táto matica 

definovaná nasledovne [40]: 
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Táto matica je symetrická pre v etky neorientované grafy [40]. Podľa 
(2.2), (2.3) a (2.4) je mo né definovať Laplasovu maticu nasledovne [41-42]: 
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Podobne ako matica susednosti aj Laplasova matica je symetrická pre v etky 
neorientované grafy. Ka dá Laplasova matica je charakterizovaná nasledujúcimi 
vlastnosťami [5]:   

• Je v dy semidefinitná, t.j. v etky jej vlastné čí la sú väč ie alebo rovné 
nule 

• Má v dy aspoň jedno vlastné číslo rovnajúce sa nule a jednotkový vlastný 
vektor 

• Najmen ie nenulové vlastné číslo sa označuje ako spektrálna medzera 
(spectral gap v AJ) 

•  Počet nulových vlastných čísiel sa rovná počtu konektovaných častí 
v rámci grafu.  

Ďal ím nástrojom, ktorý sa pou íva pre analýzu distribuovaných algoritmov je 
matica výskytu (incidence matrix v AJ) AC, v eobecne navrhnutá na popis 
vzťahu medzi dvoma triedami objektov (v teórii grafov sa predpokladajú 
vrcholy a hrany) [46]. Matica má zvyčajne obdĺ nikový tvar s rozmermi N x |E| 

a jej orientovaná varianta matematicky definuje Laplacsovu maticu 

nasledovným spôsobom [46]: 

 T
C C= L A A  (2.7) 

Nasledujúce odstavce sú zamerané na formalizáciu algoritmu average 
consensus. Ka dá entita iteratívne aktualizuje svôj vnútorný stav na základe 
hodnoty stavov jej susedov a vnútorných stavov z predchádzajúcich iterácií [47]. 

V prípade, e hodnota, na ktorej dosahujú jednotlivé prvky distribuovaného 
systému zhodu, je priemer hovoríme o algoritme average consensus. Tento 
algoritmus nie je len pecifikom technického sveta, ale jeho varianty je mo né 
pozorovať v ka dodennom ivote a to v procesoch popísateľných difúznymi 
prípadne tepelnými diferenciálnymi rovnicami [5]. Average consensus je 

multifunkčný algoritmus schopný po drobnej modifikácii okrem priemeru 
odhadovať/počítať aj ďaľ ie agregačné funkcie (veľkosť systému, suma hodnôt 
inicializačných stavov, atď. [48]) Matematicky je average consensus z globálneho 
hľadiska modelovaný ako diferenciálna rovnica a to nasledovne [49]:   

 )()1( kk xWx =+  (2.8) 

Často je mo né naraziť v literatúre aj na iné formy reprezentácie tohto 
algoritmu. Z lokálneho hľadiska je mo né modelovať exekúciu algoritmu average 
consensus nasledovne [50]: 

     NikxWkxWkx
j

jijiiii ,...2,1for  )(.)(.)1( =+=+   (2.9) 

Vector x je funkciou iterácie a obsahuje vnútorne stavy v etkých entít v k-

tej iterácii. Matica W je váhovacia matica ( pecifická pre ka dý váhovací 
model) obsahujúca informáciu o váhach pre jednotlivé hrany. Naviac, táto 
matica poskytuje informácie o topológii systému a určuje vlastnosti ako rýchlosť 
konvergence, konvergenciu resp. divergenciu algoritmu, robustnosť, obtia nosť a 
rýchlosť inicializačnej konfigurácie, kálovateľnosť systému atď. Obmedzenia jej 
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vzoru riedkosti (sparsity pattern) je mo né vyjadriť ako W S, kde S je [49]: 

 { :[ ] 0   if { } }N N

ij i jW v ,v i j=  =   S W R E  (2.10) 

V nasledujúcej časti sú analyzované nevyhnutné a postačujúce podmienky 
pre dosiahnutie konvergencie algoritmu. Podľa [47], vnútorné stavy v etkých 
entít v systéme konvergujú k hodnote agregačnej funkcie (a teda algoritmus 
správne plní svoju funkcionalitu) v prípade existencie nasledujúcej limity: 
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Vektor 1 predstavuje jednotkový vektor, ktorého v etky elementy sú 
rovné hodnote jedna [51]. Jeho veľkosť je implicitne určiteľná z kontextu. 

Ekvivalentne k (2.11) je limitu mo né preformulovať nasledovne [49]: 
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Za účelom dosiahnutia rovnosti v (2.12), je nevyhnutné splniť nasledovné 
podmienky [52]: 

•  11W =  (2.13) 

•  TT 1W1 =  (2.14) 

•  
1).

1
( T − 11W

N
  

(2.15) 

Kde (.) predstavuje spektrálny rádius kore pondujúcej matice [53]. 

Rovnica (2.13) indikuje, e 1 je ľavý vlastný vektor matice W [49]. Rovnosť 
zaručí zachovanie sumy vnútorných stavov v ka dej iterácii [49]. Rovnica (2.14) 

indikuje, e jednotkový vektor je taktie  pravým vlastným vektorom váhovacej 
matice a jej rovnosť zabezpečí existenciu pevného bodu lineárnej iterácie [49]. 

V prípade, e prvky W matice nie sú negatívne, tak W matica je bistochastická 

[49]. Rovnica v (2.15) má za následok, e pridru ený Markovov reťazec je 
ireducibilný a aperiodický [49]. Ďalej, zachovanie (2.13), (2.14), (2.15) spôsobí, 
e hodnota 1 je jednoduchým vlastným číslom W matice a e v etky ostatné 

vlastné čísla nepresiahnu túto hodnotu [49]. Formalizácia algoritmu je uvedená 
v Tab. 2.1 [5]. 

Tab. 2.1: Formalizácia algoritmu average consensus  

Algoritmus 1: Distribuovaný average consensus algoritmus [5] 
V prvej iterácii kazdý uzol vi inicializuje svoj vnútorný stav xi (1) hodnotou, ktorá je výsledok 
napr. lokálneho merania 
V ďaľších iteráciách: 

1. Každý uzol pošle správu obsahujúcu jeho aktuálny vnútorný správ vo forme broadcast 
správy do priľahlého okolia 

2. Každý uzol vi  V obdrží správy od priľahlých uzlov   
3. Každý uzol vynásobí všetky stavy príslušnou váhou [W]ij 
4. Každý uzol prispôsobí svoj aktuálny vnútorný stav použitím lineárnej aktualizačnej 

schémy a odhadne hodnotu priemeru podľa x(k+1) = W × x(k) 
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2.2.2 Constant váhovací model algortimu average consensus 

Najjednoduch ím spôsobom ako nakonfigurovať váhovaciu maticu average 
consensus algoritmu je vyu itie modelu s jednotnými váhami pre v etky hrany 
grafu. Za jeden z najroz írejnej ích váhovacích modelov s jednotnými váhami je 
mo né pova ovať Constant váhovací model (v práci skracovaný ako CW) 
charakterizovaný vysokou variabilitou zabezpečenou zmie avacím parametrom  
[5]. Jeho hodnota je nastavená počas inicializačnej konfigurácie a kon tantná 
počas celého trvania algoritmu. Hodnota  ovplyvňuje viacero aspektov 
algoritmu ako napríklad rýchlosť konvergencie, garanciu konvergencie algoritmu, 

robustnosť algoritmu, chybu spôsobenú kvantovaním atď. Váhovaciu maticu 
CW je mo né zadefinovať nasledujúcim spôsobom [5]: 
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Ako u  bolo zmienené vy ie, parameter di predstavuje stupeň uzla (v teórii 
grafov), resp. analogicky počet susedov uzla vi v terminológii sieťových 
technológií [5]. Distribuovaný problém lineárneho výpočtu priemeru s takto 

definovanou maticou mô e byť vyjadrený nasledovne [54]: 

   NikxkxAkxkx
j

ijijii ,...2,1 pre ))()(.(.)()1( =−+=+   (2.17) 

V dôsledku pozitívnej semidefinitnosti Laplasovej matice L, musí byť 
zachovaná kladná hodnota zmie aviaceho parametra  za účelom garantovania 
konvergencie algoritmu [5]. Následne je mo né vyjadriť relatitivu medzi 
vlastnými číslami Laplasovej a váhovacej matice nasledovne [49]: 

 )(.1)( LW ii  −=  (2.18) 

Pre CW boli definované hranice hodnôt zmie aviaceho parametra, ktoré 
určujú rozsah hodnôt zmie avacieho parametra  zabezpečujúce konvergenciu 
algoritmu [40]: 
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(2.19) 

Rovnosť platí vtedy a len vtedy, ak nie je koren pondujúci graf biparitný 
a regulárny [40].  

2.2.3 Maximum Degree váhovací model algortimu average consensus 

Ďaľ ím váhovacím modelom navhrnutým pre algoritmus average consensus je 

Maximum Degree váhovací model (v práci skracovaný ako MD) [55-57]. Jedná 
sa opäť o váhovací model s kon tatnými a jednotnými váhami. Je to model 
odvodený z CW takým spôsobom, aby informácie potrebné pre jeho 
inicializačnú konfiguráciu boli dosiahnuteľné distribuovaným spôsobom. Jeho 
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váhovacia matica je definovaná nasledovne [58]: 
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(2.20) 

Váhovaciu maticu je mo né definovať aj ako maticu CW s hodnotou 

mie iaceho parametra  rovnajúcou sa prevrátenej hodnote stupňa uzla 
s najvy ou konektivitou [58]. Z hornej hranice pre  z (2.19) a z hodnoty 

váhovacieho parametru z (2.20) je zrejmé, e MD predstavuje najviac 

optimalizovaný CW (rovnosť zabezpečí konvergenciu len keď graf nie je 
biparitný a regulárny [40] – v prípade ak graf spĺňa obe zmienené podmienky, 
nie je tento model mo né pou iť).  

2.2.4 Metropolis-Hastings váhovací model algortimu average 
consensus 

Nasledujúca sekcia je zameraná na váhovací model navrhnutý 
Metropolisom, Rosenbluth a Tellerom v roku 1953 a zov eobecnený Hastingsom 
v roku 1970 [58]. Pôvodne bol definovaný v rámci Monte Carlo metód a 
navrhnutý za účelom simulácie komplexných, ne tandartných viacrozmerných 
distribúcií [58]. Jeho modifkácia pre algoritmus average consensus na la iroké 
uplatnenie vďaka svôjmu jedinečnému charakteru - pre svoju inicializačnú 
konfiguráciu potrebuje iba lokálne dostupné informácie, t.j. vlastný stupeň a 

stupeň priľahlých uzlov [58]. Táto skutočnosť výrazne zjednodu uje inicializačnú 
konfiguráciu a zároveň zjednodu uje kálovateľnosť systému. Jeho váhovaciu 
maticu je mo né definovať nasledovne [48, 59-62]: 
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(2.21) 

Ako je mo né vidieť, nejedná sa o model s jednotnými váhami na rozdiel 
od predchádzajúcich dvoch.  

2.2.5 Local Degree váhovací model algortimu average consensus 

Ďaľ ím modelom je Local Degree váhovací model (LD), ktorý vznikol 
predefinovaním MH. Autori [40] generalizovali defíniciu Metropolis-Hasting 

váhovacieho modelu (GMH) nahradením 1 zmie avacím parametrom [40]: 
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(2.22) 
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Práca [40] je zameraná na analýzu GMH a určenie najvhodnej ej hodnoty 
mie acieho parametru. Ako vyplýva z publikovaných výsledkov z [40], 

najvhodnej ím variantom z hľadiska rýchlosti konvergencie je nastavenie 
hodnoty zmie avacieho parametra na hodnotu 0. Tento predpoklad platí jedine 
v prípade ak je váhovací model implementovaný do siete popísateľnej grafom, 
ktorý nie je biparitný ani regulárny. Váhovacia matica tohto modelu je 
matematicky definovaná nasledovne [49]:  

 









=


−=  =

−

,inak

ak 

),(ak 

,0

,][1

,}),(max{

][
,1

LD

1

LD ji

vv

W

dd

W

ji
N

ikk ik

ji

ij

E
 

(2.23) 

2.2.6 Best Constant váhovací model algortimu average consensus 

Best Constant váhovací model (BC) je zalo ený na konfigurácii váhovacej 
matice pou itím exaktných hodnôt vlastných čísiel koren pondujúcej Laplacovej 
matice [58, 63]. Prepokladajme, e parameter i predstavuje i-te vlastné číslo 
koren pondujúcej Laplasovej matice. Následne pre spektrálny rádius matice W-

1x1T/N platí nasledovné [49]: 
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Z predchádzajúceho vzorca je mo né určiť rozsah hodnôt mie acieho 
parametra, pre ktoré dosiahne algoritmus konvergenciu. Podmienka zachovania 

konvergencie ((W-1x1T/N)<1) je zachovaná vtedy a len vtedy ak  je 

z nasledujúce intervalu [49]: 
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(2.25) 

Voľba , ktorá zabezpečí optimalizovaný average conesnsus algoritmus 
z hľadiska rýchlosti konvergencie, je daná nasledovne [49]: 

 ))()(/(2 11 LL −+= N  (2.26) 

Na základe hore uvedených poznatkov, je mo né optimalizovanú váhovaciu 
maticu BC váhovacieho modelu definovať nasledovne [64]: 
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(2.27) 

2.2.7 Optimized Convex váhovací model algortimu average consensus 

Konvexná optimalizácia predtavuje problematiku optimalizácie konvexných 
funkcií nad konvexnými mno inami [65]. Nachádza iroké uplatnenie v rôznych 
oblastiach (nielen technického sveta) ako je napríklad automatizácia, sieťové 
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technológie, semidefinitné programovanie, teória riadenia, spracovanie signálov, 
elektronika, tatistika, ekonómia a finančníctvo, chemický priemysel atď [65]. 

Táto kapitola sa zaoberá ďaľ ím frekventovane pou ívaným váhovacím 
modelom a to konvexne optimalizovaným váhovacím modelom (Optimized 

Convex váhovací model), ktorý sa pova uje za model s najvy iou rýchlosťou 
konvergencie [5, 66-67]. Autori tohto váhovacieho modelu optimalizujú 
váhovaciu maticu z hľadiska spektrálneho rádiusa matice W - 1 / N . 1   1T a 

to nasledovne [49]: 

 ).
1

(           zmenši T11W −
N

  

11W1W1SW == ,,     objekt     ako TT  

(2.28) 

Matica W predstavuje optimalizačnú premennú. Aj napriek tomu, e 
obmedzenia uvedené v (2.28) sú lineárne, nájdenie rie enia predstavuje náročnú 
úlohu [49]. Problémom je skutočnosť, e spekrálny rádius matice nie je konvexná 
funkcia. A preto problém prezentovaný v (2.28) je preformulovaný pou itím 
krokového konvergenčného faktora nasledovne [49]: 
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(2.29) 

Na rozdiel od formulácie obsahujúcej spektrálny rádius (2.28), prezentovaný 
problém je konvexný a tým pádom je ho mo né rie iť globálne a efektívne [49]. 

Nakoniec po pridaní ďaľ ieho obmedzenia a to, e váhovacia matica je 

symetrická, dochádza ku zhode (2.28) a (2.29) [49]. Táto skutočnosť má za 
následok fakt, e spektrálna norma v (2.29) sa rovná spekrálnemu rádiusu 
v prípade ak je matica symetrická. Preto je mo né definovať nasledovné [49]: 
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1
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N

  

11WWW1SW == ,,      objekt     ako T  

(2.30) 

2.2.8 Average consensus s váhami závislými od hodnôt vnútorných 
stavov 

Ďaľ ím algoritmom, ktorý je navrhnutý pre MSDF a ktorý je zalo ený na  
dosahovaní konsenzu, je average consensus s váhami závislými od hodnôt 
vnútorných stavov navhrnutý M. Ruppom a kolektívom [68]. Algoritmus sa lí i 
od väč iny ostatných rie ení absenciou potreby globálnej informácie [68]. 

Váhovacia matica je variantná z hľadiska iterácií a je konfigurovaná na základe 
prijatých hodnôt modifikovaných rôznymi funkciami. Ako je uvádzane v [68], 

takto navhnutá matica spôsobí neexistenciu ustáleného stavu, čo mô e mať za 
následok divergenciu algoritmu. Algoritmus je navrhnutý pre aplikácie 
nekladúce dôraz na vysokú presnosť odhadu presnej hodnoty ale dosiahnutie 



38 

 

konsenzu v hodnote blízkej agregačnej funkcie. Váhovacia matica popísaneho 
váhovacieho modelu je definovaná nasledovne [68]: 
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Autor v práci priznáva, e voľba najvhodnej ej funkcie je predmetom 
budúceho výskumu. V článku sú prezentované výsledky pre geometrickú sieť o 
veľkosti 20 uzlov, ktorej uzly sú iniciované hodnotou identifikačného čísla. 
Autor sa v experimente zameral na päť typov funkcií:  

• x2 

• 1/x 

• X 

• Exp(x) 

• 1 

Z výsledkov experimentov prezentovaných v [68] je zrejmé, e MH je v 

porovnaní s navrhnutým mechanizmom pomal í okrem niekoľkých iterácií, kedy 

MH dosahuje vy iu rýchlosť ako autorom navrhovaný average consensus s 
váhavami závislými od hodnôt vnútorných stavov v prípade pou itia funkcií x2 

a 1/x. V porovnaní s OW je algoritmus vo v eobecnosti pomal í (dosahuje 
vy iu rýchlosť len do cca 55 iterácie). Z pou itých funkcí dosiahla najvy iu 
rýchlosť funkcia 1, okrem niekoľkých iterácii, kedy boli rýchlej ie funkcie x a 
exp(x). Najpomal ou funkciu bola x2 v tesnom závese za 1/x. Z výsledkov je 
ďalej mo né vidieť, e sklon kriviek je pre neskor ie iterácie takmer nezávislý od 
pou itých funkcií. 

2.2.9 Average consensus založený na morfovaní váh 

Nasledujúci mechanizmus navhnutý V. Schwarzom a kolektívom je zalo ený 
na kombinácii MH a OW pou itím morfovacích koeficientov [69]. Algoritmus v 

počiatočných fázach vyu íva MH váhy, ktoré v priebehu exekúcie algoritmu 
morfujú do OW váh. Váhovacia matica average consensus algoritmu zalo eného 
na morfovacích váhach je definovaná nasledovne [69]: 
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(2.32) 

Koeficienty  dosahujú hodnoty v nasledujúcom intervale: 

 1)(0  kij  (2.33) 

Koeficienty sú variantné z hľadiska iterácií a ich hodnoty modifikované tak, 

aby bola podmienka 1).
1

( T − 11W
N

M  splnená pre v etky iterácie. V prípade 

ak pou itie OW spôsobuje divergenciu algoritmu, príde k okam itej 
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rekonfigurácii na MH. Autori navrhli dve mo né varianty morfovania pre svoj 

algoritmus [69]. Jedná sa o: 

• Globálne adaptívne morfovanie 

• Lokálne adaptívne morfovanie 

V prípade globálneho adaptívneho morfovania je  nastavený na hodnotu 0 
pre k < k0 a na hodnotu 1 pre k  k0 (kde k0 označuje iteráciu, kedy nastalo 
morfovanie). Lokálne adaptívne morfovanie vyu íva hodnoty vnútorných 
stavov. V prípade, e sa hodnoty výrazne lí ia a teda algoritmus je v prechodnej 

fáze, je pou itý MH. V prípade, e algoritmus je v asymptotickej fáze, je pou itý 
OW. Z prezentovaných výsledkov je mo né vidieť [69], e globálne aj lokálne 
váhy dosahujú vy iu rýchlosť pre v etky skúmané iterácie ako MH resp. 

Optimized váhovací model. Lokálne a globálne morfovanie dosiahlo 

porovnateľnú rýchlosť. 

2.3 Distribuované stochastické algoritmy založené na 
dosahovaní konsenzu pre odhad agregačných funkcií 

2.3.1 Protokol Push-Sum 

Protokol Push-Sum (Tab. 2.2) je stochastický multifunkčný algoritmus pre 
odhad agregačnej funkcie z mno iny inicializačných stavov [70]. Jeho charakter 

je in pirovaný sociálnym prostredím, kde jedným zo spôsobov ako íriť 
informáciu je klebetenie. Tento algoritmus je podobne ako ďaľ ie stochastické 
algortimy mo né charakterizovať vlastnosťami ako adaptabilita, roz íriteľnosť, 
robustnosť atď. Algoritmus je schopný vykonávať dve funkcionality a to odhad 

priemeru a odhad sumy [70]. Pred začatím algoritmu musí ka dý uzol iniciovať 
svoj vnútorný stav si,k skalárnou hodnotou napr. výsledkom lokálneho merania 
a v etky uzly váhu wi,k hodnotou 1 v prípade odhadu priemeru. V prípade 
odhadu sumy jeden uzol nastaví váhu na 1 (tento uzol je označený ako vodca – 

za vodcu mô e byť zvolený ten uzol, na ktorý bola zaslaná po iadavka 
o exekúciu protokolu [70]) a ostatné uzly nastavia hodnotu svojich váh na 0. 
Následne v ďaľ ích iteráciách ka dý uzol vyberie jedného zo svojich susedov 
a po le mu polovičnú hodnotu svôjho aktuálneho vnútorného stavu a polovicu 

hodnoty aktuálnej váhy. Výber suseda je mo né modelovať ako náhodnú udalosť 
rovnomerného rozdelenia (t.j. ka dý susedný uzol je potenciálnym adresátom 
v danej iterácii s rovnakou pravdepodobnosťou rovnou prevrátenej hodnote 
počtu susedov vysielajúceho uzla). Rovnaká hodnota vnútorného stavu a váhy 
je následne ulo ená vo vnútornej pamäti vysielajúce uzla. Následne suma 
v etkých vnútornych stavov prijatých od priľahlých uzlov a stavu 

z predchádzajucej iterácie predstavuje hodnotu vnútorného stavu pre ďal iu 
iteráciu. Analogicky, suma váh od susedov a aktuálnej váhy predstavuje váhu 
pre nasledujúcu iteráciu. Pomer týchto súm je odhad agregačnej funkcie pre 
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danú iteráciu. Formalizácia algoritmu je uvedená v Tab. 2.2.   

Tab. 2.2: Formalizácia Push-Sum protokolu  

Algoritmus 2: Protokol Push-Sum [70] 
V počiatočnej iterácii, t.j. k = 1, každý uzol vi iniciuje svoj vnútorný stav skalárnou hodnotou 
(napr. hodnotou lokálneho merania) označenej ako si,k a váhu na hodnotu 1 v prípade odhadu 
priemeru a v prípade ak odhadu sumy na 0 ak nie je líder (ak je, tak na hodnotu 1) 
V ďaľších iteráciách, t.j. k = 1,2,… 

1. Každý uzol vi  V pošle si,k/2 a  wi,k/2 jednému zo svojich susedov vybraných náhodne 
podľa rovnomerného rozdelenia 

2. Každý uzol vi  V uchová si,k/2 a  wi,k/2 vo svojej internej pamäti 
3. Každý uzol vi  V obdrží fragmenty vnútorných stavov a váh od susedov, ktorí mu 

poslali správu v k. iterácii 
4. Každý uzol vi  V aktualizajuce svoj vnútorný stav pre ďaľšiu iteráciu: suma všetkých 

polovíc obdržaných vnútorných stavov s polovicou z vnútornej pamäte predstavuje 
vnútorný stav si,k+1 a analogicky, suma všetkých polovíc obdržaných váh s polovicou z 
vnútornej pamäte predstavuje váhu si,k+1 

5. Každý uzol vi  V je schopný odhadnúť priemer všetkých inicializačných stavov ako 
si,k+1 / wi,k+1 

2.3.2 Protokol Push-Vector 

Protokol Push-Vector je ďaľ ím stochastickým protokolom pre odhad 

agregačných funkcií [70]. Jeho princíp je zalo ený na uchovávaní a aktualizácii 
kontribučného vektora vi,k v pamäti. V počiatočnej fáze ka dý uzol vi  V po le 
vektor ei, obsahujúci hodnotu 1 na i-tej súradnici a hodnotu 0 na ostatných, 
sebe samotnému. V nasledujúcich iteráciách ka dý uzol vyráta vi,k  zo v etkých 
prijatých vektorov. Následne si ka dý uzol zvolí zmie avací parameter i,j,k  pre 

v etky uzly j. Potom je hodnota toho parametra poslaná v etkým uzlom j. 

2.3.3 Broadcast gossip algoritmus 

Protokol Broadcast gossip algoritmus je asynchrónny algoritmus  pre 

distribuované priemerovanie [71]. Ka dý uzol musí byť vybavený hodinami, 
ktoré v stanovenom čase podnietia uzol k vyslaniu správy. Podnietený uzol vl 

po le v esmerovú správu v etkým svojim susedom. Po prijatí správy susedné 
uzly nastavia svoj vnútorný stav na hodnotu váhovaného priemeru 
vypočítaného z prijatého a aktuálneho vnútorného stavu podľa nasledujúceho 
vzorca (vj predstavuje uzol, ktorý obdr al správu) [71]:  

 )().1()(.)1( kxkxkx ijj  −+=+  (2.34) 

Ostatné uzly v sieti si uchovajú aktuálnu hodnotu vnútorného stavu aj pre 
nasledujúcu iteráciu. Formalizácia algoritmu je uvedená v Tab. 2.3. Na základe 
hore uvedených skutočností je mo né váhovaciu maticu definovať [71]: 
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Tab. 2.3: Formalizácia Broadcast gossip algoritmu  

Algoritmus 3: Broadcast gossip algoritmus [71] 
Pred začatím algoritmu každý uzol vi iniciuje svoj vnútorný stav skalárnou hodnotou (napr. 
hodnotou lokálneho merania) označenej ako xi(k) a hodiny určujúče čas vysielania správy 
Po každom podnietení ľubovoľného uzla vnútornými hodinami: 

1. Uzol vi  V, podnietený vnútornymi hodinami, pošle xi(k) všetkých svojim susedom, tj 
uzlom v rámci vysielacieho dosahu 

2. Každý uzol vj  Ni  aktualizuje svoj vnútorny stav ako váhovaný priemer aktuálneho 
vnútorného stavu a stavu od uzla vi podľa (2.34) 

3. Každý uzol vj  Ni  aktualizuje svoj vnútorny stav ako váhovaný priemer aktuálneho 
vnútorného stavu a stavu od uzla vi podľa (2.34) 

2.3.4 Pair-wise gossip algoritmus 

Ďaľ ím stochastickým distribuovaným algoritmom zalo eným na 
dosahovaní konsenzu je pair-wise gossip algoritmus [72]. Jeho princíp je spočíva 
v komunikácii v ka dej iterácii len medzi dvoma uzlami. Výber uzlov je 
náhodná udalosť rovnomerného rozdelenia. 
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3 CIELE PRÁCE 
Cieľom dizertačnej práce je analýza a optimalizácia distribuovaných algoritmov 
pre odhad agregačných funkcií (v rámci tejto práce bola moja pozornosť 
venovaná primárne na algoritmy pre distribuované priemerovanie). Práca je 
zameraná na váhovacie modely determistického algoritmu average consensus – 

konkrétne sa jedná o Constant, Maximum Degree, Metropolis-Hastings, 

generalizovaný Metropolis-Hastings, Local Degree, Best Constant, a Optimized 

Convex váhovací model a stochastický protokol Push-Sum. Keď e v reálnych 
aplikáciach sa kladie dôraz na rýchlu exekúciu algoritmu za účelom 
optimalizácie celkovej spotreby energie, preto som sa výrazne zameral na tento 
aspekt. Okrem toho je cieľom práce analýza distribuovaných algoritmov za 
účeľom overenia pou iteľnosti vybraných algoritmov pre rôzne inicializačné 
konfigurácie, v rozličných topológiách, v chybových scenároch, v prípade 
pou itia zastavovacích kritérií atď.  

 Hlavné ciele dizertačnej práce je mo né zhrnúť nasledovne: 

• Analýza distribuovaných algoritmov z hľadiska rýchlosti konvergencie 
v rôznych topológiách, pre rôzne inicializačné stavy, pre rôzne 
inicializačné konfigurácie a pre rôzne iterácie.  

• Analýza robustnosti distribuovaných algoritmov voči potenciálnym 
zlyhaniam v systéme. Jedná sa o stochastické zlyhávanie liniek a ich 
vplyv na rýchlosť konvergencie a odklon finálnych stavov od reálneho 
priemeru v prípade exekúcie algoritmu v konečnom čase a v rôznych 
topológiách. Ďalej analýza distribúcie rýchlostí konvergencie a 
finálnych stavov v prípade variantnej pravdepodobnosti nastania 
chyby.  

• Analýza distribuovaných algoritmov v prípade implementácie plne 
distribuovaných zastavovacích kritérií zabezpečujúcich exekúciu 
algoritmu v konečnom čase. Účelom výskymu je komparatívna túdia 
zameraná na porovnanie presnosti finálnych odhadov a rýchlosti 
konvergencie a vplyv zmeny parametrov zastavovacích kritérií na 
hodnoty zmienených veličín. 

• Komparatívne túdie za účelom nájdenia optimálneho váhovacieho 
modelu v rôznych scenároch. 

• Analýza distribuovaných algoritmov pre iné funkcionality ako je 
napríklad distribuovaný odhad veľkosti siete a sumy. 

• Verifikácia tatistickej kredibility reprezentatov vybraných 
parametrov stochastických distribuovaných algoritmov pri 

viacnásobnej exekúcii algoritmov. 

• Optimalizácia distribuovaných algoritmov z hľadiska rýchlostí 
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konvergencie algoritmu, počtu poslaných správ nevyhnutých pre 
dosiahnutie konsenzu, optimalizácie vplyvu náhodnej voľby vodcu na 
zmenu rýchlosti konvergencie algoritmu. 

• Návrh nových algoritmov za účelom akcelerácie estimačného procesu, 
redukciu počtu správ nevyhnutných na dosiahnutie konsenzu atď. 

• Návrh plne distribuovaných komplementárnych mechanizmov pre 
zabezpečenie správneho fungovania distribuovaných algoritmov. 
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4 VÝSTUPY ŠTUDENTSKEJ PRÁCE 

4.1 Mechanizmy pre optimalizáciu distribovaného výpočtu  
Distribuované algoritmy pre odhad agregačných funkcií nachádzajú iroké 
uplatnenie v reálnych systémoch, ktoré kladú dôraz na výpočtovú a energetickú 
nenáročnosť [58]. Príkladom technológie, kde skúmané algoritmy na li 
uplatnenie v mnohých aplikáciách, sú ako u  bolo spomenuté vy ie bezdrôtové 
senzorové siete [30]. Optimalizácia energetických po iadaviek je kĺučovou 
po iadavkou pri návrhu aplikácií [58]. Preto ako je mo né vidieť v [74-80], 

autori moderných rie ení kladú primárny dôraz na optimalizáciu tohto aspektu 

zrýchlovaním algoritmov. Táto skutočnosť predstavuje hlavnú in piráciu pre 
môj výskum, ktorého výstupy sú prezentované v nasledujúcej sekvencii 

podkapitol. Ak nie je uvedené inak predpokladá sa exekúcia algoritmu v 
konečnom čase s nasledujúcim zastavovacím kritériom [58] a inicilizačné stavy 
rovné identifikačným číslam uzlov: 

 − )}(min{)}(max{ kk xx  (4.1) 

kde parameter  je nastavený na 0.0001. Jeho ni ia hodnota má za následok 
vy iu presnosť finálnych stavov ale za cenu ni ej rýchlosti konvergencie.  

4.1.1 Dvojfázovo konfigurovaný Metropolis-Hastings váhovací model 
pre distribuovaný odhad agregačných funkcií 

Ako u  bolo diskutované v predchádzajúcich kapitolách, MH pre average 

consensus náchadza iroké uplatenie vďaka svôjmu charakteru. Z tohto dôvodu 
je veľa optimalizačných mechanizmov zalo ených práve na tomto modele. 

Optimalizovaný mechanizmus prezentovaný v tejto sekcii je zalo ený na 
separácii počiatočnej inicializačnej fáze MH na dve fázy [58]. Prvú predstavuje 
pôvodná konfiguráciá zmieneného modelu zatiaľ čo druhá pozostáva z realokácie 
hodnôt váh priradených stavom z priľahlého okolia za cenu zní enia váh slučiek. 
Navhrnutý mechanizmus dostal pomenovanie Dvojfázovo konfigurovaný 
Metropolis-Hastings váhovací model a označenie BMH. V rámci prvej fázy sú 
váhy nakonfigurované na základe hodnoty stupňa príslu ného uzla a hodnoty 
stupňov jeho susedov. Váhovacia matica má po prvej fáze nasledovný tvar [58]: 
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Druhá fáza pozostáva z prepočtu týchto váh a to takým spôsobom, aby 
výsledné váhy pre stavy z priľahlého okolia dosahovali čo najni iu hodnotu (ale 
súčasne aby ostali zachované podmienky pre konvergenciu algoritmu). Proces 
realokácie váh musí byť exekuovaný postupne, to znamená, e prepočet je 
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vykonaný iteratívne, pričom v ka dej iterácii je uskutočnený prepočet iba 
jedným uzlom. Predpokladá sa, e druhá fáza konfigurácie BMH trvá N iterácií. 
V iterácii, keď je uzol označený ako a oprávnený uskutočniť prepočet váh 
v danej iterácii, musí tento uzol disponovať svojimi aktuálnymi váhami na 
diagonále a diagonálmymi váhavami svojich susedov (jedná sa o lokálne 
dostupné informácie). Následne je uzol a schopný určiť koeficient rastu, ktorý je 
definovaný nasledovne: 
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Následne uzol a vykoná prepočet zni ujúci váhy stavov z priľahlého okolia 
podľa nasledujúceho vzťahu (jedná sa o vyjadrenie z globálnej perspektívy): 
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Následne po pridelených nových váh v etkým susedom, uzol a aktualizuje 

svoju slučkovú váhu nasledovne: 
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Nasledujúce paragrafy sú zamerané na experimentálne dosiahnuté výsledky 
demon trujúce efektívnosť navrhnutého mechanizmu. V prvej časti bola 
skúmaná rýchlosť konvergencie BMH v porovnani s MD, MH a BC v prípade 
estimácie priemeru. Ked e exekúcia BMH je závislá od poradia, v akom uzly 

realokáciu váh uskotočnia, vyu itím zabudovanej matlabovskej funkcie 
randperm bolo vygenerovaných 100 scenárov s rozličným poradím ako je 
prepočet vykonaný. Ako reprezentant tejto mno iny bol zvolený aritmetický 
priemer, ktorý  je ďalej analyzovaný.  

V tab. 4.1 [58] sú zobrazené výsledky (v tab. P1 kompletné výsledky pre 

v etky siete)  porovnania prezentovaného BMH s konkurečnými váhovácími 

modelmi (MD, MH, a BC), čo znamená, e je percentuálne vyjadrený relatívny 
rozdiel medzi rýchlosťou BMH a kore pondujúcim konkurenčným modelom. 
Pozitívna hodnota predstavuje vy iu rýchlosť BMH ako konkurečný model a 
analogicky záporné číslo indikuje vy iu rýchlosť konkurenčného váhovacieho 
modelu. Tab. 4.1 obsahuje výsledky z 30 náhodných geometrických grafov 
rôznej konektivity (silnej, priemernej a slabej) a to konkrétne maximálnu 
(optimalizácia dosiahnutá v sieti, kde je algoritmus optimalizovaný 
najvýznamnej ie), minimálnu (optimalizácia dosiahnutá v sieti, kde je 

algoritmus optimalizovaný najmenej resp. konkurenčný váhovací je rýchlej í) a 
priemernú optimalizáciu. 
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Tab. 4.1: Optimalizácia dosiahnutá BMH v porovnaní s ostatnými váhami – odhad priermeru 
z inicializačných stavov 

  Optimalizácia rýchlosti konvergencie v prípade odhadu 
priemeru [%] v slabo konektovaných sie ach 

 MD MH BC 
Priemer 54.60 % 15.45 % 23.25 % 

Maximum 64.60 % 21.28 % 35.95 % 
Minimum 47.38 % 12.65 % 8.77 % 

Rozsah 17.22 % 8.63 % 27.18 % 
Optimalizácia rýchlosti konvergencie v prípade odhadu 

priemeru [%] v priemerne konektovaných sie ach 
 MD MH BC 

Priemer 46.84 % 11.15 % 15.36 % 
Maximum 60.04 % 15.64 % 36.21 % 
Minimum 39.71 % 7.80 % 1.42 % 

Rozsah 20.33 % 7.84 % 34.79 % 
Optimalizácia rýchlosti konvergencie v prípade odhadu 

priemeru [%] v silne konektovaných sie ach 
 MD MH BC 

Priemer 40.08 % 8.19 % 14.24 % 
Maximum 69.30 % 16.93 % 49.29 % 
Minimum 31.47 % 4.29 % -3.42 % 

Rozsah 37.83 % 12.64 % 52.62 % 

 

Z výsledkov je mo né vidieť, e BMH dosahuje vy iu priemernú rýchlosť 
ako konkurečné modely. Av ak BC v jednej silne konektovanej sieti dosahuje 

vy iu rýchlosť ako BMH. V silne konektovaných sieťach, najlep ie výsledky 
dosiahol BMH v porovnaní s MD a v rozsahu 47.38 % - 54.60 %, potom 

v porovnaní s MH v rozsahu 12.65 % - 21.28 % a v porovaní s BC v rozsahu 

8.77 % - 35.95 %. V priemerne konektovaných sieťach, najlep ie výsledky 
dosiahol BMH v porovnaní s MD a v rozsahu 39.71 % - 60.04 %, potom 

v porovnaní s MH v rozsahu 7.80 % - 15.64 % a v porovaní s BC 1.42 % - 

36.21 %. V slabo konektovaných sieťach, najlep ie výsledky dosiahol BMH 
v porovnaní s MD a to v rozsahu 31.47 % - 69.30 %, potom v porovnaní s MH 

v rozsahu 4.29 % - 16.93 % a v porovaní s BC je rozsah nasledovný - 3.42 % - 
49.29 %. V priemere je BMH rýchlej í ako MD v rozsahu od 40,08 % do 54,6 %, 

ako MH od 8,19 % do 15,45 % a ako BC od 14,24 % do 23,25 %. Okrem toho je 

mo né vidieť, e pre v etky váhy priemerná optimilizácia klesá s narastajúcou 
konektivitou. Čo sa týka rozsahu (rozdiel mezdi najmen ou a najväč iu 
optimalizáciou) dosahuje tento parameter najväč ie hodnoty v porovnaní s BC.  

Druhý experiment je zameraný na veľkosť odhadu siete distribuovaným 
spôsobom. Opäť, bola preskúmaná optimalizácia algoritmu zabezpečená na im 
váhovacím modelom v topológiách z predchádzajúceho experimentu. V prvej 
časti bolo preskúmané zrýchlenie dosiahnuté na im váhovacím modelom 
v porovnaní s konkurenčnými. Ako je diskutované v [5], jedným z aspektov, 

ktorým sa veľkosť siete lí i od odhadu priemeru je nevyhnutnosť voľby vodcu 
(t.j. uzla s inicializačným stavom rovným 1) – experimenty preto boli opakované 
200 krát a zaka dým s iným vodcom. V rámci prvej analýzy bol zvolený priemer 

týchto hodnôt ako reprezentant rýchlostí konvergencie. V tab. 4.2, je ukázané 
relatívne zlep enie rýchlosti konvergencie dosiahnuté BMH v porovnaní 
s konkurenčnými váhami (tab. P2 obsahuje kompletné výsledky).  
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Tab. 4.2: Optimalizácia dosiahnutá BMH v porovnaní s konkurenčnými váhovacími modelmi 
– odhad veľkosti systému 

    Optimalizácia rýchlosti konvergencie v prípade odhadu 
ve kosti siete [%] v slabo konektovaných sie ach 

 MD MH BC 
Average 55.05 16.62 23.50 

Maximum 64.46 20.86 36.47 
Minimum 47.75 13.95 13.94 

Range 16.71 6.91 22.53 
Optimalizácia rýchlosti konvergencie v prípade odhadu 
ve kosti siete [%] v priemerne konektovaných sie ach 

 MD MH BC 
Average 45.99 10.56 8.19 

Maximum 60.00 13.21 32.14 
Minimum 36.90 8.29 0.78 

Range 23.10 4.92 31.36 
Optimalizácia rýchlosti konvergencie v prípade odhadu 

ve kosti siete [%] v silno konektovaných sie ach 
 MD MH BC 

Average 41.80 7.87 9.23 
Maximum 68.16 15.21 47.41 
Minimum 30.76 5.25 -11.10 

Range 37.40 9.96 58.51 

 

Z výsledkov je mo né vidieť, e BMH dosiahol opäť najvy iu priemernú 
rýchlosť konvergencie vo v etkých prípadoch. V dvoch silne konektovaných 
sieťach ale dosiahol vy iu rýchlosť BC (priemery sú v rozsahu: 9.23 % – 

23.50 %). Porovnanie s MD (priemery sú v rozsahu: 41.80 % – 55.05 %) a MH 

(priemery sú v rozsahu: 7.87 % – 16.62 %) má podobný charakter ako 

v predo lom experimente. V silne konektovaných sieťach, najlep ie výsledky 
dosiahol BMH v porovnaní s MD v rozsahu 47.75 % - 64.46 %, v porovnaní 
s MH v rozsahu 13.95 % - 20.86 % a v porovaní s BC je rozsah nasledovný 
13.94 % - 36.47 %. V priemerne konektovaných sieťach, najlep ie výsledky 
dosiahol BMH opäť v porovnaní s MD a to v rozsahu 36.90 % - 60.00 %, 

v porovnaní s MH v rozsahu 8.29 % - 13.21 % a v porovaní s BC v rozsahu 

0.78 % - 32.14 %. V slabo konektovaných sieťach, najlep ie výsledky dosiahol 
BMH v porovnaní opäť s MD v rozsahu 30.76 % - 68.16 %, potom v porovnaní 
s MH v rozsahu 5.25 % - 15.21 % a v porovaní s BC je optimalizácia v rozsahu 

–11.10 % - 47.41 %. V priemere je BMH rýchlej í ako MD v rozsahu od 40,08 % 

do 54,60 %, ako MH od 8,19 % do 15,45 % a ako BC od 14,24 % do 23,25 %. 

S narastajúcou konektivitou priemerná optimilizácia klesá podobne ako 
v prípade odhadu priemeru. Rozsah optimalizácií je opäť najväč í v porovnaní 
s BC. 

Ďaľ í experiment je zameraný na skúmanie vplyvu náhodného výberu 
vodcu na rozsah rýchlostí konvergencie – algoritmus bol zopakovaný 200 krát 
(200 uzlov = veľkosť siete) a zaka dým bol zvolený iný uzol ako vodca. 
Následne bol skúmany rozsah hodnôt rýchlosti konvergencie, t.j. rozdiel medzi 

najpomal ou a najrýchlej ou exekúciou algoritmu. Ako je mo né vidieť na obr. 

4.1, dopad voľby uzla má najmen í vplyv na BMH. Druhý najmen í rozptyl bol 
pozorovaný pre MH, tretí v poradí bol BC (je mo né pozorovať výrazne 
zväč enie rozptylu) a naj ír í rozptyl mal MD. 
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(a) (b) 

 

(c) (d) 

Obr. 4.1: Vplyv voľby náhodného vodcu na rozsah rýchlostí konvergencie pre skúmané 
váhovacie modely – (a) BMH, (b) MH, (c) MD, (d) BC 

Kompletné výsledky pre v etky siete pre odhad priemeru, odhad veľkosti 
siete a rozsah rýchlostí konvergencie pre rôzne zvolených vodcov sú uvedené 
v sekcii Príloha (tab. P1, tab. P2 a tab. P3).  
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4.1.2 Geografická segregácia a paralelizácia distribuovaného výpočtu 

V tejto sekcii je prezentovaný mechanizmus určený na zrýchlenie 
výpočtového procesu a minimalizovania počtu správ potrebných na dosiahnutie 
konsenzu v distribuovanom systéme [81]. Mechanismus je zalo ený na segregácii 
geograficky blízkych oblastí a vytvorení dieľčích podčastí (tzv. zhlukov resp. 

packov), ktoré konvergujú k lokálnym medzivýsledkom tzv. lokálnym 
konsenzom (danými vnútornými stavmi uzlov tvoriacich kore pondujúci zhluk), 
ktoré následne konvergujú k finálnemu výsledku (globálny konsenzus). 
Predpokladá sa, e ka dý uzol v distribuovanom systéme je informovaný 
o uzloch v jeho vysielacom rozsahu. Na základe tejto skutočnosti, je ka dému 
uzlu priradená hodnota váhy wi reprezentujúca počet priľahlých susedov. Uzol, 

ktorého váha dosahuje v rámci paku najvy iu hodnotu, je ustanovený za hlavu 
tohto paku – je to v dôsledku predpokladanej najlep ej dostupnosti ostatnými 
uzlami v sieti. Platí teda nasledujúce tvrdenie  

 1:, = iijji Hwwvv xx PKPK
 (4.7) 

Vektor H obsahuje informáciu o tom, či daný uzol je hlavou nejakého paku 
alebo nie. Hodnota 1 indikuje túto skutočnosť, zatiaľ čo 0 značí opak. Vektor 
PKx je zhluk (index x slú i na vzájomné rozlí enie) – teda mno ina uzlov 

situovaných v rovnakej geograficky segregovanej oblasti. Pre zhluky a uzly 

v nich platia nasledovné pravidlá: 

 . pre  :,, yxvvv yiiyxi  PKPKPKPKV x  (4.8) 

a 

 
Q

x

Q

x 11 ==
== 0PKVPK xx  

(4.9) 

Pre lep ie modelovanie systému spracujúceho average consensus podľa 
mnou navrhovaného mechanizmu, som si zadefinoval maticu p   {0,1}NxN, ktorá 

mô e nadobúdať dva stavy: 1 na príslu nom mieste, v prípade, ak sú dva uzly 
v rovnakom paku a 0 ak nie sú. V rámci dosiahovania lokálneho konsenzu ka dý 
uzol komunikuje len s mno inou uzlov vymedzenou nasledovne: 

 }1),(),,({ == jiijijjii ,ppvvvvv EVNPi  
(4.10) 

Ka dý uzol v rámci dosahovania lokálneho konsenzu iteratívne konverguje 
k hodnode danej nasledovne: 
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(4.11) 

Zmienený lokálny konsensus sa dosiahne iteratívnou aktualizáciou 
vnútorného stavu ka dého uzla podľa nasledujúcej rovnice: 
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(4.12) 

Potom, čo v etky paky dosiahnu lokálny konsenzus, iba hlavy zvolené 
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v rámci jednotlivých zhlukov návzajom komunikujú, čo je mo né popísať 
nasledovne: 
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Matica P   {0,1}NxN  určuje, či dva paky sú avzájo  sused é. Platí teda: 
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(4.14) 

Finálny výsledok, ku ktorému hlavy konvergujú, je daný nasledovne: 
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(4.15) 

Pričom platí: 

 T
N1,JH×=Q
 

(4.16) 

Vy ie popísané skutočnosti boli overené v rámci dvoch experimetov – prvý 
pozostával zo siete stromovej topológie o veľkosti 15 uzlov a druhý z náhodne 
vygenerovaných sietí. V rámci prvého experimentu bola prepodkladaná sieť 
znázornená na obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2: Stromová topológia podrobená analýze v prvom experimente 

Jedná sa jednoduchú topológiu tvorenú 15 uzlami. V rámci prvej časti bolo 

analyzované správanie sa vnútorných stavov, v prípade ak bol implementovaný 
average consensus v pôvodnej konfigurácii. Jednotlivé hodnoty vnútorných 
stavov ako funkcie iterácie sú znázornené na obr. 4.3: 
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Obr. 4.3: Závislosť vnútorných stavov jednotlivých uzlov od iterácie v prípade pôvodnej 
exekúcie algoritmu 

Následne v rámci dosahovania globálneho konsenzu, len hlavy jednotlivých 
pakov návzájom komunikovali. Topológia siete bola preusporiadaná nasledovne: 

 

, Obr. 4.4: Reorganizovaná sieť dosahujúca globálny konsenzus 

Jednotlivé vnútorné stavy v rámci fázy dosahovania konsenzu sú 
znázornené na obr. 4.5. Grafy #1-#5 reprezentujú vnútorné stavy uzlov v rámci 
jednolivých zhlukov. Graf #6 znázorňuje vnutorné stavy jednolivých hláv 
v rámci dosahovania globálneho konsenzu. 

 

Obr. 4.5: Závislosť vnútorných stavov uzlov v jednotlivých zhlukoch od iterácie v prípade 
dosahovania lokálnych konsenzov a globálneho konsenzu 
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Dosiahnuté výsledky boli vlo ené do tabuľky: 

Tab. 4.3: Komparácia výsledkov pôvodného average consensus algoritmu a optimalizovaného 
variantu  

Metóda počet iterácií Správy 

Pôvodný 860 12900 
 
 
 

Optimalizovaný 
 

 zhlukov  
 
 

27 

 
 

86 
+ 
27 
= 

113 

  
 
 

297 

 
 
 

1422 

 83 249 

 71 213 

 69 207 

 66 198 

 86 258 

 

Z výsledkov je mo né pozorovať, e môj mechanizmus má za následok 
rapídne zefektívnenie výpočtového procesu. Sieť potrebuje len 13,13 % 

z povodného počtu iterácií a 11,02 % z pôvodného počtu správ. Rovnaký 
experiment bol uskutočnený pre 20 náhodne vygenerovaných sietí o veľkosti 27 
uzlov, kde bol skúmaný vplyv veľkosti zhluku na výsledné zefektívnenie. 
Scenáre sú zobrazené na obr. 4.6 a výsledky tohto experimentu som umiestnil do 

tab. 4.4. 

 

Obr. 4.6: Analyzované scenáre: 2 – veľkosť zhluku 3, 3 – veľkosť zhluku 4, 4 – veľkosť 
zhluku 5, 5 – veľkosť zhluku 6, 6 – veľkosť zhluku 8, 7 – rozdelenie na polovicu   

Tab. 4.4: Komparácia výsledkov pôvodného average consensus algoritmu a optimalizovaného 
variantu pre rôzne scenáre 

Scenár Ušetrené iterácie [%] Ušetrené správy [%] 
2 71,42 83,25 
3 66,58 81,79 
4 54,92 74,05 
5 50,59 73,45 
6 43,80 72,62 
7 13,54 38,47 
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Z výsledkov je mo né vidieť, e bez ohľadu na veľkosť pakov, algoritmus 
bol v dy zefektívnený. Av ak men ia veľkosť zhlukov mala za následok lep ie 
zefektívnenie výpočtového procesu.  
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4.1.3 Distribuovaný klasifikátor pre detekciu konvergencie 
/divergencie algoritmu 

V rámci tejto kapitoly je prezentovaný mnou navrhnutý mechanismus na 

detekciu konvergencie/divergencie v rámci distribuovaného systému [82]. Objekt 

môjho záujmu bol opäť average consensus algoritmus, na ktorom bol navhnutý 

mechanizmus demon trovaný. Pri návrhu mechanizmu bol kladený dôraz na 
jeho jednoduchosť, vysokú presnosť a činnosť zalo enú na matematických 
vlastnostiach konvergujúcich distribuovaných algoritmov – vďaka tejto 
skutočnosti je môj mechanizmus výrazne odli ný od predchádzajúcich rie ení. 
Mechanizmus pre plnenie svojej funkcionality nevy aduje iadnu nadbytočnú 
prevádzku a vychádza len z informácií, ktoré sú dostupné v rámci be nej 
exekúcie average consensus algoritmu. Jedinou redundaciou je potreba 

uchovávať informáciu o dvoch najaktuálnej ích konečných diferenciách 

vnútorného stavu. Na základe týchto informácií doká e ka dý uzol 
distribuovaného systému uskutočniť detekciu konvergecie/divergencie a to podľa 
nasledujúcich pravidiel.  
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V prípade platnosti podmienky (4.17), uzol vi distribuovane zadeteguje 

konvergenciu algoritmu, zatiaľ čo v prípade platnosti (4.18), vyhodnotí, e 
algoritmus diverguje. Navrhnutý mechanizmus bol overený prostredníctvom 
numerických simulácií v prostredí Matlab. Boli realizované dva experimenty – 

na vzorovej topológii a rozsiahly experiment na dvoch mno inách sietí 
tvorených 20 náhodne vygenerovanými topológiami. Prvý experiment bol 
uskutočnený na topológii znázornenej na obr. 4.7: 
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Obr. 4.7: Vzorová topológia z prvého experimentu 
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Výsledky dosiahnuté mojim klasifikátorom vo vzorovej topológii sú 
znázornené v tab. 4.5. 

Tab. 4.5: Výsledky distribuovaného klasifikátora vo vzorovej topológii 

Iterácia 
algoritmu 

Fáza algoritmu 
[%] 

Počet 
nesprávnych 
klasifikácií 

Celkový počet 
klasifikácií 

Presnos  
klasifikácie 

1 < it. < 4 3,92 2 30 93,3333 
4 ≤ it. ≤ 30 52,94 8 405 98,02 

< 30 it. 43,14 0 330 100 
Fáza garantovanej presnosti 

≤ 4 it. 96,08 8 735 98,91 

 

Je mo né pozorovať tri intervaly v rámci exekúcie algoritmu. Prvý je 
interval, kde nie je mo né garantovať vysokú presnosť mechanizmu kvôli 
nepredvídateľnému správaniu sa algoritmu. Tento úsek predstavuje v na om 
prípade 3,92 % zo v etkých iterácii. V rámci druhého intervalu bolo 

zaznamených niekoľko nesprávnych klasifikácií na niektorých uzloch. Napriek 

tomu, klasifikátor dosahuje na tomto intervale veľmi vysokú presnosť (nie v ak 
100 %). V rámci posledného intervalu nebola zaznamenaná iadna nesprávna 
klasifikácia mechanizmu. Druhý a tretí interval tvoria úsek garantovanej 
presnosti. V rámci tohoto experimentu bola dosiahnutá opäť vysoká presnosť a 
to 98,91 %, čo je mo né pova ovať za veľmi vysokú presnosť. Popísané 
skutočnosti sú znázornené na obr. 4.8.  

 

Obr. 4.8: Zobrazenie fáz algoritmu v prípade implementácie plne distribuovaného 
klasifikátora konvergencie/divergencie 

V rámci druhého experimentu bol analyzovaný navrhnutý klasifikátor pre 
detekciu konvergencie/divergencie v dvoch typoch topológií – v silno a slabo 

konektovaných. Bolo vygenerovaných 20 sietí a ich reprezentanti boli znázornení 
na obr. 4.9. 



56 

 

0 20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120 140

0

20

40

60

80

100

120

140

 

(a) (b) 

Obr. 4.9: Reprezentati silno (a) a slabo (b) konektovaných sietí 

Dosiahnuté výsledky v rámci garantovaného úseku sú znázornené v tab. 4.6. 

Tab. 4.6: Výsledky distribuovaného klasifikátora v skúmaných topológiách 

Topológia Slabo konektované siete Silne konektované siete 
Parameter 

Priemerná presnosť [%] 99.86 98.12 
Priemerný počet iterácií bez 

chybnej klasifikácii [%] 
9.84 49.52 

 

Je mo né pozorovať vysokú presnosť klasifikácie v oboch prípadoch, av ak 
v slabo konektovaných truktúrach je môj mechanizmus vďaka ni ej rýchlosti 
algoritmu účinnej í. Dokonca interval, kde do lo k chybám, je pre slab ie 
konektované truktúry rapídne krat í. 
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4.2 Analýza lineárnych deterministických algoritmov pre 
distribuované priemerovanie a distribuovaný odhad 
ve kosti siete 

4.2.1 Analýza rýchlosti konvergencie a presnosti finálnych stavov 
algoritmu average consensus so zastavovacím kritériom 

Ďaľ ia sekcia je zameraná na analýzu rýchlosti konvergencie average 
consensus algoritmu v náhodne vygenerovaných sieťach ako aj na odklon 

finálnej hodnoty, ku ktorej uzly skonvergujú, v prípade implementácie 
zastavovacieho kritéria navrhnutého pre bezdrôtové sensorové siete [83-86]. 

V tejto sekcii bol implementovaný mechanizmus prezentovaný v [30]. Jedná sa o 
plne distribuované rie enie, ktorého pou itie zabezpečí exekúciu algoritmu 
v konečnom čase, čím umo ní aplikáciu algoritmu v praxi. Jeho príncip spočíva 
v uchovávaní dvoch kon tánt (prednastavených pred začatím algoritmu) na 
ka dom uzle a to presnosť a limit počítadla a jednej premennej počítadlo. Ka dý 

uzol má vlastné počítadlo (iniciované hodnotou nula), ktoré sa zvy uje o 
hodnotu jedna v iteráciách, kedy je rozdiel medzi dvomi následnými vnútornými 
stavmi men í ako prednastavená presnosť. Ak nie je, jeho hodnota je nastavená 
na nulu. Ak je y následných porovnaní vnútorných stavov men ie ako presnosť, 
average consensus je pova ovaný za skompletizovaný na príslu nom uzle. 
Hodnota y sa určuje pomocou prednastaveného limitu počítadla. V iterácii, keď 
posledný uzol skompletizuje algoritmus, je algoritmus average consensus 

pova ovaný za skončený a teda sieť dosiahla konsenzus. Po implementácii 
skúmaného zastavovacieho kritéria pre detekciu konvergencie algoritmu je 
mo né algoritmus average consensus preformulovať nasledovne: 

Tab. 4.7: Formálizácia algoritmu average consensus so zastavovacím kritériom 

Algorithm: Distribuovaný lineárny average consensus algoritmus so zastavovacím kritériom [30] 
V prvej iterácii kazdý uzol vi inicializuje svoj vnútorný stav xi (1) hodnotou, ktorá je výsledom 
napr. lokálneho merania a nastaví počítadlo na hodnotu 0 
V ďaľších iteráciách pokiaľ k ≠ kl 

1. Každý uzol pošle správu obsahujúcu jeho aktuálny vnútorný stav vo forme broadcast 
správy do priľahlého okolia 

2. Každý uzol vi  V obdrží správy od priľahlých uzlov   
3. Každý uzol vynásobí všetky stavy príslušnou váhou [W]ij 
4. Každý uzol prispôsobí svoj aktuálny vnútorný stav použitím lineárnej aktualizačnej 

schémy a odhadne hodnotu priemeru podľa x(k+1) = W × x(k) 
5. Každý uzol vypočíta |∆xi(k)| = |xi(k+1) - xi(k)| a inkrementuje o hodnotu 1 počítadlo ak ∆xi(k) < presnosť. V opačnom prípade nastaví počítadlo na hodnotu 0 
6. Každý uzol overí, či počítadlo = limit počítadla a považuje algoritmus za lokálne 

skompletizovaný v prípade platnosti podmienky 

 

Nasledujúci experiment je zameraný na skúmanie počtu iterácií a presnosti 

v 30 náhodne vygenerovaných sietiach pre presnosť = 0.0001 a limit 

počítadla = 3. Bol menený zmie avací parameter   v rámci celého rozsahu 
konvergencie pre model CW. Bol analyzovaný priemer iterácií potrebných na to, 
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aby uzly v sieti dosiahli konsenzus (APD) a taktie  bola analyzovaná priemerná 
relatívna chyba finálnych stavov.  

Na nasledujúcom grafe je znázornený priemerný počet iterácii potrebných 
na to, aby sieť dosiahla konsenzus. 

 

Obr. 4.10: Závislost rýchlosti konvergencie od zmiešavacieho parametra v náhodne 
vygenerovanej topológii 

Na nasledujúcom obrázku je znázornenný priemerný relatívny odklon 

hodnôt, ku ktorým algoritmus skonvergoval, od hodnoty skutočného 
aritmetického priemeru. 

 

Obr. 4.11: Závislost relatívnej odchýlky finálnych stavov od zmiešavacieho parametra 
v náhodne vygenerovanej topológii 

Z výsledkov je mo né vidieť, e ni ia hodnota  spôsobuje hor ie výsledky 
v oboch prípadoch.  

V nasledujúcom experimente bolo skúmané správanie sa algoritmu average 

consensus (opäť CW) v rozličných topologiách, presnej ie jeho rýchlosť 
konvergencie pre rôzne . Bolo analyzované správanie sa algoritmu 
s variabilným zmie avacím parametrom v tyroch základných topológiách: 

strom, hviezda, kruh a plne konektovaná mrie ka. Výsledky pre jednotlivé 
tópologie a vzájomné porovnanie je znázornené na nasledujúcih obrázkoch.  
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Obr. 4.12: Závislost rýchlosti konvergencie od zmiešavacieho parametra v topológii strom 

 

Obr. 4.13: Závislost rýchlosti konvergencie od zmiešavacieho parametra v topológii kruh 

 

Obr. 4.14: Závislost rýchlosti konvergencie od zmiešavacieho parametra v topológii hviezda 
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Obr. 4.15: Závislost rýchlosti konvergencie od zmiešavacieho parametra v topológii plne 
konektovaná mriežka 

 

Obr. 4.16: Vzájomná komparácia rýchlosti konvergencie v skúmaných topológiách 

Výsledky potvrdili v eobecne známe teorémy experimentálne overené 
v predo lom experimente a to, e ni ia hodnota  spôsobuje ni iu rýchlosť 
konvergencie. Ďalej mô eme sledovať skutočnosť, e  sa zni uje a  do určitej 
hodnoty, kedy začne opäť stúpať. Algoritmus dosiahol najlep ie výsledky v plne 

konektovanej mrie ke, kvôli najlep ej konektivite uzlov. Algoritmus dosiahol 
vysokú rýchlosť konvergencie aj v hviezdicovej topológii, ktorá síce nie je 
charakterizovaná vysokou priemernou konektivitou, ale obsahuje jeden centrálny 
prvok, ku ktorému sú pripojené v etky ostatné uzly. V stromovej a v kruhovej 

topológii dosiahol algoritmus pomal ie výsledky. Tieto siete sa navy e vyznačujú 
dlh ími intervalmi konvergencie ako lep ie konektované siete a to kvôli ni ej 
hodnote stupňa najlep ie konektovaného uzla v sieti.  

Nasledujúci experiment je zameraný na vplyv zmeny parametrov 

presnosť (d) a limit počítadla (K). Boli menené hodnoty zmienených parametrov 

a bol sledovaný vplyv týchto zmien na odchýlku finálnych hodnôt a počet 
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iterácii potrebných na to, aby sieť dosiahla konsenzus. Dosiahnuté výsledky sú 
zobrazené na v nasledujúcej sekvencii obrázkov: 

 

Obr. 4.17: Vlyv zmeny parametrov zastavovacieho kritéria na rýchlosť konvergencie 

 

Obr. 4.18: Vlyv zmeny parametrov zastavovacieho kritéria na odklon finálnych stavov 

Je mo né prehlásiť, e algoritmus dosahoval v skúmaných topológiách  
najlep ie výsledky v označených oblastiach na nasledujúcich grafoch: 

 

Obr. 4.19: Hľadanie najlepšej konfigurácie zastavovacieho kritéria 

Nasledujúca sekcia paragrafov sa zaoberá porovnávacou túdiou tyroch 

frekventovane implementovaných a citovaných váhovacích modelov algoritmu 
average consensus (menovite MD, MH, BC a OW) so skúmaným zastavovacím 
kritériom [30]. Parametre kritéria boli menené nasledovne: presnosť nadobúdala 
hodnoty 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 a limit počítadla 3,4 ... 100 a to za účelom 
preskúmania vplyvu týchto zmien na presnosť finálnych vnútorných stavov 
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kvantifikovaných strednou kvadratickou chybou a rýchlosť konvergencie 
vyjadrenú počtom iterácií potrebných na dosiahnutie konsenzu - a tak nájsť 
najvhodnej ií váhovací model pre analyzované zastavovacie kritérium.  

Môj úmysel je demon trovaný na 60 náhodných geometrických grafoch (30 
silno a 30 slabo konektovaných), ktorých senzorové uzly disponovali náhodne 
vygenerovanými počiatočnými vnútornými stavmi Bernoulliho rozdelenia 

s Pr (x = 1) = 0.5 a Pr (x = 0) = 0.5. Veľkosť v etkých sietí je rovnaká a 
rovná sa 200 uzlov.  

V prvom experimente bol skúmaný asymptotický konvergenčný factor rasym 

(4.19) a čas konvergencie asym (4.20) pre ka dý váhovací model [49].  

 k

k
asym

k
r

/1

2

2

)0( )0(

)(
limsup)( 











−

−
=

→ xx

xx
W

xx

 
(4.19) 

 
)/1log(

1
)(

asym

asym
r

=W  (4.20) 

Bola analyzovaná priemerná hodnota zo v etkých 30 sietí pre silno a slabo 
konektované siete (viď obr. 4.20 obsahujúci legendu aj pre obr. 4.21, obr. 4.22, 

obr. 4.23 a obr. 4.24). Ako je mo né vidieť, MD dosahuje najvy ie hodnoty 
oboch parametrov a je teda najhor í v oboch mno inách sietí spomedzi 

skúmaných váhovacích modelov (men ia hodnota znamená vy iu rýchlosť 
konvergencie). Druhým najhor ím je MH, tretím najhor ím je BC a najlep ie 
výsledky sú pozorované pre OW. V eobecne mo no vidieť, e algoritmus je 
pomal í v slabo konektovaných sieťach bez ohľadu na pou itý váhovací model. 

 

Obr. 4.20: Priemerný asymptotický konvergenčný faktor a čas konvergencie 
v skúmaných topológiách 

Na obr. 4.21 a obr. 4.22 je zobrazená stredná kvadratická chyba (MSE – 

mean square error v AJ) [dB] [5]: 
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Z obrázkov je zrejmé, e stredná kvadratická chyba klesá, keď limit 
počítadla rastie a teda nárast hodnoty limitu počítadla má za následok vy iu 

presnosť konečných odhadov. Existuje v ak niekoľko výnimiek, keď je hodnota 
strednej kvadratickej chyby vy ia pre men iu hodnotu limitu počítadla ako pre 

limit počítadla s vy ou hodnotou - tento jav je hlavne viditeľný pre OW 
(výrazná oscilácia je pozorovateľná pre malé hodnoty limitu počítadla na 

obr. 4.21). Tento jav mo no pozorovať aj pri iných váhovacích modeloch, hoci 
jeho výskyt je v porovnaní s OW vzácny (napr. presnosť MD = 10-6, limit 
počítadla = 49-50, v slabo konektovaných sieťach atď.).  

Analogicky ni ia hodnota presnosti zaisťuje men iu strednú kvadratickú 
chybu a tým pádom vy iu presnosť konečných odhadov. Na obr. 4.21 je 

zobrazená priemerná stredná kvadratická chyba [dB] pre ka dý váhovací model 
v silne konektovaných sieťach. Zo vzájomného porovnania skúmaných váh je 
mo né vidieť, e pre ka dý limit počítadla s presnosťou rovnou 10-2-10-6 je OW 

najpresnej í, BC je druhý napresnej í, MH je tretí a MD dosahuje najmen iu 
presnosť. Pre presnosť = 10-1, OW má men iu kvadratickú chybu ako 
konkurenčné váhovacie modely s výnimkou limitu počítadla = {3, 5}, kde je 

lep í MD, limitu počítadla = {3-7, 9}, keď MH má men iu strednú kvadratickú 

 

 

 
 

Obr. 4.21: Závislosť strednej kvadratickej chyby v decibeloch pre rôzne konfigurácie 
zastavovacieho kritéria v silne konektovaných sieťach 
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chybu a limitu počítadla = {3-13}, keď je OW hor í ako BC. OW je najmenej 

presný váhovací model pre limit počítadla = {3,5}, druhý najmenej presný pre 

limit počítadla = {4,6,7,9} a tretí najmenej presný pre limit počítadla = {8, 10-

13}. Pri ostatných hodnotách limitu počítadla (tzn. {14-100}) je OW 

najpresnej í v porovnaní s ostatnými skúmanými váhovacími modelmi. Poradie 

ďal ích troch váhovacích modelov je rovnaké ako pre presnosť 10-2-10-6, t.j. MD 

má vy iu strednú kvadratickú chybu ako MH a BC a MH je nepresnej ie ako 

BC. 

Na obr. 4.22 je zobrazená priemerná hodnota strednej kvadratickej chyby 
[dB] pre ka dý váhovací model v slabo konektovaných sieťach. Pre 
presnosť = 10-1 dosahuje MD najvy iu strednú kvadratickú chybu okrem limitu 
počítadla = {9, 11, 13, 15-23, 25-33, 35-37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59}, 

kde je OW hor í a MD je druhý najpresnej í. OW má druhú najvy iu strednú 
kvadratickú chybu pre ka dý limit počítadla okrem tých, ktoré sú uvedené 
vy ie. MH má tretiu najmen iu strednú kvadratickú chybu pre ka dú hodnotu 
limitu počítadla s výnimkou {71, 73, 75, 77-100}, keď je najpresnej í. BC má 
najmen iu strednú kvadratickú chybu pre hodnotu limitu počítadla = {3-70, 72, 

74, 76}. Pre ostatné hodnoty limitu počítadla má BC tretiu najvy iu strednú 
kvadratickú chybu. Pre presnosť = 10-2-10-6 je poradie váhovacích modelov z 

 

 

 

Obr. 4.22: Závislosť strednej kvadratickej chyby v decibeloch pre rôzne konfigurácie 
zastavovacieho kritéria v slabo konektovaných sieťach 
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hľadiska hodnoty strednej kvadratickej chyby rovnaké ako v silne 

konektovaných sieťach, t.j. MD je najmenej presný pre ka dý limit počítadla, 

MH je druhý najmenej presný, BC je tretí a OW dosahuje najmen iu strednú 
kvadratickú chybu. Av ak existujú tri výnimky, keď MH dosahuje ni iu chybu 
ako BC a to pre presnosť = 10-5, limit počítadla = {33-35}. 

V ďal om paragrafe je čitateľova pozornosť upriamená na rýchlosť 
konvergencie skúmaných váhovacích modelov. Z obr. 4.23 a obr. 4.24 je zrejmé, 
e počet iterácií potrebných na dosiahnutie konsenzu rastie, keď sa zvy uje limit 

počítadla. Navy e aj pokles hodnoty parametra presnosť spôsobuje spomalenie 
algoritmu. Na obr. 4.23 sú uvedené rýchlosti konvergencie v silne konektovaných 
sieťach. Z výsledkov vyplýva, e MH je najrýchlej í, MD je druhý najrýchlej í, 
OW tretí a BC je najpomal í pre ka dý limit počítadla s presnosťou rovnou 10-1-

10-3. Pre presnosť = 10-4 a vy iu je OW rýchlej í ako MD pre ka dú hodnotu 

limitu počítadla. V porovnaní s MH je OW rýchlej í pre presnosť = 10-4 a limit 
počítadla > 11 a pre presnosť = 10-5 a 10-6, je rýchlej í pre ka dú limitu 
počítadla. Znamená to, e OW dosahuje najvy iu rýchlosť konvegencie pre tieto 

hodnoty presnosti a limitu počítadla. Poradie ostatných váhovacích modelov je 

rovnaké ako v prípade pou itia predchádzajúcich presností s výnimkou 10-6, kde 

BC dosahuje vy iu rýchlosť ako MD pre ka dú hodnotu limitu počítadla.  

 

 

 

Obr. 4.23: Závislosť rýchlosti konvergencie pre rôzne konfigurácie zastavovacieho 
kritéria v silne konektovaných sieťach 
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V slabo konektovaných sieťach (obr. 4.24) pre presnosť = 10-1 je najvy ia 
rýchlosť konvergencie dosiahnutá váhovacím modelom MH a to pre v etky 
limity počítadla, MD je druhý najrýchlej í, BC tretí OW je najpomal í. Pre 
presnosť = 10-2-10-5, MH je najrýchlej í, MD je druhý, OW je tretí a BC 
dosahuje najni iu rýchlosť konvergencie. Pre presnosť = 10-6, MH je 

najrýchlej í, OW je druhý, MD je tretí a BC dosahuje najni iu rýchlosť 
konvergencie pre ka dú hodnotu limitu počítadla. 

Experimenty prezentované v tejto kapitole sa zaoberali výkonom 
váhovacích modelov average consensus algoritmu s piatimi rozličnými 
váhovacími modelmi v prípade implementácie zastavovacieho kritéria 
prezentovaného v [30]. Na začiatku bol overený vplyv zmeny zmie avacieho 

parametra  na rýchlosť konvergencie a presnoť odhadov. Z výsledkov vyplýva, 
e vy ia hodnota  má za následok vy iu rýchlosť a vy iu presnosť. Ďalej bol 

overený vplyv zmeny parametrov zastavovacieho kritéria a to presnosť a limit 
počítada na rýchlosť konvergencie a presnosť finálnych odhadov. Bolo zistené, e 
zni ovanie hodnoty presnosti a zvy ovanie limitu počítadla má za následok 
zvy ovanie presnosti odhadov, ale aj spomaľovanie algoritmu. Posledná časť 
bola zameraná na porovnávaciu túdiu tyroch váhovacích modelov (MD, MH, 

BC, OW) a bolo overené, ktorý váhovací model dosiahol najvy iu presnosť 

 

 

 

Obr. 4.24: Závislosť rýchlosti konvergencie pre rôzne konfigurácie zastavovacieho 
kritéria v slabo konektovaných sieťach 
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(určenú pomocou strednej kvadratickej chyby) a najvy iu rýchlosť konvergencie 

pre rôzne parametre skúmaného zastavovacieho kritéria v 30 silno a 30 slabo 

konektovaných náhodne vygenerovaných grafov. Vo v eobecnosti bola 
dosiahnutá najvy ia presnosť v prípade váhovacieho modelu OW v silno aj 

slabo konektovaných sieťach (tento váhovací model dosiahol aj najni í 
asymptotický konvergentný faktor a čas konvergencie). Tento váhovací model 
v ak nebol príli  presný v prípade nízkych hodnôt presnosti (hlavne v slabo 

konektovaných sieťach). Druhým najpresnej ím bol BC (teno model mal druhý 
najni í asymptotický konvergenčný faktor a čas konvergencie), tretí MH (tretí 
najni í asymptotický konvergentný faktor a čas konvergencie) a najmenej 
presný bol MD (najvy í asymptotický konvergenčný faktor a čas konvergencie). 
Pokiaľ ide o rýchlosť konvergencie, najlep ie výsledky dosiahol MH, druhý bol 

MD, tretí OW a najhor ie výsledky boli pozorované v prípade BC. Paradoxne 

v tomto prípade váhy s vysokým asymptotickým konvergenčným faktorom a 
časom konvergencie dosiahli vy í výkon. OW bol obzvlá ť rýchly v prípade 
ni ích hodnôt parametra presnosti, kedy dokonca prekonal MD (pre 

presnosť = 10-4-10-6 v silno konektovaných sieťach a pre presnosť = 10-6 v slabo 

konektovaných sieťach) a MH (pre presnosť = 10-4-10-6 v silne konektovaných 
sieťach). Na základe pozorovaných skutočností je mo né vyvodiť záver, e OW 
je najvhodnej í pre reálne aplikácie z hľadiska presnosti konečných odhadov, 
zatiaľ čo MH dosahuje najvy iu rýchlosť konvergencie v rámci skúmaných 
váhovacích modelov. Navy e na základe experimentálne získaných výsledkov 
mo no prehlásiť, e vy ie hodnoty limitu počítadla a ni ie hodnoty parametra 

presnosti vedú k men ej strednej kvadratickej chybe, a teda k vy ej presnosti 
finálnych odhadov bez ohľadu na pou itý váhovací model a konektivitu siete. 

Na druhej strane nárast týchto parametrov spôsobuje spomalenie algoritmu. 
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4.2.2 Komparatívna štúdia presnosti odhadu priemeru pre 
váhovacieho modely algoritmu average consensus 

Distribuované algoritmy pre odhad agregačnej funkcie sú dôle itou súčasťou 
veľa aplikácií zalo ených na technológiách s obmedzenými zdrojmi energie. 
Dosiahnutie veľkej presnosti odhadu agregačnej funkcie za krátky čas doká e 
výrazne optimalizovať energetickú náročnosť estimačného procesu. To je jeden 
z dôvodov, prečo je výber vhodného komplementárneho distribuovaného 
algoritmu dôle itou súčasťou návrhu aplikácie pre takéto systémy. túdia 
prezentovaná v tejto sekcii [87] je zameraná na komparáciu presnosti vybraných 
váhovacích modelov algoritmu average consensus v rozličných fázach algoritmu 
a pri inicializačných stavoch rôznych distribúcií za účelom nájdenia 
najvhodnej ieho váhovacieho modelu pre reálnu implementáciu z hľadiska 
rýchlosti. V rámci experimentov bola overená presnosť iestich váhovacích 
modelov, ktoré sú vďaka svôjmu charakteru predurčené pre implementáciu do 
reálnych aplikácií. Jedná sa o CW, MD, MH, LD, BC a BMH. túdia je 
zameraná na komparáciu presnosti v desiatich vybraných iteráciach {100. it., 

200. it., 300 it. …. 1000 it.} a pre náhodne vygenerované inicializačné stavy 
Gaussovského, rovnomorného a Bernoulliho rozdelenia, ktorých hustoty 
pravdepodobností sú znázornené na obr 4.25. Presnosti jednotlivých váhovacích 
modelov pre vybrané distribúcie boli porovnané v desiatich silne a v desiatich 

slabo konektovaných sieťach a bolo skúmané, ktorý váhovací model bol 

 
(a) (b) 

 
(c) 

Obr. 4.25: Hustoty pravdepodobností – (a) Gaussovské, (b) rovnomerné, (c) Bernoulli  
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najpresnej í a najnepresnej í v danej topológii a v danej iterácii.  

Prvá časť je zameraná najprv na analýzu presnosti v silne konektovaných 
sieťach. V tab. 4.8 a tab. 4.10 je zobrazené v koľkých sieťach pre konkrétnu 
distribúciu inicializačných stavov a iteráciu dosiahli skúmané váhovacie modely 
najvy iu resp. najni iu presnosť. Je mo né vidieť, e najni iu presnoť pre 
Gausovské rozdelenie dosiahol CW a to vo v etkých sieťach a fázach algoritmu. 
Naopak najvy iu presnosť dosiahol BC v 47 prípadoch (jeden prípad znamená 
extrém v jednej sieti a v jednej iterácii) a dvojfázovo konfigurovaný MH v 53 

prípadoch. Ďalej je mo né pozorovať, e BMH je najpresnej í hlavne 
v počiatných fázach algoritmu, potom oba tieto váhovacie modely dosiahli 
najvy iu presnosť v rovnakom počte sietí v piatich fázach algoritmu 
a v neskor ích fázach dosiahol najvy iu presnosť v najväč om počte sietí BC. 

V prípade, e inicializačné stavy majú rovnomerné rozdelenie, dosiahol CW 
najni iu presnosť vo v etkých sieťach a fázach podobne ako v predo lom 
prípade. Ohľadom najvy ej presnosti je mo né badať opäť vysokú presnosť BC 
(46 prípadov) BMH (51 prípadov). Charakter je podobný ako v predo lom 
prípadne, t.j. BMH je najpresnej í v najviac sieťach v počiatočných fázach 
algoritmu, potom nasledujú fázy, v ktorých modely dosiahli najvy iu presnosť 
zhodne v piatich sieťach a v neskor ích fázach bol najpresnej í v najviac sieťach 
opäť BC. V porovnáni s experimentom s inicializačnými stavmi Gaussovského 

Tab. 4.8: Sumarizácia váhovacích modelov s najvyššou presnosťou v silne 
konektovaných sieťach  

Modely s najvyššou presnos ou najnepresnejšieho odhadu 
R Mo Označenie iterácie 

  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

G
au

ss
ov

o 

CW - - - - - - - - - - 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD - - - - - - - - - - 
BC 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 

BMH 7 7 6 5 5 5 5 5 4 4 

R
ov

no
m

rn
é 

CW - - - - - - - - - - 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD 2 1 - - - - - - - - 
BC - 3 5 5 5 5 5 6 6 6 

BMH 8 6 5 5 5 5 5 4 4 4 

B
er

no
ul

li
ho

 CW - - - - - - - - - - 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD - - - - - - - - - - 
BC - - - - - - 2 2 - - 

BMH 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 

S
um

ar
iz

ác
ia

 CW - - - - - - - - - - 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD 2 1 - - - - - - 1 1 
BC 3 6 9 10 10 10 12 13 12 12 

BMH 25 23 21 20 20 20 18 17 18 18 



70 

 

rozdelenia dosiahol aj LD najvy iu presnosť v troch sieťach v počiatočných 
fázach algoritmu. V prípade inicializačných stavov Bernoulliho rozdelenia je 
mo né vidieť, e CW je najmenej presný v 98 prípadoch. V dvoch prípadoch 
dosiahol najni iu presnosť BC (v počiatočných fázach algoritmu) a to i napriek 

tomu, e tento model dosiahol najvy íu presnosť v tyroch sieťach v neskor ích 
fázach algoritmu. V ostatných 96 prípadoch bol najpresnej í BMH. Porovnaním 
v etkých scenárov s rozličnými distribúciami inizializačných stavov je mo né 
vidieť, e najpresnej í v najväč om počte silne konektovaných sietí je BMH a to 

v 67 % prípadoch. Druhým v poradí je BC, ktorý bol najpresnej í v 32 %. 

Posledný modelom, ktorý dosiahol najvy iu presnosť aspoň v jednom prípade, 
je LD (v 1 % prípadoch). V prípade váhovacích modelov s najni iu presnosťou 
je mô né vidieť, e CW bol najmenej presný a  v 99 %. Vo zvy ných prípadoch 
dosiahol najni iu presnosť BC. Popísané skutočnosti sú graficky vyobrazené 
v obr. 4.26 a obr. 4.27. 

V nasledujúcej časti bude analyzovaná presnosť váhovacích modelov v slabo 

konektovaných sieťach opäť pre náhodne vygenerované inicializačné vnútorné 
stavy Gausovskej, rovnomernej a Bernoulliho distribúce a pre v etkých 10 
skúmaných iterácií (dosiahnutévýsledky sú zobrazené v tab. 4.9, obr. 4.28 

a obr. 4.29).  

Tab. 4.9: Sumarizácia váhovacích modelov s najvyššou presnosťou v slabo 
konektovaných sieťach 

Modely s najvyššou presnos ou najnepresnejšieho odhadu 
R Mo Označenie iterácie 

  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

G
au

ss
ov

o 

CW - - - - - - - - - - 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD - - - - - - - - - - 
BC 2 1 1 1 1 - - - - - 

BMH 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 

R
ov

no
m

rn
é 

CW - - - - - - - - - - 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD 2 - 1 - 1 1 1 1 1 1 
BC - - - - - - - - - - 

BMH 8 10 9 10 9 9 9 9 9 9 

B
er

no
ul

li
ho

 CW - - - - - - - - - - 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD - - - - - - - - - - 
BC - - - - - - - - - - 

BMH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S
um

ar
iz

ác
ia

 CW - - - - - - - - - - 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD 2 - 1 - 1 1 1 1 1 1 
BC 2 1 1 1 1 - - - - - 

BMH 26 29 28 29 28 29 29 29 29 29 
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Prvá časť je opäť zameraná na scenár s inicializačnými stavmi 
Gaussovského rozdelenia. Podobne ako v experimentoch so silne konektovanými 
sieťami aj v slabo konektovaných sieťach dosiahol CW najni iu presnosť vo 
v etkých sieťach a vo v etkých fázach algoritmu. Ohľadom najpresnej ích 
váhovacích modelov - BMH dosiahol najvy iu presnosť vo v etkých prípadoch 
okrem iestich, kedy bol najpresnej í BC. Narozdiel od experimentov v silne 

konektovaných sieťach, BC dosiahol najvy iu presnosť v skor ích fázach 
algoritmu. V experimentoch s rovnomerným rozdelením je mo né pozorovať, e 
CW bol najmenej presný v 70 prípadoch a BC v 30 prípadoch (skôr v 
počiatočných fázach algoritmu). Najvy iu presnosť v najviac prípadoch dosiahol 
BMH (v 91 prípadoch). Vo zvy ných deviatich prípadoch bol najpresnej í LD. 
V prípade iniciácie vnútorných stavov hodnotami Bernoulliho rozdelenia: CW 
dosiahol najhor í výsledok v 56 prípadoch a BC v 44 prípadoch. Najlep ím 
váhovacím modelom je BMH a to vo v etkých prípadoch a vo v etkých fázach. 
Celkovo v slabo konektovaných sieťach bol BMH najpresnej í v 95 % prípadoch 
a teda, bol výrazne presnej í ako ostatné váhovacie modely. Druhým 
najpresnej ím bol LD v 3 % prípadoch. Vo zvy ných 2 % prípadoch dosiahol 
najvy iu presnosť BC. Najhor í výsledok dosiahol CW v 75 % prípadoch a BC 

v 25 %. 

Na obr. 4.26, obr. 4.27, obr. 4.28, a obr. 4.29  je znázornené vzájomné 

Tab. 4.10: Sumarizácia váhovacích modelov s najnižšou presnosťou v silne 
konektovaných sieťach 

Modely s najvyššou presnos ou najnepresnejšieho odhadu 
R Mo Označenie iterácie 

  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

G
au

ss
ov

o 

CW 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD - - - - - - - - - - 
BC - - - - - - - - - - 

BMH - - - - - - - - - - 

R
ov

no
m

rn
é 

CW 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD - - - - - - - - - - 
BC - - - - - - - - - - 

BMH - - - - - - - - - - 

B
er

no
ul

li
ho

 CW 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD - - - - - - - - - - 
BC 1 1 - - - - - - - - 

BMH - - - - - - - - - - 

S
um

ar
iz

ác
ia

 CW 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD - - - - - - - - - - 
BC 1 1 - - - - - - - - 

BMH - - - - - - - - - - 
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porovnanie váhovacích modelov pre v etky skúmané distribúcie inicializačných 
hodnôt v silne a slabo konektovaných sieťach vyobrazené separátne a na obr. 

4.30, a obr. 4.31 dokopy. Z výsledkov je zrejmé, e najvy iu presnosť v najviac 

prípadoch dosiahol BMH, ktorý bol najlep í v 80.83 % prípadoch. Druhým 
najlep ím v poradí, čo do počtu najvy ích presností, je BC a to v 17.17 % 

prípadoch. Posledným modelom, ktorý dosiahol najvy iu presnosť aspoň 
v jednom prípade, je LD (a to v 2 %). Z experimentálne dosiahnutých výsledkov 

je pozorovateľný zaujímavý fenomén – BC, ktorý dosiahol najvy iu presnosť 
takmer v jednej estine zo v etkých prípadov, dosiahol v 12.67 % prípadoch 
najni iu rýchlosť. V ostatných 87.33 % bol najmenej presný CW, ktorý tak 
dopadol v prezentovanej komparatívnej túdii s najhor ím výsledkom. 

Tab. 4.11: Sumarizácia váhovacích modelov s najnižšou presnosťou v slabo 
konektovaných sieťach 

Modely s najvyššou presnos ou najnepresnejšieho odhadu 
R Mo Označenie iterácie 

  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

G
au

ss
ov

o 

CW 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD - - - - - - - - - - 
BC - - - - - - - - - - 

BMH - - - - - - - - - - 

R
ov

no
m

rn
é 

CW 6 5 6 6 6 7 7 9 9 9 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD - - - - - - - - - - 
BC 4 5 4 4 4 3 3 1 1 1 

BMH - - - - - - - - - - 

B
er

no
ul

li
ho

 CW 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD - - - - - - - - - - 
BC 7 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

BMH - - - - - - - - - - 

S
um

ar
iz

ác
ia

 CW 19 20 22 22 22 23 23 25 25 25 
MD - - - - - - - - - - 
MH - - - - - - - - - - 
LD - - - - - - - - - - 
BC 11 10 8 8 8 7 7 5 5 5 

BMH - - - - - - - - - - 
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Obr. 4.26: Najpresnejšie váhovacie modely v silne konektovaných sieťach 

 

Obr. 4.27: Najnepresnejšie váhovacie modely v silne konektovaných sieťach 

 

Obr. 4.28: Najpresnejšie váhovacie modely v slabo konektovaných sieťach 

 

Obr. 4.29: Najnepresnejšie váhovacie modely v slabo konektovaných sieťach 
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Obr. 4.30: Najpresnejšie váhovacie modely v slabo konektovaných sieťach 

 

Obr. 4.31: Najpresnejšie váhovacie modely v slabo konektovaných sieťach 
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4.2.3 Analýza vplyvu náhodného výberu vodcu na rýchlos  
konvergencie odhadu ve kosti siete 

Informácia o veľkosti siete je klúčová pre správne plnenie funkcionality veľkého 
počtu distribuovaných algoritmov [48, 88-90]. V literatúre je mo né nájsť 
niekoľko spôsobov ako túto informáciu získať [48]. Jedným z nich je takzvané 
značkovanie (v AJ tagging), kde ka dý uzol disponuje preddefinovaným 
identifikačným číslom a uzly uchovávajú tabuľku s týmito číslami [48]. Ďaľ ím 
spôsobom ako určiť veľkosť siete je schéma usporiadaného číslovania (v AJ 
ordered numbering scheme) zalo ená na prednastavených klúčoch, ich 
vzájomnej výmene a následnej úschove maximálnych hodnôt [48, 91]. 

Uplatnenie na li aj pravdepodobnostné mechanizmy vyu ívajúce apriórne 
znalosti vybraných parametrov [48, 92-93]. Tieto mechanizmy sú pou ívané 
hlavne v rozľahlých a dynamických sieťach. Moderné rie enia sú zalo ené aj na 
vyu ítí ortogonálnych algoritmov, ktorých úlohou je nájsť mno inu 
ortogonálnych vektorov distribuovaným spôsobom [48]. Jednou z mo ností je aj 
vyu itie modifikovaného algoritmu average consensus [48, 94]. Práve na túto 
variantu je zameraná táto sekcia. V porovnaní s odhadom priemeru, kde sú 
vnutorné stavy inicializované výstupom meraní pozorovanej fyzikálnej veličiny, 
funkcionalita odhadu veľkosti siete po aduje zvolenie jedného uzla za vodcu 
[48]. Jedná sa o uzol, ktorého inicilizačný stav je nastavený na hodnotu jedna, 
zatiaľ čo ostatné uzly sú inicializované nulou. Algoritmus v sieti s takto 

nastavenými hodnotami asymptoticky konverguje k prevrátenej hodnote 
veľkosti siete. Ako je uvedené v [48], vodca mô e byť prednastavený alebo 
určený pou itím iného komplementárneho mechanizmu (napr. max-consensus 

algoritmus). Určovanie vodcu takýmito spôsobmi so sebou nesie niekoľko 
komplikácií. Zatiaľ čo manuálne prednastavenie nie je vhodným rie ením pre 
rozsiahle a dynamicky sa meniace siete, tak pou itie ďaľ ieho algoritmu 
predstavuje zvy ené energetické, pamäťove a výpočtové nároky. Preto v tejto 
komparatívnej túdii [95] je skúmaný vplyv náhodného výberu vodcu na 
rýchlosť konvergencie algoritmu, pričom jej cieľom je dokázať resp. vyvrátiť 
potrebu určovania vodcu jednou z uvedených metód (t.j. skúmaná je intenzita 
vplyvu na zmenu rýchlosti konvergencie). V túdii je analyzovaných päť 
váhovacích modelov algoritmu average consensus, vhodných pre reálnu 
implementáciu: CW, MD, MH, LD, BC a BMH. Experimenty boli vykonané 
v sieťach s náhodnou geometrickou topológou o veľkosti 200 uzlov a to takým 
spôsobom, e algoritmus bol vykonaný 200 krát v ka dej sieti, zaka dým s iným 
uzlom ako vodcom. Následne bol skúmaný rozsah rýchlostí konvergencie 
a maximálna mo ná decelerácia algoritmu v dôsledku nesprávne zvoleného 
vodcu. V tab. 4.12 sú uvedené výsledky pre skúmané váhovacie modely vo 

v etkých sieťach (W – slabo konektované siete, A – priemerne konektované 
siete, S – silne konektované siete). Ideálnym výsledkom by bol rozsah rovnajúci 
sa 0 (čo znamená, e stochastickosť výberu nemá iadny vplyv na rýchlosť 
konvergencie). Táto varianta ale nie je príli  pravdepodobná a preto je 

vy etrované, ktorý váhovací model má u í rozsah rýchlosti konvergencie. Kvôli 
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transparentnosti zobrazených výsledkov je túda zameraná len na extrémy, t.j. 
váhovacie modely, ktoré sú najlep ie/najhor ie v topológii. 

Tab. 4.12: Rozsahy rýchlostí konvergencie pre všetky skúmané váhovacie modely v 
slabo, stredne a silne konektovaných sieťach 

Rozsah rýchlostí konvergencie 
 CW MD MH LD BC BMH 

W #1 2092 it. 1046 it. 1074 it. 947 it. 1177 it. 829 it. 
W #2 2198 it. 1098 it. 580 it. 520 it. 988 it. 493 it. 
W #3 2569 it. 1284 it. 774 it. 696 it. 1238 it. 579 it. 
W #4 2036 it. 1018 it. 713 it. 639 it. 1047 it. 647 it. 
W #5 1575 it. 787 it. 385 it. 329 it. 667 it. 293 it. 
W #6 1316 it. 657 it. 464 it. 424 it. 910 it. 427 it. 
W #7 2922 it. 1461 it. 779 it. 689 it. 1353 it. 677 it. 
W #8 3685 it. 1841 it. 953 it. 800 it. 1668 it. 713 it. 
W #9 12671 it. 6335 it. 3173 it. 2713 it. 4494 it. 2788 it. 

W #10 5359 it. 2679 it. 1719 it. 1532 it. 2461 it. 1510 it. 
A #1 792 it. 395 it. 208 it. 199 it. 285 it. 196 it. 
A #2 692 it. 345 it. 205 it. 194 it. 267 it. 196 it. 
A #3 374 it. 187 it. 122 it. 122 it. 228 it. 103 it. 
A #4 829 it. 414 it. 162 it. 147 it. 299 it. 145 it. 
A #5 462 it. 231 it. 177 it. 165 it. 231 it. 165 it. 
A #6 1193 it. 595 it. 206 it. 190 it. 567 it. 180 it. 
A #7 394 it. 196 it. 148 it. 138 it. 211 it. 138 it. 
A #8 663 it. 331 it. 257 it. 239 it. 292 it. 232 it. 
A #9 1056 it. 527 it. 262 it. 242 it. 573 it. 235 it. 

A #10 652 it. 325 it. 112 it. 98 it. 147 it. 92 it. 
S #1 394 it. 196 it. 126 it. 159 it. 121 it. 118 it. 
S #2 316 it. 158 it. 99 it. 94 it. 156 it. 95 it. 
S #3 486 it. 242 it. 126 it. 119 it. 189 it. 114 it. 
S #4 423 it. 211 it. 143 it. 139 it. 211 it. 138 it. 
S #5 317 it. 158 it. 129 it. 123 it. 179 it. 124 it. 
S #6 269 it. 134 it. 83 it. 79 it. 129 it. 80 it. 
S #7 263 it. 131 it. 64 it. 60 it. 135 it. 60 it. 
S #8 239 it. 119 it. 73 it. 69 it. 99 it. 69 it. 
S #9 417 it. 207 it. 147 it. 143 it. 284 it. 135 it. 
S #10 277 it. 138 it. 98 it. 94 it. 140 it. 89 it. 

 

Z výsledkov je mo né vidieť, e naju í rozsah (a teda náhodny výber vodcu 
má najmenej negatívny vplyv na rýchlosť konvergencie) je v najväč om 
mno stve sietí pozorovaný pre BMH – stalo sa tak v siedmych slabo, 

v siedmych priemerne a v siedmych silno konektovaných sieťach. Druhým 
a zároveň posledným modelom, ktorý dosiahol naju í rozsah aspoň v jednej 

sieti je LD - trikrát v slabo konektovaných sieťach, jedenkrát v priemerne 

konektovaných sieťach a trikrát v silne konektovaných sieťach. Ďalej je mo né 
pozorovať, e oba zmienené váhovacie modely dosiahli naju í rozsah zhodne 

v dvoch priemerne a dvoch silne konektovaných sieťach. Ohľadom najhor ích 
výsledkov a teda váhovacích modelov s naj ir ím rozsahom je vidieť, e CW 

dosiahol naj ir í rozsah vo v etkých 30 sieťach. Celková komparácia 
pozostávajúca z výsledkov získaných vo v etkých sieťach je znázornená na obr. 

4.32 a obr. 4.33. Z obrázkov je badateľné, e BMH dosiahol naju í rozsah 
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v 68 % sietí a teda je najmenej ovplyvnený náhodným výberom vodcu. Druhým 
váhovacím modelom je LD, ktorý dosiahol naju í rozsah v 32 % sietí. iadny 
ďal í váhovací model nedosiahol naju í rozsah minimálne v jednej zo sietí. 
Najhor ím váhovacím modelom z hľadiska vlyvu náhodného výberu vodcu bol 
CW, ktorý dosiahol naj ir í rozsah vo v etkých 30 sieťach.  

CW MD MH LD BC BMH
 

  
(a) (b) 

Obr. 4.32: Rozsah rýchlostí konvergencie – váhovacie modely s najužších rozsahom 
rýchlostí konvergencií (a), váhovacie modely s najširším rozsahom 
rýchlostí konvergencií (b) 

V nasledujúcom experimente je skúmaná maximálna decelerácia algoritmu 
spôsobená náhodne zvoleným vodcom (v dôsledku výberu najmenej vhodného 
uzla za vodcu) t.j. bola vykonaná relatívna komparácia najrýchle ej 
a najpomal iej exekúcie algoritmu. Výsledky pre v etky topológie, v ktorých 
bola analýza vykonaná, a pre v etky váhovacie modely sú zobrazené na 
obr. 4.33, obr. 4.34, obr. 4.35 a v tab. 4.13.  

 

Obr. 4.33: Decelerácia algoritmu kvôli nesprávne zvolenému vodcovi – slabá konektivita 
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Obr. 4.34: Decelerácia algoritmu kvôli nesprávne zvolenému vodcovi – priemerná konektivita 

 

Obr. 4.35: Decelerácia algoritmu kvôli nesprávne zvolenému vodcovi – silná konektivita 

Z výsledkov je mo né pozorovať, e v slabo konektovaných sieťach je CW 

najmenej spomalený v tyroch, MD vo dvoch, LD v jednej a dvojfázovo 
konfigurovaný Metopolis-Hasting weight model BMH v troch. V priemerne 

konektovaných sieťach CW dosiahol najlep í výsledok v jednej sieti, MD 

v dvoch, MH v dvoch, LD v dvoch a BMH tie  v dvoch. V jednej sieti je mo né 
pozorovať, e CW a MD váhovací model dosiahli zhodne najrýchlej iu 
deceleráciu. V silne konektovaných sieťach dosiahol CW najni iu deceleráciu 
v dvoch sieťach, MD v jednej, rovnako ako MH, LD v troch, BC v jednej 

a BMH vo dvoch. Najväč iu deceleráciu v slabo konektovaných sieťach je mo né 
vidieť u MD a to vo dvoch sieťach, MH v jednej sieti, LD rovnako v jednej sieti 

a BC váhovacieho modelu v iestich sieťach. V priemerne konektovaných sieťach 
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bol CW najhor í v jednej sieti, BC v siedmych a BMH vo dvoch. V sieťach 
slabej konektivity mal BC váhovací model naj ir í rozsah a  v deviatich sieťach 
a vo zvy nej sieti to bol BMH. Na obr. 4.36 je spolu vyobrazený percentuálny 
podiel váhovacích modelov s najni iou a najvy ou deceleráciou v jednotlivých 
sieťach. Z výsledkov je mo né vidieť, e najlep ie výsledky dosiahol CW a to v 

26 % sietí. Druhým najlep ím bol BMH, ktorý bol najmenej spomalený v 23 % 

sieťach. Potom nasledujú MD a LD, ktoré dosiahli najlep í výsledok zhodne 
v 19 %. MH bol najmenej spomalený v 10% sietiach a len v 3% bol najlep í BC. 

Najväč ie spomalenie v rámci v etkých modelov dosiahol BC a to v 73 % 

sietiach. Druhým v poradí bol BMH, ktorý bol najviac spomalený v 10 %. 

Potom nasleduje MD v 7 % a potom CW, MH a LD, v etky zhodne v 3 % sietí. 

Na základe experimentálne pozorovaných skutočností je mo né prehlásiť, e 
BMH dosiahol z celkového hľadiska najlep ie výsledky. Najhor ie výsledky 
z hľadiska rozsahu rýchlostí kovnergencií dosiahol CW a z hľadiska decelerácie 
algoritmu negatívne dominoval BC. Môj výzkum experimentálne dokázal 
nevyhnutnosť implementácie mechanizmu na správne určenie vodcu resp. 

Tab. 4.13: Rozsahy rýchlostí konvergencie pre všetky skúmané váhovacie modely v 
slabo, stredne a silne konektovaných sieťach 

Rozsah rýchlostí konvergencie 
 CW MD MH LD BC BMH 

W #1 2092 it. 1046 it. 1074 it. 947 it. 1177 it. 829 it. 
W #2 2198 it. 1098 it. 580 it. 520 it. 988 it. 493 it. 
W #3 2569 it. 1284 it. 774 it. 696 it. 1238 it. 579 it. 
W #4 2036 it. 1018 it. 713 it. 639 it. 1047 it. 647 it. 
W #5 1575 it. 787 it. 385 it. 329 it. 667 it. 293 it. 
W #6 1316 it. 657 it. 464 it. 424 it. 910 it. 427 it. 
W #7 2922 it. 1461 it. 779 it. 689 it. 1353 it. 677 it. 
W #8 3685 it. 1841 it. 953 it. 800 it. 1668 it. 713 it. 
W #9 12671 it. 6335 it. 3173 it. 2713 it. 4494 it. 2788 it. 

W #10 5359 it. 2679 it. 1719 it. 1532 it. 2461 it. 1510 it. 
A #1 792 it. 395 it. 208 it. 199 it. 285 it. 196 it. 
A #2 692 it. 345 it. 205 it. 194 it. 267 it. 196 it. 
A #3 374 it. 187 it. 122 it. 122 it. 228 it. 103 it. 
A #4 829 it. 414 it. 162 it. 147 it. 299 it. 145 it. 
A #5 462 it. 231 it. 177 it. 165 it. 231 it. 165 it. 
A #6 1193 it. 595 it. 206 it. 190 it. 567 it. 180 it. 
A #7 394 it. 196 it. 148 it. 138 it. 211 it. 138 it. 
A #8 663 it. 331 it. 257 it. 239 it. 292 it. 232 it. 
A #9 1056 it. 527 it. 262 it. 242 it. 573 it. 235 it. 

A #10 652 it. 325 it. 112 it. 98 it. 147 it. 92 it. 
S #1 394 it. 196 it. 126 it. 159 it. 121 it. 118 it. 
S #2 316 it. 158 it. 99 it. 94 it. 156 it. 95 it. 
S #3 486 it. 242 it. 126 it. 119 it. 189 it. 114 it. 
S #4 423 it. 211 it. 143 it. 139 it. 211 it. 138 it. 
S #5 317 it. 158 it. 129 it. 123 it. 179 it. 124 it. 
S #6 269 it. 134 it. 83 it. 79 it. 129 it. 80 it. 
S #7 263 it. 131 it. 64 it. 60 it. 135 it. 60 it. 
S #8 239 it. 119 it. 73 it. 69 it. 99 it. 69 it. 
S #9 417 it. 207 it. 147 it. 143 it. 284 it. 135 it. 
S #10 277 it. 138 it. 98 it. 94 it. 140 it. 89 it. 
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potrebu jeho prednastavenia a to bez ohľadu na pou itý váhovací model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CW MD MH LD BC BMH
 

  
(a) (b) 

Obr. 4.36: Decelerácia algoritmu – najmenej spomalené váhovacie modely (a), najviac 
spomalené váhovacie modely (b) 
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4.2.4 Odolnos  algoritmu average consensus proti útoku prevedenému 
iteligentným útočníkom 

Nasledujúca kapitola je zameraná na skúmanie vplyvu útoku prevedeného 
iteligentným útočníkom na systém exekujúci algoritmus average cosensus [96]. 

Predpokladá sa, e počas celej exekúcie algoritmu je vykonaný jeden útok, počas 
ktorého útočník infiltruje hodnotu váhového priemeru zo v etkých 
inicializačných stavov. Bol skúmaný vplyv tohto útoku na deceleráciu algoritmu 
a odklon finálnych hodnôt, ku ktorým uzly skonvergujú, od hodnoty reálneho 
priemeru. Bola modifikovaná hodnota útoku a iterácia, kedy k nemu pri lo. 
Nakoniec bol analyzovaný vplyv výberu napadnutého uzla na zmienené 
parametre. Útok je modelovaný ako pridanie nadbytočného uzla do systému 
počas jednej iterácie a jeho vnútorný stav je definovaný nasledovne: 
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Prvý experiment bol vykonaný za účelom skúmania vplyvu útoku na 
rýchlosť konvergencie algoritmu. Na obr. 4.37 bol zobrazený rozdiel medzi 
počtom iterácii bez chybového scenára a scenára s chybou (tento parameter je 

označený ako Δ). Útok bol spáchaný pribli ne v 50 % exekúcie algoritmu. 
Inicializačné stavy nadobúdali hodnoty v rozsahu 1,1+k,1+2.k..... a teda 

parameter k spôsobuje vy iu rozprestrenosť inicializačných stavov. 

 

Obr. 4.37: Závislost decelerácie algoritmu od hodnoty vnútorného stavu útočníka a 
rozptýlenosti inicializačných stavov 

Ako je mo né vidieť z výsledkov (obr. 4.37), bez ohľadu na k, rozdiel v 

počte iterácií sa zvy oval s vy ou hodnotou parameta x . Rýchlosť rastu funkcie 
sa zní ila, keď parameter x  dosiahol vy ie hodnoty. Pri vysokých hodnotách 
bola zmena funkcie veľmi malá. Znamená to, e rastúca hodnota parametra x  

mala za následok vy iu deceleráciu algoritmu. Ohľadom parametra k – jeho 
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nárast spôsobil pokles počtu iterácií. Pre malé hodnotdy parametra k, funkcia 

rýchlo klesala s nárastom parametra k. Potom, pre väč ie hodnoty parametra k, 

sa rast zni oval. Z pozorovaných skutočností je mo né vidieť, e čím menej sa 
inicializačné stavy od seba lí ili, tým menej bol algoritmus odolný voči útoku. 

Druhý experiment je opäť zameraný na vplyv útoku na spomalenie 
algoritmu. Tentokrát bolo predpokladané, e vnútorná hodnota útočníka bola 
kon tantná (rovná aritmetickému priemeru) a dochádzalo k zmene iterácie 
nastania chyby i .  

Bez ohľadu na hodnotu parametra k, z obr. 4.38 je mo né vidieť, e Δ sa 
zvy uje, keď sa zvy uje hodnota i  – čo znamená neskor ie nastanie útoku. 
Potom je mo né vidieť iteráciu, po ktorej funkcia má nulovú hodnotu. Dôvodom 
je, e útok bol spáchaný po dokončení algoritmu a u  nemal iadny vplyv na 
fungovanie average consensus algoritmu. Z pozorovaných skutočnosti vyplýva, 
e neskor ie nastanie útoku má za následok vy iu deceleráciu algoritmu. Ak je 

v ak útok spáchaný príli  neskoro (po skompletizovaní algoritmu), nemá tento 
útok iadny vplyv na algoritmus. Pri zmene hodnot parametra k je mo né 
pozorovať podobné správanie ako v predchádzajúcom experimente – tj nárast 
k spôsobuje pokles decelerácie.  

 

Obr. 4.38: Závislost decelerácie algoritmu od iterácie nastania útoku a rozptýlenosti 
inicializačných stavov 

Ďaľ í experiment je zameraný na vplyv hodnoty vnútorného stavu útočníka 
na odklon finálneho stavu (viď obr. 4.39). Boli menené ako hodnoty vnútorného 
stavu útočníka tak aj iterácia nastania útoku. Hodnota parametra k bola 1. 

Parameter Δav predstavuje rozdiel finálnych stavov, ku ktorým sieť 
skonvergovala v prípade prítomnosti útoku, so stavom s bezchybovou exekúciou.  

Z výsledkov je mo né vidieť, e nárasť i  nemá iadny vplyv na odklon 
finálnych hodnôt od očakávaných. Nárast parametra x  má za naśledok výrazný 
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nárast odklonu finálnych hodnôt.  

 

Obr. 4.39: Závislost odklonu finálnych stavov, ku ktorým uzly skonvergujú, od iteácie nastania 
útoku a hodnoty vnútorného stavu útočníka 

Posledný experiment bol zalo ený na vplyv útoku v prípade, ak je menený 
uzol, na ktorom bol spáchaný útok (viď obr. 4.40). 

 

Obr. 4.40: Závislost rýchlosti konvergencie od napadnuté uzla 

Boli predpokladané tieto hodnoty k = 10, i  = 20 a x  = 10 a skúmaný 
vplyv na deceleráciu algoritmu. Z obrázku je mo né vidieť, e zmena 
napadnutého uzla nemá zásadný vplyv na deceleráciu algoritmu. Výber 
napadnutého uzla nemal iadny vplyv na finálne stavy, ku ktorým uzly 
skonvergovali, a preto táto závislosť nebola zobrazená ani analyzovaná. 

Na základe experimentálne pozorovaných skutočností, je mo né prehlásiť, e 
rozprestrenosť inicializačných stavov má za následok vy iu odolnosť algoritmu. 
Vy ia hodnota stavu útočníka spôsobuje vy í odklon finálnych stavov rovnako 
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aj vy iu deceleráciu algoritmu. Hodnota iterácie nastania útoku nemá vplyv na 
odklon finálnych hodnôt od skutočného priemeru. Ďalej je mo né vidieť, e čím 
neskôr útok nastane tým je dopad na spomalenie algoritmu vy í. V prípade ak 
útok nastane po skompletizovaní algoritmu, nemá tento útok iadny vplyv na 
algoritmus. Nakoniec bolo zistené, e zmena uzla, na ktorom bol útok 
realizovaný, nemá zásadný vplyv na deceleráciu algoritmu. 
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4.2.5 Vplyv zlýhavania liniek na generalizovaný Metropolis-Hastings 
váhovací model  

MH sa stal v posledných rokoch objektom záujmu mnohých vedcov 
zaoberajúcich sa distribuovaným výpočtom [41, 58]. Ako u  bolo uvedené, tento 
model bol navrhnutý Metropolisom, Rosenbluthom a Tellerom v roku 1953 a 

roz írený Hastingsom v roku 1970 [58]. Jeho pôvodným účelom bolo simulovať 
komplexné, ne tandartné a viacrozmerné distribúcie v rámci Monte Carlo 
metód [58]. Uzly v rámci inicializačnej konfigurácie tohto modelu disponujú 
hodnotou vlastného stupňa a stupňov priľahlých uzlov a teda len lokálne 
dostupné informácie sú potrebné pre úspe nú inicializačnú konfiguráciu [58]. 

Táto skutočnosť má za dôsledok výrazné zjednodu enie inicializačnej 
konfigurácie vďaka čomu na iel tento model rozsiahle vyu itie v reálnych 
systémoch [58]. V roku 2014 Schwarz a kolektív [40] navrhol generalizovaný 
variant MH (GMH) váhovacieho modelu obsahujúceho konvenčné hodnoty 
zmie avacieho parametra. Váhovaciu maticu MH je na základe zmieneného 
výskumu mo né preformulovať nasledovne [40]:  
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V [40] je daľej matematicky odvodené, e dodr anie  > 0 predstavuje 

nevyhnutnú podmienku pre konvergenciu algoritmu v náhodných grafoch a  ≥ 0 

je nevyhnutná podmienka aj v prípade, ak graf nie je biparitný ani regulárny. 
Ni ie hodnoty zmie avacieho parametra majú za následok prioritizáciu  stavov 
získaných od uzlov z priľahlého okolia na úkor aktuálneho vnútorneho stavu 
uzlov.  

V rámci výskumu prezentovaného v tejto kapitole bol skúmaný vplyv 
náhodného zlyhávania liniek na GMH a určenie najvhodnej ej inicializačnej 
konfigurácie z hľadiska odolnosti voči zlyhávaniu liniek [97].   

V rámci experimentov bol predpokladaný váhovací model GMH so tyrmi 
rôznymi hodnotami zmie avacieho parametra a to  = {0, 1/3, 2/3, 1}. Horná a 
dolná hranica tejto mno iny sú hodnoty, s ktorými sa získajú konvenčné 
MH [40]. Ostatné dve hodnoty boli zvolené tak, aby skúmaný interval bol 
rozdelený na tri rovnako dlhé úseky. Pre analýzu bola zvolená metodika 
zalo ená na porovnávaní strednej kvadratickej chyby v 10 rôznych iteráciách, v 
60 náhodných geometrických grafoch o veľkosti 200 uzlov (30 silno a 30 slabo 

konektovaných), a pre tri rozdelenia náhodne vygenerovaných inicializačných 
stavov (Gausovo, rovnomerné a Bernoulliho – ich hustoty pravdepodobnosti sú 
zobrazené na obr. 4.41). Naviac boli vybrané tri ďal ie často citované váhovacie 
modely, a to MD, BC a OW a bola porovnaná ich robustnosť s robustnosťou 
vybranými inicializačnými konfiguráciami GMH. 
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Obr. 4.41: Hustota pravdepodobnosti pre náhodne vygenerované incializačné stavy Gaussovho, 
jednotného, a Bernoulliho rozdelenia 

Prvý experiment je zameraný na charakter strednej kvadratickej chyby v 
skúmaných iteráciách (kvôli prehladnosti je uvedený priemer zo v etkých 30 
sietí - výsledky silne a slabo konektovaných sietí sú zobrazené samostatne, 
rovnako aj výsledky pre skúmane distribúcie inicializačných stavov sú zobrazené 
separátne). Na obr. 4.42 sú výsledky bezchybného scenára a scenárov 
so stochastickými poruchami liniek s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa hodnote 
p = {10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 90 %}. Keď e charakter strednej kvadratickej 
chyby je rovnaký bez ohľadu na pou itý zmie avací parameter, kvôli lep ej 
čitateľnosti boli zobrazené len grafy iba pre  = 0. Z výsledkov je vidieť, e 
stredná kvadratická chyba klesá s rastúcim počtom iterácií – je mo né 
pozorovať konzistentné správanie pre ka dý scenár. Minimálna hodnota strednej 
kvadratickej chyby je dosiahnutá pre scenár bez chýb a to v ka dej skúmanej 
iterácii (nedochádza k strácaniu správ a teda algoritmus plní svoju funkcionalitu 
správne). Pokiaľ ide o scenáre s poruchami liniek, zni ovanie strednej 

kvadratickej chyby sa spomaľuje s narastajúcim počtom iterácií (tento fenomén 
je zvlá ť viditeľný v silne konektovaných sieťach) a to bez ohľadu na 
konektivitu a distribúciu inicializačných stavov. Z výsledkov ďalej vyplýva, e 
vy ia hodnota p (dochádza k strate väč ieho mno stva správ) spôsobuje vy iu 
hodnotu strednej kvadratickej chyby opäť bez ohľadu na konektivitu a 
distribúciu inicializačných stavov.  
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Obr.4.42: Závislosť strednej kvadratickej chyby od počtu iterácií – pre  = 0 

Ďal í experiment je zameraný na hľadanie najvhodnej ej konfigurácie GMH 
na základe experimentálne získaných výsledkov. Ako u  bolo uvedené, sú 
skúmané tyri rôzne počiatočné konfigurácie (  = {1, 2/3, 1/3, 0}) a porovnané 
s konkurenčnými váhami, a to s MD, BC a OW. Na obr. 4.42 sú uvedené úplné 
výsledky, t.j. priemer výsledkov dosiahnutých vo v etkých silne a slabo 

pripojených sieťach pre ka dú distribúciu a pre ka dú pravdepodobnosť 
v prípade bezchybového scenáru GMH. Z výsledkov mô eme vidieť, e 
najmen ie hodnoty strednej kvadratickej chyby sú dosiahnuté pre  = 0 pre 

ka dé rozdelenie a pre ka dú iteráciu. Okrem toho je vidieť, e stredná 
kvadratická chyba sa zvy uje s rastom hodnoty . Preto je mo né kon tatovať, 
e optimálna konfigurácia GMH v prípade bez chybového scenára je  = 0. 

 

  



88 

 

  

  

Obr. 4.43: Závislosť strednej kvadratickej chyby od počtu iterácií – bezchybové scenáre 

Následujúci odstavec je zameraný na analýzu výsledkov z obrázkov v sekcii 

Príloha (obr. P1, obr. P2, obr. P3, obr. P4, obr. P5 a obr. P6) a porovnanie 

v etkých skúmaných počiatočných konfigurácií GMH s konkurenčnými váhami.  

Na obr. 4.44 je zobrazené relatívne mno stvo prípadov, keď sú GMH lep ie 
ako zodpovedajúce konkurenčné váhy pre v etky skúmané iterácie. Z výsledkov 
je mo né vidieť, e pre  = 1, GMH sú lep ie ako MD vo v etkých prípadoch v 

10., 25.,50. a 75. iterácii (za jeden prípad je pova ované porovnanie strednej 
kvadratickej chyby pre jednu pravdepodobnosť výskytu poruchy a pre jedno 

rozdelenie počiatočných hodnôt). Potom sa funkcia zni uje s rastúcim počtom 
skúmaných iterácií. V 300. iterácii dosahuje GMH men iu hodnotu strednej 
kvadratickej chyby len v 30 % a teda MD dosahuje lep ie výsledky v 70 % 

prípadov. Porovnanie GMH s BC ukazuje, e BC dosahuje lep ie výsledky vo 
väč om mno stve prípadov ako GMH – v 10. iterácii je to v 90 % zo v etkých 
prípadov. Potom funkcia rastie s nárastom počtu iterácií a v 300. iterácii, GMH 
dosahuje men iu strednú kvadratickú chybu vo viac ako 80 % prípadov. V 
porovnaní s OW sú v GMH lep ie vo väč ine prípadov s výnimkou pribli ne 5 % 

v 25. iterácii, keď má OW men iu strednú kvadratickú chybu. Ďaľ ie počiatočné 
konfigurácie GMH dosahujú podobné výsledky ako najmenej robustná varianta 
s  = 1. Je ale mo né vidieť, e GMH váhy s men ím zmie avacím parametrom 
sú vo väč ine prípadov o niečo lep ie v porovnaní s konkurenčnými váhami (čím 
je men ia hodnota , tým častej ie dosiahnu GMH lep í výsledok). Z výsledov 

získaných v slabo konektovaných sieťach (obr. 4.45) mô eme vidieť, e GMH sú 
vo v etkých prípadoch lep ie ako MD a OW bez ohľadu na hodnotu 
zmie avacieho parametra. V porovnaní s BC, pre  = 1, sú GMH lep ie iba 
v 10 % v etkých prípadov v 10. - 100 iterácii. Potom funkcia rastie a v 

300. iterácii, GMH je lep ia vo viac ako 25 % prípadov. To znamená, e BC 
majú vo väč ine prípadov men iu strednú kvadratickú chybu. Pre  = 2/3 

vidíme zlep enie, ale váhy GMH sú vo v eobecnosti menej robustné ako BC. V 
300. iterácii sú lep ie vo viac ako 35 % prípadov. Pre  = 1/3, je mo né vidieť 
výraznej ie zlep enie v porovnaní s predo lými dvoma konfiguráciami. V 
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10. iterácii sú GMH lep ie ako BC v takmer 55 % prípadov. Pre  = 0 má GMH 
najmen iu strednú kvadratickú chybu vo väč ine prípadov. V 10. iterácii sú 
lep ie v 90 % zo v etkých prípadov – v ostatných iteráciách je to viac ako 60 %.  

Nasledujúca sekvencia obrázkov (obr. 4.46) zobrazuje porovnanie GMH 

s konkurenčnými váhami pre rôzne pravdepodobnosti výskytu chyb. Z 
výsledkov je mo né vidieť, e GMH s  = 1 sú v silne konektovaných sieťach vo 
väč ine prípadov lep ie v porovnaní s MD. Pre p = 10 % sú lep ie v 60 % zo 

v etkých prípadov, potom funkcia mierne klesla pre p = 20 %, potom je mo né 
vidieť nárast a pre p = 80 % a p = 90 % majú tieto váhy vo v etkých prípadoch 
men iu strednú kvadratickú chybu. V porovnaní s BC, pre p = 10 % sú GMH 

lep ie vo viac ako 65 % prípadov. Následne funkcia klesá a jej minimum je 
dosiahnuté pre p = 90 %, kde GMH sú lep ie len v 10 % zo v etkých prípadov. 
Pokiaľ ide o  OW, GMH majú men iu strednú kvadratickú chybu vo v etkých 
prípadoch s výnimkou p = 10 %, kde sú lep ie vo viac ako 95 % prípadov. Pre  

= 2/3, 1/3, 0 je situácia podobná predchádzajúcej analýze, t.j. ka dé zní enie 
zmie avacieho parametra zaistí drobné zlep enie v prospech GMH. Z výsledov 
získaných v slabo konektovaných sieťach (obr. 4.47) vidíme, e GMH sú lep ie 
ako MD a BC pre ka dú pravdepodobnosť vo v etkých prípadoch. V porovnaní 

 

 

Obr. 4.44: Komparácia GMH s rôznymi inicializačnými konfiguráciami s konkurečnými 
váhami pre rôzne iterácie v silne konektovaných sieťach  
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s BC, GMH s  = 1 sú lep ie len v 10 % zo v etkých prípadoch pre p = 10 %. 

Potom pre p = 20 % - 40 %, GMH sú lep ie v takmer 25 % prípadov. Následne 
má funkcia klesajúci charakter a pre p = 90 % majú GMH men iu strednú 
kvadratickú chybu len v 10 % zo v etkých prípadov. Zvý enie zmie avacieho 
parametra  spôsobuje, e GMH je robustnej ia ne  BC vo väč om mno stve 
prípadov. Pre  = 0 a pre p = 10 %, GMH sú lep ie ako BC v takmer 85 % 

prípadov. 

Záver experimentu je zameraný na hodnotenie relatívneho mno stva 
prípadov, kedy sú GMH robustnej ie ako konkurečné váhy pre Gaussovu, 
rovnomernú a Bernoulliho distribúciu počiatočných stavov. V silne 

konektovaných sietiach (obr. 4.48), GMH, ktorých zmie avací parameter je 

nastavený na hodnotu  = 1, sú lep ie v takmer 75 % prípadov pre Gaussovu 
distribúciu v porovnaní s MD. Pre zvy né dve distribúcie sú výsledky o niečo 
lep ie. Porovnanie s BC odhaľuje, e pre Gaussovu distribúciu majú GMH 

men iu strednú kvadratickú chybu v 55 % zo v etkých prípadov. Následne je 

mo né sledovať mierny pokles pre rovnormernú (viac ako 50 %) a pre 

Bernoulliho distribúciu (menej ako 50 %). V porovnaní s OW, GMH s  = 1 sú 
lep ie vo v etkých prípadoch s výnimkou niekoľkých percent v prípade 

 

 

Obr. 4.45: Komparácia GMH s rôznymi inicializačnými konfiguráciami s konkurečnými 
váhami pre rôzne iterácie v slabo konektovaných sieťach 
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inicializačných stavov Bernoulliho distribúcie. Rovnako ako v predchádzajúcich 
dvoch analýzach, pokles  má za následok nárast prípadov, kedy GMH sú lep ie 
v porovnaní s konkurečnými váhami.  

V slabo konektovaných sieťach (obr. 4.49) mô eme vidieť, e GHM so 
v etkými skúmanými variantami zmie avacieho parametra sú lep ie ako MD a 
OW vo v etkých prípadoch pre ka dé rozdelenie inicializačných stavov. 
V porovnaní s BC pre  = 1 je stredná kvadratická chyba váh GMH men ia v 
20% prípadov pre Gaussovu a rovnomernú distribúciu. Pre Bernoulliho 
distribúciu sú GMH lep ie vo viac ako 35 % prípadov. GMH s  = 2/3 dosahuje 

rovnaké výsledky pre Gaussovo a rovnomerné rozdelenie, pre Bernoulliho sú 
v ak lep ie v 50 % zo v etkých prípadov. Pre  = 1/3, GMH sú lep ie vo viac 
ako 20 % prípadov pre Gaussovu distribúciu, ale pre rovnomernú distribúciu 

mô eme vidieť výrazné zlep enie - GMH sú lep ie v takmer 60 % zo v etkých 
prípadov. Pre Bernoulliho  distribúciu sú GMH lep ie v 65 % prípadov. GMH 

s   = 0 dosahuje významný nárast relatívneho mno stva prípadov, keď GMH 
je lep ia ako BC a to predov etkým pre rovnomernú distribúciu inicializačných 
stavov (v takmer 95 %). Pre Gaussovu a Bernoulliho distribúciu to je vo viac 
ako 35 %, respektívne 85 % prípadov.  

 

 

Obr. 4.46: Komparácia GMH s rôznymi inicializačnými konfiguráciami s konkurečnými 
váhami pre rôzne pravdepodobnosti nastania chyby v silne konektovaných sieťach 
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Výskum prezentovaný v tejto sekcii bol zameraný na robustnosť GMH voči 
stochastickým zlyhávaniam liniek modelovaných ako náhodná udalosť 
Bernoulliho distribúcie. Mojim cieľom bolo pomocou metodiky zalo enej na 

skúmaní strednej kvadratickej chyby nájsť najvhodnej iu počiatočnú 
konfiguráciu týchto váh z hľadiska robustnosti. Nebolo prepokladané pou itie 
iadneho bezpečnostného mechanizmu, ktorý by zvý il energetickú náročnosť 

výpočtového procesu. Bola overená robustnosť tyroch variantov inicializačnej 
konfigurácie pre rôzne pravdepodobnosti zlyhávania liniek, pre tri rozdelenia 
náhodne vygenerovaných počiatočných stavov v desiatich iteráciách a v silno a 
slabo konektovaných náhodných geometrických grafoch. Na záver boli získané 
výsledky porovnané s konkurečnými váhami, menovite s MD, BC, a OW. 

 Na základe pozorovaných skutočností je mo né prehlásiť, e vy ia hodnota 
pravdepodobnosti zlyhania liniek spôsobuje zvý enie strednej kvadratickej chyby 

bez ohľadu na topológiu siete, distribúciu inicializačných stavov a skúmanú 
iteráciu. Rozdiel v strednej kvadratickej chybe medzi bezchybným scenárom a 
scenármi s výskytom zlyhaní liniek je veľmi evidentný najmä v neskôr ích 
iteráciách v silne konektovaných sieťach. Okrem toho sa preukázalo, e GMH 
váhy so zmie avacím parametrom rovným nule sú najrobustnej ím variantom v 

 

 

Obr. 4.47: Komparácia GMH s rôznymi inicializačnými konfiguráciami s konkurečnými 
váhami pre rôzne pravdepodobnosti nastania chyby v slabo konektovaných sieťach 
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ka dej iterácii, pre ka dú pravdepodobnosť a pre ka dé skúmané rozdelenie 
iniciali ačných stavov. Prezentované porovnanie s vybranými konkurečnými 
váhami ukazuje, e váhy GMH sú výrazne robustnej ie ako OW a to ako v silne 

tak aj slabo konektovaných sietiach. V porovnaní s MD sa ukazuje, e v silne 
konektovaných sieťach sú GMH lep ie najmä v skor ích iteráciách a pri vy ích 
hodnotách pravdepodobnosti nastania chyby. Pokiaľ ide o vplyv rozdelenia 

inicializačných stavov, neexistuje zásadný rozdiel medzi výsledkami pre 
Gaussovo, rovnomerné a Bernoulliho rozdelenie. Najvy iu robustnosť pre GMH 
v porovnaní s BC je vidieť v prípade pou itia inicializačných stavov Bernoulliho 
distribúcie, druhá najvy ia bola dosiahnutá pre rovnormernú, najhor ie 
výsledky boli dosiahnuté pre Gaussovu. 

V slabo konektovaných sieťach sú GMH omnoho robustnej ie voči 
zlyhávaniam liniek ako MD. V porovnaní s BC sú GMH v silne konektovaných 
sieťach lep ie najmä v neskôr ích fázach algoritmu a pre men ie hodnoty 
výskytu zlyhávania liniek. Výsledky pre rôzne distribúcie sa od seba navzájom 
výrazne nelí i. Na rozdiel od porovnania s MD, GMH sú robustnej ie ako BC vo 

väč ine prípadov pre Gaussovu distribúciu, druhá najväč ia robustnosť je 
pozorovaná pre rovnomernú a najhor ia pre Bernoulliho distribúciu. V slabo 

 

 

Obr. 4.48: Komparácia GMH s rôznymi inicializačnými konfiguráciami s konkurečnými 
váhami pre rôzne distribúce inicializačných stavov v silne konektovaných sieťach 
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konektovaných sieťach sú BC robustnej ie ne  GMH s  = 1, 2/3 a 1/3, ale 

výrazne menej robustné ako GMH s  = 0. Pokiaľ ide o vplyv distribúcie 
inicializačných stavov, je mo né vidieť, e stredná kvadratická chyba GMH 
s  = 1, 1/3 je men ia pre Bernoulli distribúciu ako pre zvy né dve a pre 

 = 2/3, 1 pre Bernoulliho a rovnomernú je men ia v porovnaní s Gaussovou. 
Na základe dosiahnutých vyśledkov je mo né prehlásiť, e GMH s  = 0 je 

najlep ím rie ením z hľadiska robustnosti voči zlyhávaniu liniek v prípade 
nepou itia iadneho ochranného mechanizmu.  

Ďaľ í experiment bol zameraný na skúmanie strednej kvadratickej chyby 
v topológii čiara a v plnej konektovanej mrie ke. Bola menená ich veľkosť (10, 
20, 30, 40 a 50 uzlov) a bolo skúmané, ktoré váhy dosahujú najlep í výkon 
(znova bola pou itá metrika stredná kvadratická chyba) na 300. iterácii (v 
prípade silne konektovaných sietí) a na 1000. iterácii (v prípade slabo 
konektovaných sietí) pre v etky rozdelenia iniciali ačných stavov. S cieľom 
zachovať čitateľnosť údajov boli analyzované len výsledky pre p = 10 % a 90 %. 

Na obr. XY je mo né vidieť, e vo v eobecnosti platí, e zvý enie veľkosti siete 
zaisťuje men iu hodnotu strednej kvadratickej chyby a tým vy iu robustnosť 
algoritmu bez ohľadu na pou ité váhy (av ak je mo né vidieť niekoľko 

 

 

Obr. 4.49: Komparácia GMH s rôznymi inicializačnými konfiguráciami s konkurečnými 
váhami pre rôzne distribúce inicializačných stavov v slabo konektovaných sieťach 
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výnimiek, kedy je toto tvrdenie nepravdivé). Na obr. 4.50 podobrázok a je 

skúmaná stredná kvadratická chyba v topológii plne konektovaná mrie ka s 
uzlami iniciovanými náhodnými vnútornými stavmi Gaussovho rozdelenia. Z 

výsledkov mo no vidieť, e poradie váh z hľadiska robustnosti je nasledovné 
(predpokladám vzostupné poradie): GMH  = 1, GMH  = 2/3, MD, GMH 
 = 1/3 , GMH  = 0, OW, BC pre veľkosť siete rovnej 10 uzlov a p = 10 %, 

GMH  = 1, MD, OW, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, BC a GMH  = 0 pre 

veľkosť siete rovnej 20 uzlov a p = 10 %, MD, GMH  = 1, BC, GMH  = 2/3, 

GMH  = 1/3. GMH  = 0, OW pre veľkosť siete rovnej 30 uzlov a p = 10 %, 

MD, GMH  = 1, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, BC, OW, GMH  = 0, pričom 

veľkosť siete sa rovná 40 uzlov a p = 10 %, GMH  = 1, GMH  = 2/3, BC, 

GMH  = 1/3, OW, MD, GMH  = 0 pre veľkosť siete rovnej 50 uzlov a p = 10 

%. Pre p = 90 % je poradie nasledovné: GMH  = 1, OW, GMH  = 2/3, MD, 

BC, GMH  = 1/3, GMH  = 0 pre veľkosť siete 10 uzlov, BC, MD , OW, 

GMH  = 1, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0 pre veľkosť siete 20 
uzlov BC, OW, MD, GMH  = 0, GMH  = , GMH  = 1/3, GMH  = 1 pre 

veľkosť siete 30 uzlov, GMH  = 0, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, BC, GMH 

 = 0, MD, OW pre veľkosť siete 40 uzlov, GMH  = 0, GMH  = 2/3, MD, 

GMH  = 1/3, OW, BC, GMH  = 0 pre uzol veľkosti siete 50. 

Pre rovnomernú distribúciu a pre p = 10 % v topológii plnej konektovanej 
mrie ky je poradie nasledovné: MD, GMH  = 1, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, 

GMH  = 0, OW, BC pre N = 10 uzlov MD, GMH  = 1, GMH  = 2/3, BC, 

GMH  = 0, OW pre N = 20 uzlov, MD, OW, BC, GMH  = GMH  = 1/3, 

GMH  = 0 pre N = 30 uzlov, GMH  = 1, GMH  = 2/3, MD, GMH  = 1/3, 

OW, GMH  = 0, BC pre N = 40 uzlov, GMH  = 1, GMH  = 2/3, BC, GMH 

 = 1/3, MD, OW, GMH  = 0 pre N = 50 uzlov. Pre p = 90 % je poradie: 

GMH  = 1, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 1, BC, MD, OW pre 

N = 10 uzlov, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, BC, MD, OW pre 

N = 20 uzlov, BC, GMH  = 1, GMH  = 2/3, GMH  = 0, MD, OW pre 

N = 30 uzlov, GMH  = 1, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, OW, 

MD, BC pre N = 40 uzlov, GMH  = = 2/3, OW, BC, GMH  = 1/3, MD, 

GMH  = 0 pre N = 50 uzlov. 

Pre distribúciu Bernoulliho je poradie pre p = 10 % nasledovné: GMH  = 

1, GMH  = 2/3, MD, OW, GMH  = 1/3, GMH  = 0, BC pre N = 10 uzlov, 

GMH  = 1, GMH  = 2/3, MD, GMH  = 1/3, BC, OW, GMH  = 0 pre 

N = 20 uzlov, GMH  = 1, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, BC, GMH  = 0, 

OW, MD pre N = 30 uzlov, GMH  = 0, BC, GMH  = 2/3, MD, GMH 

 = 1/3, OW, GMH  = 0 pre N = 40 uzlov, OW, GMH  = 0, GMH  = 2/3, 

GMH  = 1/3, BC, MD, GMH  = 0 pre N = 50 uzlov. Pre p = 90 % je poradie 

nasledovné: GMH  = 1, MD, GMH  = 2/3, OW, GMH  = 1/3, OW, GMH 
 = 0 pre N = 10, MD, GMH  = 1, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, OW, GMH  

= 0, BC pre N = 20 uzlov, GMH  = 1, MD, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, 

GMH  = 0, BC, OW pre N = 30 uzlov, GMH  = 1, GMH  = 2/3, GMH 
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 = 1/3, GMH  = 0, MD, BC, OW pre N = 40 uzlov, GMH  = 0, GMH 

 = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, MD, OW, BC pre N = 50 uzlov. 

V topológii čiara, reprenzanta slabo prepojených sietí, poradie pre Gaussovu 

distribúciu inicializačných stavov je nasledovné: pre p = 10 %, N = 10 MD, 

GMH  = 1, OW, BC, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, p = 10 %, 

N = 20, BC, GMH  = 1, MD, OW, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0 

pre p = 10 %, N = 30, BC, OW, GMH  = 1, MD, GMH  = 2/3, GMH 

 = 1/3, GMH  = 0, p = 10 %, N = 40, BC, OW, GMH  = 1, MD, GMH  = 

2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, pre p = 10 % N = 50 MD, GMH  = 1, BC, 

OW, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0. Pre p = 90 %, N = 10 MD, 

GMH  = 1, OW, BC, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, pre N = 20 

GMH  = 1, OW, BC, MD, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, pre 

N = 30 BC, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, MD, OW, GMH  = 0, pre N = 40 

OW, GMH  = 1, MD, BC, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, pre 

N = 50 BC, OW, GMH  = 1, MD, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0. 

Pre rovnomernú distribúciu je poradie nasledovné: p = 10 %, N = 10 BC, 

OW, GMH  = 1, MD, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, p = 10 %, 

N = 20 MD, BC, OW, GMH  = 1, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, 

N = 30, MD, BC, OW, GMH  = 1, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, 

p = 10 % N = 40 BC, GMH  = 1, OW, MD, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, 

GMH  = 0, N = 50, OW, MD, GMH  = 1, BC, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, 

GMH  = 0, p = 90 % N = 10 BC, GMH  = 1, MD, GMH  = 2/3, OW, 

GMH  = 1/3, GMH  = 0, N = 20 MD, BC, OW, GMH  = 1, GMH  = 2/3, 

GMH  = 1/3, GMH  = 0, N = 30 BC, OW, MD, GMH  = 1, GMH  = 2/3, 

GMH  = 1/3, GMH  = 0, N = 40 MD, BC, GMH  = 1, GMH  = 2/3, OW, 

GMH  = 1/3, GMH  = 0, N = 50 MD, BC, OW, GMH  = 1, GMH  = 2/3, 

GMH  = 1/3 GMH  = 0. 

Pre Bernoulliho distribúciu v topológii čiara je poradie: p = 10 % N = 10 

BC, GMH  = 1, OW, MD, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, p = 10 

% N = 20 OW, MD, GMH  = 1, BC, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 

0, p = 10 % N = 30, MD, OW, GMH  = 1, BC, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, 

GMH  = 0, pre p = 10 % N = 40 MD, OW, GMH  = 1, BC, GMH  = 2/3 

GMH  = 1/3, GMH  = 0, p = 10 % N = 50 GMH  = 1, BC, MD, OW, 

GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, p = 90 % N = 10 BC, MD, GMH  

= 1, OW, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, N = 20 BC, MD, GMH  

= 1, OW, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, N = 30 MD, OW, BC, 

GMH  = 1, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, pre N = 40 MD, OW, 

GMH  = 1, BC, GMH  = 2/3, GMH  = 1/3, GMH  = 0, N = 50 MD, GMH 

 = 1, GMH  = 2/3, OW, BC, GMH  = 1/3, GMH  = 0. 

Z výsledkov je pozorovateľné, e väč ia veľkosť siete zabezpečuje vo 
v eobecnosti vy iu odolnosť voči zlyhávaniu liniek ako v silne tak aj v slabo 

konektovaných sieťach a pre ka dú skúmanú distribúciu inicializačných stavov.  
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(a) (b) 

 

(c) (d) 

 

(e) (f) 

Obr. 4.50: Stredná kvadratická chyba v topológii plne konektovaná mriežka - Gaussovskú 
distribúcia (a), rovnomerná (c), Bernoulliho (e) a v topológii čiara - Gaussovskú 
distribúcia (b), rovnomerná (d), Bernoulliho (f). 
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4.2.6 Komparatívna štúdia robustnosti vybraných váhovacích 
modelov average consensus algoritmu voči prítomnosti mŕtvych uzlov 

Ďaľ ou potenciálnou chybou v distribuovanom systéme, ktorá bola podrobená 
mojej analýze, je výskyt mŕtvych uzlov. Je to typ chyby, ktorý je 
charakterizovaný absolútnym výpadkom postihnutého uzla zo systému [54]. 

Takýto uzol u  nadaľej nie je schopný prijímať a vysielať správy a teda 
neparticipuje na priebehu algoritmu iadnym spôsobom. Výpadok uzla je 

problematickým faktorom primárne v systémoch distribuovaných v rozsiahlych 

a ťa ko dostupných geografických lokalitách, ktoré výrazne komplikujú úd bu 
jednotlivých uzlov [58]. Najčastej ou príčinou smrti uzla v týchto systémoch je 
vyčerpanie v etkých dostupných zdrojov energie [58]. Výpadok uzla mô e mať 
za následok signifikantné zní enie kvality exekuovanej aplikácie, prípadne mô e 
dokonca absolútne ochromiť celé fungovanie systému [54]. Preto je v týchto 
systémoch pri návhrnu aplikácie kladený zvý ený dôraz na robustnosť pou itých 
algoritmov voči zlyhaniam, ktoré mô u mať fatálny dopad na celý systém [54]. 

V rámci túdie [98] som sa zameral na overenie vplyvu zmienenej chyby na 

robustnosť vybraných váhovacích modelov algoritmu average consensus a to 
menovite MD, MH, LD, BC a OW. túdia je zameraná na skúmanie robustnosti 
vybraných váhovacích modelov a to takým spôsobom, e bol pozorovaný odklon 
nového ustáleného stavu vzniknutého v dôsledku chyby od hodnoty priemeru zo 
v etkých inicializačných stavov v desiatich silne a desiatich slabo konektovaných 
sieťach s geometrickou topológiou. Uzly boli iniciované náhodne vygenerovanými 
stavmi s dvomi Gaussovými (G1 a G2) a dvomi rovnomernými rozdeleniami (U1 

a U2), ktorých hustota pravdepodobnosti je znázornená na obr. 4.51. V rámci 
experimentálnej časti som menil počet mŕtvych uzlov a fázu nastania chyby, 
pričom som predpokladal, e v etky uzly vypadli zo systému v rovnakej iterácii. 

  

  

Obr. 4.51: Hustota pravdepodobnosti inicializačných stavov 

Prvá časť tejto túdie je zameraná na experimentálne overenie podmienky 
robustnosti, t.j. za akých podmienok je algoritmus schopný plniť svoju 
funkcionalitu napriek prítomnosti mŕtvych uzlov. Môj úmysel bol demo trovaný 
na sieti o veľkosti 11 uzlov a s čiarovou topológiou a v rámci experimentu boli 
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skúmané tyri scenáre: 

• bezchybový scenár (obr. 4.52 (a)) 

• výpadok uzla #4 (obr. 4.52 (b)) 

• výpadok uzla #4 a súčasne #8 (obr. 4.52 (c)) 

• výpadok uzla #11 (obr. 4.52 (d)) 
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Obr.4.52: Štyri scenáre s mŕtvymi uzlami v sieti čiara – (a) bezchybový stav, (b) uzol #4 
mŕtvy, (c) uzly #4 a #8 mŕtvy, (d) uzol #11 mŕtvy 

V prvej časti tohto experimentu sú skúmané priebehy vnútornych 
stavoch ako funkcia iterácií. Na obr. 4.53 (a) boli znázornené priebehy pre 
bezchybový scenár – je mo né vidieť, e vnútorné stavy konvergujú k jednej 

hodnote (k aritmetickému priemeru) a teda algoritmus funguje správne. 
Obr. 4.53 (b) obsahuje vnútorné stavy v prípade výpadnu uzla 4. Z výsledkov je 
mo né vidieť, e v sieti vzniknú dva ustálené stavy – pôvodná sieť je vplyvom 
chyby rozdelená na dve nezávislé konektované truktúry, pričom ka dá z nich 

má samostatný ustálený stav, daný hodnotami vnútorných stavov patriacich do 
konkrétneho podgrafu. Algoritmus neplní funkcionalitu, pre ktorú bol 
navhrnutý, a teda výpadok uzla #4 má fatálny dopad na systém. Na obr. 

4.53 (c) sú vyobrazené priebehy v prípade výpadku uzlov #4 a #8. Algoritmus 

opäť nepracuje správne – v tomto prípade sa utvoria po výpadku tri podgrafy a 
teda tri nové ustálené stavy. Posledný scenár je charakterizovaný výpadkom 
uzla #11. Z obr. 4.53 (d) je vidieť, e v sieti je len jeden ustálený stav mierne 
odklonený od hodnoty priemeru. V tomto prípade algoritmus pracuje správne s 
určitou chybou spôsobenou výpadkom uzla. Uzly #4 a #8 (okrem nich aj 
#2,#3,#5,#6,#7,#8,#9,#10) sú prerezané vrcholy (cut-vertex v AJ), t.j. uzly, 

ktorých výpadok spôsobí, e sieť po ich odstránení u  nie je naďalej 
konektovaná. Táto skutočnosť má fatálny dopad na funkčnosť average 
consensus algoritmu. V prípade uzla #11 (a aj v prípade uzla #1) algoritmus 

pracuje s určitou odchýlkou správne. 
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                          (c)                                                  (d) 

Obr. 4.53: Štyri scenáre s mŕtvymi uzlami v sieti čiara – (a) bezchybový stav, (b) uzol #4 
mŕtvy, (c) uzly #4 a #8 mŕtvy, (d) uzol #11 mŕtvy 

V nasledujúcej časti je analyzovaný vplyv výpadku uzlov na distribúciu 
vlastných čísiel pre v etky tyri scenáre – ka dý scenár okrem bezchybového je 
popísaný dvomi grafmi. Prvý obsahuje distribúciu pre Laplasovu maticu 
v prípade, e vypadnutý uzol je súčasťou siete, zatiaľ, čo druhý obsahuje vlastné 
čísla Laplasovej matice po odstránení z matice. Zamerajme sa na nasledujúce 
vety: 

• Veta 1: Nech G = (V, E) je graf, ktorého vlastné čísla kore pondujúcej 
Laplasovej matice sú vzostupne usporidané 0 = 1(L) ≤ 2(L) ≤ 3(L) 

≤……≤ N(L) a nech 2(L) je Fiedlerovo vlastné číslo (v niektorých 
zdrojoch známe aj ako algebraická konektivita) analyzované grafu G. 

Potom platí, e Fiedlerovo vlastné číslo je nulové ak nie je graf 
konektovaný [99]. 

• Veta 2:  Graf G = (V, E) má presne k konektovaných komponentov 
vtedy a len vtedy ak algebraická multiplicita nuly Laplasových vlastných 
čísiel je k [100].   
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(a) 

  

(b) (c) 

  

(d) (e) 

  

(f) (g) 

Obr. 4.54: Distribúcie vlastných čísiel Laplasovej matice pre štyri scenáre s mŕtvymi uzlami v 
sieti čiara – (a) bezchybový stav, (b) uzol #4 mŕtvy, (c) uzly #4 a #8 mŕtvy, (d) uzol 
#11 mŕtvy 

Z grafov je mo né vidieť, e v prípade bezchybového stavu je 2 väč ia ako 0 
a teda je overené, e sieť je konektovaná (obr. 4.54 (a)). Na obr. 4.54 (b) a 

obr. 4.54 (c) sú zobrazené hodnoty vlastných čísiel v prípade výpadku uzla #4. 

Z výsledkov je mo né vidieť, e hodnoty sú v oboch grafoch rovnaké. Rozdielom 
je, e obr. 4.54 (c) obsahuje len 10 vlastných čísiel, ktoré sú posunuté o jednu 

pozíciu vľavo v porovnaní s obrázkom obr. 4.54 (b). Rovnaká situácia nastala aj 
v prípade výpadkov #4 a #8 (obr. 4.54 (d)) s tým rozdielom, e vlastných čísiel 
je len 9 a na obr. 4.54 (e) a sú posunuté o dve miesta vľavo. V prípade výpadku 
uzla #11 je 2 rovná 0 - viď obr. 4.54 (f). A  vlastné čísla novosformovanej 
Laplaceovej matice (obr. 4.54 (g)) splňujú podmienku konektovanosti siete, a 

len v tomto prípade algoritmus funguje správne napriek chybe.  
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Nasledujúca časť je zameraná na komparáciu presnosti vybraných 
váhovacích modelov. Boli skúmané maximá a minimá deviácie nového 
ustáleného stavu od hodnoty skutočného priemeru pre tri rôzne scenáre a tri 

rôzne fáze nastania chyby.   

Scenáre 

• 10 % náhodne vybraných uzlov sa pokazí, sieť ostane konektovaná  

• 20 % náhodne vybraných uzlov sa pokazí, sieť ostane konektovaná 

• 30 % náhodne vybraných uzlov sa pokazí, sieť ostane konektovaná 

Fáze 

• zaokrúhlená 1/3 z hodnoty iterácie danej ako najkrat ia vzdialenosť 
medzi dvoma najvzdialenej ími uzlami – označená ako počiatočná 
fáza  

• hodnota iterácie danej ako najkrat ia vzdialenosť medzi dvoma 
najvzdialenej ími uzlami – označená ako skorá fáza algoritmu 

• 20 násobok hodnoty iterácie danej ako najkrat ia vzdialenosť medzi 
dvoma najvzdialenej ími uzlami – označená ako neskorá fáza 
algoritmu 

Dôvod výberu scenárov bol nasledovný – ked e sa jednalo o siete 

o veľkosti 200 uzlov, skúmať výpadok men ieho počtu uzlov ako 20 uzlov malo 
len marginálny dopad na skúmaný parameter. Hodnota 60 uzlov bola 
experimentálne preukázaná ako hranica, kedy aj slabo konektované siete ostanú 
konektované po výpadku pre výpočtovo akceptovateľný počet opakovaní 
náhodnej generácie chybných uzlov. Fázy boli vybrané nasledovne: inicializačná 
fáza bola stanovená tak, aby mno ina iterácií, v ktorých pracuje systém bez 
chyby, bola väč ia ako 1 pre v etky skúmané topológie. Skorá fáza bola 
stanovená na uvedenú hodnotu za účelom zaistenia stavu v sieti, kedy ka dý 
uzol je parciálne informovaný o v etkých vnútorných stavoch v sieti. Počas 
oboch týchto fáz je algoritmus v prechodnom stave. Neskorá fáza predstavuje 
algoritmus v asyptotickom stave a jej hodnota je zvolená tak, aby nenastalo 
skompletizovanie algoritmu pred nastaním chyby.  

Výsledky komparácie boli zobrazené na obr. 4.55. Bolo skúmané 
v koľkých prípadoch boli jednotlivé váhovacie modely najviac a najmenej odolné 
(jeden prípad = priemer z 100 opakovaných exekúcií algorithmu (v dy s inými 

náhodne vybranými mŕtvymi uzlami – spolu to činí 10 slabo a 10 silne 

konektovaných sietí) v jednej sieti a pre jednu distribúciu inicializačných 
stavov). Z výsledkov pre silne konektované siete je mo né vidieť, e nastanie 
chyby v počiatočnej fáze algoritmu spôsobilo najmen í odklon pre LD a to 

v 80.83 % prípadov (z toho v 86.7 % prípadoch pre G1, 73.3 % pre G2, 86.7 % 

pre U1 a 76.7 % pre U2 a v 77.5 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 85 % 

v prípade scenára 2 a 80 % v prípade scenára 3). Druhým najpresnej ím 
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modelom bol MH, ktorý dosiahol najvy iu presnosť v percentuálnom vyjadrení 
v 9.17 % prípadoch (z toho v 6.7 % prípadoch pre G1, 10 % pre G2, 6.7 % pre 

U1 a 13.3 % pre U2 a v 12.5 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 2.5 % 

v prípade scenára 2 a 12.5% v prípade scenára 3). Tretím v poradí je BC s 7.5 

% (z toho v 3.3 % prípadoch pre G1, 13.3 % pre  G2, 6.7 % pre U1 a 6.7 % pre 

U2 a v 7.5 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 7.5 % v prípade scenára 2 a 7.5 

% v prípade scenára 3). tvrtým v poradí je MD s 1.67% (z toho v 0 % 

prípadoch pre G1, 3.3 % pre  G2, 0 % pre U1 a 3.3 % pre U2 a v 2.5 % 

  

(b) (c) 

  

(d) (e) 

  

(f) (g) 

Obr. 4.55: Porovnanie váhovacích modelov v silne konektovaných sieťach pre rôzne fázy 
nastania chyby: (a) – najrobustnejšie modely, inicializačná fáza nastania chyby, (b) 
– najmenej robustné modely, inicializačná fáza nastania chyby, (c) – 
najrobustnejšie modely, ranná fáza nastania chyby, (d) – najmenej robustné modely, 
ranná fáza nastania chyby, (e) – najrobustnejšie modely, neskorá fáza nastania 
chyby, (f) – najmenej robustné modely, neskorá fáza nastania chyby. 
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v prípadoch v prípade scenára 1, v 2.5 % v prípade scenára 2 a 0 % v prípade 
scenára 3). Piatim v poradí je OW s 0.83 % (z toho v 3.3 % prípadoch pre G1, 0 

% pre  G2, 0 % pre U1 a 0 % pre U2 a v 0 % v prípadoch v prípade scenára 1, 
v 2.5 % v prípade scenára 2  a 0 % v prípade scenára 3).  

Ďalej je z výsledkov pre silne konektované siete mo né vidieť, e nastanie 
chyby v počiatočnej fáze algoritmu spôsobilo najväč í odklon pre OW a to 

v 90 % prípadov (z toho v 86.7 % prípadoch pre G1, 96.7% pre G2, 83.3 % pre 

U1 a 93.3 % pre U2 a v 87.5 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 90 % 

v prípade scenára 2 a 92.5 % v prípade scenára 3). Druhý v poradí je BC a to 

v 5.8 % prípadov (z toho v 10 % prípadoch pre G1, 3.3 % pre G2, 3.3 % pre U1 a 

6.7 % pre U2 a v 10 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 2.5 % v prípade 
scenára 2 a 5 % v prípade scenára 3). Tretím v poradí je MD a to v 4.2 % 

prípadov (z toho v 3.3 % prípadoch pre G1, 0 % pre G2, 13.3 % pre U1 a 0 % 

pre U2 a v 2.5 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 7.5 % v prípade scenára 2 
a 2.5 % v prípade scenára 3). Ostatné váhovacie modely nedosiahli najmen iu 
odolnosť ani v jednom prípade.  

V prípade nastania chyby v skorej faze algoritmu je mo né vidieť, e 
navy íu robustnosť dosiahol LD, ktorý dosiahol najvy iu presnosť 
v percentuálnom vyjadrení v 67.5 % prípadoch (z toho v 80 % prípadoch pre 
G1, 73.3 % pre G2, 63.3 % pre U1 a 60 % pre U2 a v 70 % v prípadoch v prípade 
scenára 1, v 62.5 % v prípade scenára 2 a 75 % v prípade scenára 3). Druhú 
najvy iu odolnosť dosiahol BC, ktorý dosiahol najvy iu presnosť 
v percentuálnom vyjadrení v 28.75 % prípadoch (z toho v 80 % prípadoch pre 
G1, 73.3 % pre G2, 63.3 % pre U1 a 60 % pre U2 a v 70 % v prípadoch v prípade 
scenára 1, v 62.5 % v prípade scenára 2 a 75 % v prípade scenára 3). Tretím je 
MD s 2.5 % (z toho v 0 % prípadoch pre G1, 3.3 % pre G2, 3.3 % pre U1 a 3.3 % 

pre U2 a v 0 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 2.5 % v prípade scenára 2 

a 5 % v prípade scenára 3). tvrtým a posledným, ktorý bol aspoň v jednom 

prípade najrobustnej í, je OW s 2.5 % (z toho v 3.3 % prípadoch pre G1, 0 % 

pre G2, 0 % pre U1 a 0 % pre U2 a v 0 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 2.5 

% v prípade scenára 2 a 0 % v prípade scenára 3).  

Ohľadom najmenej robustných váhovacích modelov v prípade nastania 
chyby v skorej fáze algoritmu je mo né vidieť, e OW je opäť najmenej robustný 
a to v 94,17 % prípadoch (z toho v 96.7 % prípadoch pre G1, 93.3 % pre G2, 

96.7 % pre U1 a 90 % pre U2 a v 95 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 95 % 

v prípade scenára 2 a 92.5 % v prípade scenára 3). Druhý v poradí je MD v 3.33 

% prípadoch (z toho v 3.3 % prípadoch pre G1, 0 % pre G2, 3.3 % pre U1 a 6.7 

% pre U2 a v 2.5 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 5 % v prípade scenára 2 
a 2.5 % v prípade scenára 3). Tretím je BC s 2.5 % (z toho v 3.3 % prípadoch 
pre G1, 0 % pre G2, 6.7 % pre U1 a 0 % pre U2 a v 2.5 % v prípadoch v prípade 
scenára 1, v 0 % v prípade scenára 2 a 5 % v prípade scenára 3).  

Nasledujúce dva odstavce sú zamerané na scenár, kedy chyba nastala 
v neskorej fáze algoritmu. V prípade najviac robustných váhovacích modelov je 
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mo né vidieť, e OW dosiahol najmen í odklon v 99.38 % prípadoch (z toho 
v 96.7 % prípadoch pre G1, 100 % pre G2, 100 % pre U1 a 100 % pre U2 a v 97.5 

% v prípadoch v prípade scenára 1, v 100 % v prípade scenára 2 a 100 % 

v prípade scenára 3). Druhým a zároveň posledným váhovacím modelom, ktorý 
bol aspoň v jednom prípade najviac robustný, je BC s 0.63 % (z toho v 3.3 % 

prípadoch pre G1, 0 % pre G2, 0 % pre U1 a 0 % pre U2 a v 2.5 % v prípadoch 
v prípade scenára 1, v 0 % v prípade scenára 2 a 0 % v prípade scenára 3). 

Najhor ie výsledky dosiahol MD v 97.5 % prípadoch (z toho v 90 % 

prípadoch pre G1, 100 % pre G2, 100 % pre U1 a 100 % pre U2 a v 97.5 % 

v prípadoch v prípade scenára 1, v 97.5 % v prípade scenára 2 a 97.5 % 

v prípade scenára 3). Druhým a zároveň posledným, ktorý bol aspoň v jednom 

prípade najmenej robustný, je BC (podobne ako v prípade najviac odolných 
modelov) a s 2.5 % (z toho v 10 % prípadoch pre G1, 0 % pre G2, 0 % pre U1 a 

0 % pre U2 a v 2.5 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 2.5 % v prípade 
scenára 2 a 2.5 % v prípade scenára 3). 

V slabo konektovaných sieťach (obr. 4.56), bol v prípade nastania chyby 
v počiatočnej fáze algoritmu najviac robustný LD (z toho v 70 % prípadoch pre 
G1, 93.3 % pre G2, 83.3 % pre U1 a 70 % pre U2 a v 77.5 % v prípadoch 
v prípade scenára 1, v 85 % v prípade scenára 2 a 75 % v prípade scenára 3). 
Druhý naviac robustným bol BBC s 15.83% (z toho v 30 % prípadoch pre G1, 

3.3 % pre G2, 6.7 % pre U1 a 23.3 % pre U2 a v 20 % v prípadoch v prípade 
scenára 1, v 10 % v prípade scenára 2 a 17.5 % v prípade scenára 3). Potom 
nasledujú MD a OW zhodne s 2.5%: MD (z toho v 0 % prípadoch pre G1, 3.3 % 

pre G2, 6.7 % pre U1 a 0 % pre U2 a v 0 % v prípadoch v prípade scenára 1, 
v 2.5 % v prípade scenára 2 a 5 % v prípade scenára 3) a OW (z toho v 0 % 

prípadoch pre G1, 0 % pre G2, 3.3 % pre U1 a 6.7 % pre U2 a v 2.5 % 

v prípadoch v prípade scenára 1, v 2.5 % v prípade scenára 2 a 2.5  % v prípade 
scenára 3). MH nebol najodolnej í ani v jednom prípade. 

Najhor ie výsledky v skúmanej fáze nastania chyby dosiahol OW 

s 89.17 % (z toho v 96.7 % prípadoch pre G1, 86.7 % pre G2, 93.3 % pre U1 a 

80 % pre U2 a v 87.5 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 92.5 % v prípade 
scenára 2 a 87.5 % v prípade scenára 3). Druhým najmenej presným v dôsledku 
chyby bol MD a to v 10 % prípadov % (z toho v 3.3 % prípadoch pre G1, 10 % 

pre G2, 6.7 % pre U1 a 20 % pre U2 a v 12.5 % v prípadoch v prípade scenára 1, 
v 7.5 % v prípade scenára 2 a 10 % v prípade scenára 3). Tretím a posledným 
modelom, ktorý bol aspoň raz najmenej robustný, je BC s 0.83 % (z toho v 0 % 

prípadoch pre G1, 3.3 % pre G2, 0 % pre U1 a 0 % pre U2 a v 0 % v prípadoch 
v prípade scenára 1, v 0 % v prípade scenára 2 a 2.5 % v prípade scenára 3).  

V prípade, keď nastala chyba v skorej fáze algoritmu, dosiahol navy iu 
robustnosť LD a to v 83.33 % prípadov (z toho v 90 % prípadoch pre G1, 83.3 % 

pre G2, 80 % pre U1 a 80 % pre U2 a v 80 % v prípadoch v prípade scenára 1, 
v 80 % v prípade scenára 2 a 90 % v prípade scenára 3). Druhý najrobustnej ím 
bol BC s 12.50 % (z toho v 6.7 % prípadoch pre G1, 16.7 % pre G2, 13.3 % pre 
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U1 a 13.3 % pre U2 a v 15 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 17.5 % 

v prípade scenára 2 a 5 % v prípade scenára 3). Ďalej nasledujú zhodne s 1.67% 

MD a OW: MD (z toho v 0 % prípadoch pre G1, 0 % pre G2, 3.3 % pre U1 a 

3.3 % pre U2 a v 2.5 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 2.5 % v prípade 
scenára 2 a 0 % v prípade scenára 3) a OW (z toho v 3.3 % prípadoch pre G1, 0 

% pre G2, 3.3 % pre U1 a 0 % pre U2 a v 0 % v prípadoch v prípade scenára 1, 
v 0 % v prípade scenára 2 a 5 % v prípade scenára 3) .  

Najmenej robustným bol OW (89.17 %) (z toho v 83.3 % prípadoch pre 

  

(b) (c) 

  

(d) (e) 

  

(f) (g) 

Obr. 4.56: Porovnanie váhovacích modelov v slabo konektovaných sieťach pre rôzne fázy 
nastania chyby: (a) – najrobustnejšie modely, inicializačná fáza nastania chyby, (b) 
– najmenej robustné modely, inicializačná fáza nastania chyby, (c) – 
najrobustnejšie modely, ranná fáza nastania chyby, (d) – najmenej robustné 
modely, ranná fáza nastania chyby, (e) – najrobustnejšie modely, neskorá fáza 
nastania chyby, (f) – najmenej robustné modely, neskorá fáza nastania chyby. 
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G1, 90 % pre G2, 90 % pre U1 a 93.3 % pre U2 a v 87.5 % v prípadoch v prípade 
scenára 1, v 92.5 % v prípade scenára 2 a 87.5 % v prípade scenára 3). Druhým 
v poradí bol MD s 8.3 % (z toho v 13.3 % prípadoch pre G1, 6.7 % pre G2, 10 % 

pre U1 a 3.3 % pre U2 a v 10 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 5 % 

v prípade scenára 2 a 10 % v prípade scenára 3). Tretím je BC s 2.50 % (z toho 

v 3.3 % prípadoch pre G1, 3.3% pre G2, 0% pre U1 a 3.3% pre U2 a v 2.5 % 

v prípadoch v prípade scenára 1, v 2.5 % v prípade scenára 2 a 2.5 % v prípade 
scenára 3). Ostatné dva váhovacie modely neboli najmenej presné ani v jednom 

prípade.  

V prípade nastania chyby v neskorej fáze algoritmu je najrobustnej ím 
váhovacím modelom Optimized Covex s 57.50 % (z toho v 76.7 % prípadoch pre 
G1, 50 % pre G2, 36.7 % pre U1 a 66.7 % pre U2 a v 50 % v prípadoch v prípade 
scenára 1, v 55 % v prípade scenára 2 a 67.5 % v prípade scenára 3). Druhým 
v poradí bol LD s 40.83% (z toho v 200 % prípadoch pre G1, 46.7% pre G2, 

63.3 % pre U1 a 33.3 % pre U2 a v 47.5 % v prípadoch v prípade scenára 1, 
v 42.5 % v prípade scenára 2 a 32.5 % v prípade scenára 3). V poradí ďaľ ím 
váhovacím modelom a posledným, ktorý bol aspoň v jednom prípade 
najrobustnej í, je BC s 1.67 % (z toho v 3.3 % prípadoch pre G1, 3.3 % pre G2, 

0% pre U1 a 0% pre U2 a v 2.5 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 2.5 % 

v prípade scenára 2 a 0 % v prípade scenára 3). 

Ohľadom najmenej robustných modelov je mo né vidieť, e MD je 

najmenej robustným modelom a to s 70 % (z toho v 86.6 % prípadoch pre G1, 

63.3 % pre G2, 53.3 % pre U1 a 76.7 % pre U2 a v 65 % v prípadoch v prípade 
scenára 1, v 70 % v prípade scenára 2 a 75 % v prípade scenára 3). Druhým 
najmenej presným je BC (21.67 %) (z toho v 10 % prípadoch pre G1, 30 % pre 

G2, 30 % pre U1 a 16.7 % pre U2 a v 25 % v prípadoch v prípade scenára 1, 
v 22.5 % v prípade scenára 2 a 17.5 % v prípade scenára 3). Tretím v poradí je 
OW s 8.33% (z toho v 3.3 % prípadoch pre G1, 6.7% pre G2, 16.7 % pre U1 a 

6.7 % pre U2 a v 10 % v prípadoch v prípade scenára 1, v 7.5 % v prípade 
scenára 2 a 7.5 % v prípade scenára 3). Zvy né dva modely neboli najmenej 
presné ani v jednom prípade. 

Z pozorovaných skutočností je zrejmé, e najvy ia odolnosť v silne 

konektovaných sieťach v prípade nastania chyby v inicilizačnej a skorej fáze 
algoritmu bola pozorovaná v prípade LD váhovacieho modelu. Relatívne vysokú 
odolnosť dosiahol aj BC. Najhor ím modelom bol OW a teda model s vysokou 

rýchlosťou konvergencie v prípade bezchybovej exekúcie. Paradoxne, tento 

model dosiahol veľmi vysokú odolnosť v prípade nastania chyby v neskorej fáze 
algoritmu. Výrazne najslab ím modelom v prípade nastania chyby v tejto fáze 
bol MD. V slabo konektovaných v prípade nastania chyby v skorej fáze 
algoritmu bol LD opäť najodolnej í. Relatívne vysokú presnoť napriek chybe 

dosiahol aj BC. Najslab ím bol opäť OW a zní enú odolonosť pozorujeme aj 
v prípade MD. Na rozdiel od silne konektovaných sietí, LD dosiahol vysokú 
odolnosť aj v prípade nastania chyby v neskorej fáze algoritmu. Najodolnej ím 
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bol rovnako ako v prípade silne konektovaných sietí OW. Ohľadom najmenej 
robustných váhovacích modelov je mo né vidieť, e najmenej presným modelom 
je MD. Relatívne nízku presnosť dosiahol aj BC. 
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4.3 Analýza lineárnych stochastických algoritmov pre 
distribuované priemerovanie  

4.3.1 Vplyv zlyhávania liniek na protokol Push-Sum 

V ďaľ ej kapitole je analyzovaný vplyv stochastického zlyhávania liniek na 
protokol Push-Sum (protokol odhadoval priemer). Ako u  bolo zmienené, 
protokol Push-Sum je multifunčkný distribuovaný algoritmus určený na odhad 
priemeru alebo sumy inicializačných stavov [70]. Na rozdiel od deterministického 
average consensu, jeho exekúcia je stochastická, a preto pecifické parametre 
ako rýchlosť konvergencie, priebeh odhadov ako funkcie iterácie, výsledná chyba 

odhadu atď. sa lí ia pre rôzne behy protokolu napriek zachovaným parametrom 
siete, hodnotám inicializačných stavov atď. Preto je v tejto analýze [101-102] 

opakovaný rovnaký experiment viacnásobne (10 000 krát) a to za účelom 
získania tatisticky kredibilnej ích výsledkov. Protokol je podobne ako average 
consensus energeticky a výpočtovo nenáročný s  teoreticky deklarovanou 

vysokou robustnosťou voči zlyhaniam [70]. V rámci prezentovaného výskumu 
bola moja pozornosť zameraná na skúmanie robustnosti zmieneného protokolu 
voči zlyhávaniu liniek modelovanému ako náhodná udalosť s Bernoulliho 

rozdelením. Experimenty boli uskutočnené na náhodne vygenerovaných 
topologiách silnej a slabej konektivity o veľkosti 30 uzlov. Experimenty boli 
uskutočnené na 20 sieťach pre rôzne pravdepodobnosti nastania chyby  p = 

{0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %} a incializačné 
stavy nadobúdali hodnoty identifikačných čísiel uzlov. V rámci experimentálnej 
časti bol overený vplyv zlyhávania liniek na mass conservation teorémy, 
distribúciu rýchlostí konvergencie, diverzitu finálnych výsledkov, odklon 

finálnych výsledkov od skutočného priemeru a spomalenie algoritmu.  

Nasledujúca časť je zameraná na experimentálne overenie mass 
conservation teorémov – z teoretických poznatkov vyplýva, e straty správ 
spôsobia, e teorémy nebudú zachované [70]. Ako u  bolo zmienené, zachovanie 
týchto teorémov zabezpečí správnu funkcionalitu protokolu – odhady uzlov 

konvergujú k hodnote aritmetického priemeru inicializačných stavov [70]. Za 

účelom dosiahnutia prehľadnosti prezentovaných výsledkov boli vyobrazené len 
výsledky pre nasledovné pravdepodobnosti nastania chýb p = 0, 0.1, 0.3, a 0.5 - 

pre ka dú pravdepodobnosť je vyobrazených päť exekúcií protokolu (charakter 
bol podobný aj pre ostatné exekúcie). Z výsledkov (obr. 4.57, obr. 4.58, 

obr. 4.59 a obr. 4.60) je mo né vidieť, e súčet oboch parametrov klesá 
výraznej ie pri vy ích hodnotách p ako pri ni ích. Teorémy sú zachované len 
pri bezchybovom scenári – t.j. suma oboch parametrov je kon tantná (suma 
vnútorných stavov = suma inicializačných stavov (a teda aj priemer vypočítaný 
zo v etkých odhadov je kon tatný) a suma váh = veľkosť siete) v ka dej 
iterácii. A teda boli experimentálne dokázané teoretické predpoklady, e vety 
nebudú splnené kvôli strateným správam dôsledku stochastického zlyhávania 
liniek. 
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Obr. 4.57: Overenie mass conservation teorému 1 v silne konektovaných sieťach pre p = 0 %, 
10 %, 30 %, a 50 % 

 

Obr. 4.58: Overenie mass conservation teorému 2 v silne konektovaných sieťach pre p = 0 %, 
10 %, 30 %, a 50 % 

 

Obr. 4.59: Overenie mass conservation teorému 1 v slabo konektovaných sieťach pre p = 0 %, 
10 %, 30 %, a 50 % 
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Obr. 4.60: Overenie mass conservation teorému 2 v slabo konektovaných sieťach pre p = 0 %, 
10 %, 30 %, a 50 % 

V rámci ďal ieho experimentu bolo skúmané rozdelenie dosiahnutých 
rýchlostí konvergencie. Ako u  bolo uvedené, na získanie tatisticky kredibilného 
výstupu sa ka dý experiment skladá z 10 000 opakovaní (začiatočné podmienky 
sa zachovajú, a preto rozmanitosť je spôsobená iba stochastickým charakterom 

Push-Sum protokolu). Na obr. 4.61 sú vyobrazené výsledky získané v silne 
konektovanej sieti. Opäť, aby bola zaistená transparentnosť zobrazených 
výsledkov, boli zobrazené len výsledky pre p = 0, 0,1, 0,3, 0,5 a 0,7.    

 

Obr. 4.61: Početnosť rýchlosti konvergencie pre rôzne pravdepodobnosti nastania chyby v silne 
konektovaných sieťach 

Z výsledkov je mo né vidieť, e vy ia hodnota p spôsobuje výraznej ie 
spomalenie protokolu, ako aj väč í roztpyl pozorovaných rýchlostí konvergencie. 

Získané dáta majú Gaussovské rozdelenie. V slabo konektovaných sieťach sa 
charakter získaných údajov lí i od predchádzajúceho prípadu. Je pozorovaný 
zaujímavý jav a to, e chyba mô e dokonca urýchliť výpočtový proces. 
Z obr. 4.62 je mo né vidieť, e priemerná rýchlosť konvergencie je men ia pri 
malých hodnotách p ne  v bezchybnom scenári. Potom nasleduje dramatický 
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nárasť počtu iterácií potrebných na dokončenie protokolu Push-Sum. Distribúcia 
údajov je podobná predchádzajúcemu prípadu, t. j. vy ia hodnota p vedie 

k vy iemu rozptylu (aj keď priemerná rýchlosť konvergencie je men ia v 
porovnaní s bezchybným scenárom). Uvedené zrýchlenie v ak nie je iaduci jav, 
preto e konečné hodnoty, ku ktorým konvergujú uzly, sa lí ia od priemeru. 

 

Obr. 4.62: Početnosť rýchlosti konvergencie pre rôzne pravdepodobnosti nastania chyby 
v slabo konektovaných sieťach 

Nasledujúci experiment je zameraný na skúmanie vplyvu zlyhávania 
liniek na diverzitu finálnych výsledkov. Na obr. 4.63 sú uvedené výsledky v silne 

konektovaných sieťach a na obr. 4.64 pre slabo konektované siete pre p = 0,1, 

0,4, 0,7 a 0,9. Z výsledkov je mo né vidieť, e charakter pozorovaného fenoménu 
je rovnaký pre oba typy sietí. Vy ia hodnota p spôsobuje, e konečné výsledky 
majú vač í roztpyl okolo skutočnej hodnoty priemeru. V slabo konektovaných 

sieťach je rozptyl výraznej í v porovnaní so silne konektovanými. 

 

Obr. 4.63: Distribúcia finálnych stavov pre rôzne pravdepodobnosti nastania chyby pre rôzne 
pravdepodobnosti nastania chyby v silne konektovaných sieťach 
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Obr. 4.64: Distribúcia finálnych stavov pre rôzne pravdepodobnosti nastania chyby pre rôzne 
pravdepodobnosti nastania chyby v slabo konektovaných sieťach 

V rámci posledného experimentu je skúmaný vplyv zlyhávania liniek na 

zmenu rýchlosti konvergencie a odchýlku finálych hodnôt od očakávaných. 
Experiment bol zopakovaný v 20 náhodne vygenerovaných topológiách (10 silno 
a 10 slabo konektovaných) a pre v etky pravdepodobnosti zlyhávnia liniek. 
Z výsledkov je mo né vidieť (obr. 4.65 a obr. 4.66), e pri vy ích hodnotách p 

obidva skúmané parametre dosahujú hor ie výsledky ako pri men ích hodnotách 
p. V silne konektovaných sieťach, stochastické zlyhávanie liniek spôsobuje 
výraznej ie spomalenie výpočtového procesu, zatiaľ čo v slabo konektovaných 

sieťach má zmienené zlyhanie výraznej í vplyv na presnosť finálnych výsledkov. 
V slabo konektovaných sieťach mô eme vidieť aj zaujímavý jav - zlyhanie liniek 

mô e zrýchliť výpočtový proces – ako u  bolo zmienené nejedná sa o pozívny jav 

pou iteľný na zrýchlenie protokolu preto e ten pracuje s chybou finálnych 
hodnôt. Zmena počtu iterácií má v týchto sieťach aj pecifický charakter - počet 
iteracií klesá, potom sieť dosiahne maximálne zrýchlenie a potom počet iterácií 
začína rásť.  

 

Obr. 4.65: Závislosť priemerného odklonu od pravdepodobnosti nastania chyby 
v analyzovaných silne konektovaných sieťach 
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Obr. 4.66: Závislosť priemerného odklonu od pravdepodobnosti nastania chyby 
v analyzovaných slabo konektovaných sieťach 

Výskum prezentovaný v tejto kapitole je zameraný na dopad zlyhávania 
liniek medzi uzlami na protokol Push-Sum. V rámci experimentálnej časti boli 

pou ité dva typy sietí: silne a slabo konektované s náhodne vygenerovanou 
topológiou o veľkosti 30 uzlov. V prvej časti je moja pozornosť zameraná na 
overenie mass conservation teorémov, ktorých zachovanie zabezpečuje správnu 
funkčnosť protokolu Push-Sum. Bolo pozorované, e bez ohľadu na 
pravdepodobnosť zlyhávania liniek nie sú uvedené teorémy v dôsledku 
stratených správ zachované, a preto protokol Push-Sum nie je schopný vykonať 
bezchybný odhad priemeru. Naviac je mo né vidieť, e vy ia hodnota p má za 
následok vy iu odchýlku súčtov od očakávaných hodnôt (v oboch teorémoch). 
V ďal ej časti je skúmaný vplyv chyby na rozdelenie rýchlostí konvergencie. Je 

mo né pozorovať, e v silne aj v slabo konektovaných sieťach vy ia hodnota p 

spomaľuje protokol a spôsobuje väč í rozptyl získaných údajov. V slabo 
konektovaých sieťach je ale v niektorých sieťach mo né pozorovať zaujímavý 
fenomén - poruchy liniek mô u dokonca urýchliť estimačný proces. Tento jav je 

pozorovateľný pri men ích hodnotách p. V tretej časti tohto výskumu bol 

skúmaný vplyv zlyhania liniek na diverziu finálych výsledkov, ku ktorým uzly 
konvergujú. V oboch typoch sietí vy ie hodnoty p spôsobujú väč í rozptyl. Vo 
v eobecnosti je vy í rozptyl výraznej ie pozorovaný v slabo konektovaných 

sieťach. V poslednom experimente bola skúmaná zmena rýchlosti konvergencie a 
odchýlka konečných hodnôt, ku ktorým uzly konvergujú, od očakávaných. Je 

mo né vidieť, e prvý parameter dosahuje lep ie výsledky v slabo 
konektovaných sieťach, zatiaľ čo druhý je v silne konektovaných sieťach men í. 
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4.3.2 Analýza protokolu Push-Sum vo vybraných topológiách 

V rámci nasledujúcej analýzy je skúmané správanie sa push-sum protokolu 

v topológiách strom, hviezda, kruh a plne konektovaná mrie ka [103-104]. 

V rámci prvého experimentu bolo ukázané správanie sa parametra odhad 

v jednotlivých topológiách. Získané priebehy sú znázornené na nasledujúcej 
sekcii obrázkov: 

 

Obr. 4.67: Závislosť odhadov od iterácie v topológii strom 

 

Obr. 4.68: Závislosť odhadov od iterácie v topológii hviezda 

 

Obr. 4.69: Závislosť odhadov od iterácie v topológii kruh 
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Obr. 4.70: Závislosť odhadov od iterácie v topológii plne konektovaná mriežka 

Z výsledkov je mo né vidieť, e odhady konvergujú ku spoločnej hodnote 
(hodnote priemeru inicializačných stavov) a hlavne odli nosť v rýchlosti 
algoritmu v skúmaných sieťach. 

Ďal í experiment slú i na experimentálne overenie správania sa 

parametra odhad v prípade rozličných behoch (t.j. je ukázaný stochastický 
charakter protokolu na odhady). Sú znázornené výsledky pre hviezdu: 

 

Obr. 4.71: Beh 1 v topológii hviezda 

 

Obr. 4.72: Beh 2 v topológii hviezda 
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Obr. 4.73: Beh 3 v topológii hviezda 

 

Obr. 4.74: Beh 4 v topológii hviezda 

 

Obr. 4.75: Beh 5 v topológii hviezda 

Z výsledkov je mo né pozorovať, e ako priebehy tak aj rýchlosť 
konvergencie sa lí ia napriek rovnakým inicializačným podmienkam. Dôle itá je 
ale skutočnosť, e protokol v dy skonverguje k hodnote 8,5, čo v na om prípade 
predstavuje priemer z inicializačných hodnôt. 

V rámci ďal ieho experimentu bola skúmaná rýchlosť konvergencie 
v jednotlivých topológiách. V rámci ka dej topológie, bol experiment 
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zopakovaný 1000-krát. Výsledky sú znázornené na nasledujúcom obrázku 

(obr. 4.76). Farebne je odlí ená početnosť danej rýchlosti. 

 

 

Obr. 4.76: Porovnanie dosiahnutých výsledkov v jednotlivých topológiách 

Pre lep iu ilustráciu bola znázornená závislosť početnosť počtu iterácii 
potrebných na dosiahnutie konsenzu osobitne pre ka dú topológiu. 

 

Obr. 4.77: Výsledky dosiahnuté v topológii strom 
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Obr. 4.78: Výsledky dosiahnuté v topológii hviezda 

 

Obr. 4.79: Výsledky dosiahnuté v topológii kruh 

 

Obr. 4.80: Výsledky dosiahnuté v topológii plne konektovaná mriežka 

Z výsledkov je mo né vidieť vy ie rýchlosti boli dosiahnuté v mrie ke 
a vo hviezde - protokol je rýchlej í v lep ie konektovaných sieťach. 
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4.3.3 Štatistická kredibilita reprezentatov rýchlosti konvergencie 
protokolu Push-Sum 

Nasledujúca analýza je zameraná na tatistickú kredibilitu priemeru 

vypočítaného z rýchlostí konvergencií protokolu Push-Sum pri viacnásobnej 
exekúcii protokolu [105-107]. Ako u  bolo spomenuté, protokol Push-Sum je 

stochastického characteru a preto parametre protokolu ako napríklad rýchlosť 
konvergencie, stredná kvadratická chyba, odklon finálnych stavov od agregačnej 
funkcie atď. sa pri viacnásobnej exekúcii algoritmu lí ia.  Za účelom zistenia ako 

sa priemer rýchlostí konvergencie mení pre variatný počet opakovaní, bol 
uskutočnený nasledujúci experiment. Boli analyzované dva typy sietí: plne 

konektovaná mrie ka (obr. 4.81) ako reprezentant silne konektovaných sietí 
a topológia čiara (obr. 4.82) ako reprezentant slabo konektovaných sietí. Obe 

topológie boli tvorené 8 uzlami a mali rovnaké inicializačné podmienky. 

 

Obr. 4.81: Topológia plne konektovaná mriežka s 8 uzlami 

 

 

Obr. 4.82: Topológia čiara s 8 uzlami 

Experiment bol exekuovaný nasledovným spôsobom: bol menený počet 
opakovaní Push-Sum protokolu nasledovne: 10, 100, 1000, 10 000 a 100 000, 

pričom pre ka dú hodnotu bolo uskutočnených 5 nezávislých behov. V rámci 
ka dého behu bol vyrátaný priemer a sledovaná jeho zmena v závislosti od 
počtu opakovaní v behu. Pre ka dú hodnotu počtu opakovaní bol sledovaný 

vplyv tatistickej veličiny rozsah – t.j. rozdiel medzi najväč ím a najmen ím 
priemerom. Jeho men ia veľkosť značí vy iu tatistickú kredibilitu získaných 
výsledkov. 

Výsledky pre plne konektovanú mrie ku sú znázornené v nasledujúcej 
sekcii obrázkov. 
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Obr. 4.83: Výsledky experimentov v plne konektovanej mriežke v prípade 10 opakovaní 

 

Obr. 4.84: Výsledky experimentov v plne konektovanej mriežke v prípade 100 opakovaní 

 

Obr. 4.85: Výsledky experimentov v plne konektovanej mriežke v prípade 1 000 opakovaní 

 



122 

 

 

Obr. 4.86: Výsledky experimentov v plne konektovanej mriežke v prípade 10 000 opakovaní 

 

Obr. 4.87: Výsledky experimentov v plne konektovanej mriežke v prípade 10 000 opakovaní - 
detail 

 

Obr. 4.88: Výsledky experimentov v plne konektovanej mriežke v prípade 100 000 opakovaní 
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Obr. 4.89: Výsledky experimentov v plne konektovanej mriežke v prípade 100 000 opakovaní - 
detail 

Dosiahnuté výsledky boli zapísané do tabuľky: 

Tab. 4.14: Komparácia rozsahov pre jednotlivé scenáre v topológii plne konektovaná mriežka 

 10 100 1 000 10 000 100 000 
Beh 1 202.1 207.2 205.298 205.7752 205.6805 
Beh 2 203.7 204.29 205.263 205.7373 205.6190 
Beh 3 204.1 207.34 205.165 205.5086 205.6778 
Beh 4 200.5 204.1 205.646 205.7110 205.6724 
Beh 5 214.2 207.59 206.677 205.7225 205.6736 

Rozsah 13.7 3.49 1.512 0.2666 0.6215 

 

Z výsledkov je mo né vidieť, e zvy ovanie opakovaní má za následok 
zmen ovanie rozsahu a teda takto získaný priemer rýchlostí konvergencie je ako 

tatisticky kredibilnej í. Ak je porovnaný scenár s 10 a 100 000 opakovaniami, je 

mô né pozorovať, e rozsah je v druhom prípade takmer 223-krát men í. 

V ďaľ ej časti boli expermenti realizované v topológii čiara. Dosiahnuté 
výsledky sú znázornené v nasledujúcej sekvencii obrázkov: 

 

Obr. 4.90: Výsledky experimentov v čiare v prípade 10 opakovaní 
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Obr. 4.91: Výsledky experimentov v čiare v prípade 100 opakovaní 

 

Obr. 4.92: Výsledky experimentov v čiare v prípade 1 000 opakovaní 

 

Obr. 4.93: Výsledky experimentov v čiare v prípade 10 000 opakovaní 

 



125 

 

 

Obr. 4.94: Výsledky experimentov v čiare v prípade 100 000 opakovaní 

Kvôli lep ej prehľadnosti, výsledky boli opäť umiestnené do tabuľky: 

Tab. 4.15: Komparácia rozsahov pre jednotlivé scenáre v topológii čiara 

 10 100 1 000 10 000 100 000 
Beh 1 22.3 24.02 23.843 23.8121 23.816 
Beh 2 24.2 24.11 23.765 23.8098 23.8098 
Beh 3 24 23.81 23.797 23.8339 23.814 
Beh 4 23.8 24.28 23.841 23.8021 23.8213 
Beh 5 24,5 23.82 23.677 23.7936 23.8125 

Rozsah 2.2 0.47 0.166 0.0403 0.0115 

 

Z výsledok je mo né vidieť, e podobne ako v predo lom prípade, vy í 
počet opakovaní zabezpečí tatisticky kredibilnej ie výsledky. Na záver bola 

realizovaná vzájomná komparácia výsledkov získaných v mrie ke a čiare na obr. 

4.95. 

 

Obr. 4.95: Vzájomná komparácia rozsahov v plne konektovanej mriežke a čiare 
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Z výsledkov je mo né vidieť, e v silnej konektovanej truktúre je rozsah 

men í ako v truktúre s ni ou konektivitou. Charakter správania sa rozptylu 
priemerov konvergenčných rýchlostí je ale rovnaký.  
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5 ZÁVER 
Rapídny pokrok počítačových systémov v ostatnom polstoročí mal za 

následok výmenu v minulosti frekventovane vyu ívaných centralizovaných 
architektúr vysoko distribuovanými, ktoré sú tvorené výpočtovo a pamäťovo 
nezávislými entitami vzájomné komunikujúcimi prostredníctvom moderných 

sietí. Táto skutočnosť spôsobila signifikantný rozmach distribuovaných 
algoritmov a ich uplatnenie v reálnych systémoch. Dôle itým komplementom 
reálnych aplikácii sa stávajú distribuované mechanizmy pre multi-senzorovú 
dátovú fúziu agregujúce dáta z mno iny nezávislých entít za účelom zvý enia 
kredibility monitorovaných skutočností. iroké uplatnenie nachádzajú 
distribuované lineárne algoritmy zalo ené na dosiahnutí konsenzu medzi 

mno inou nezávislých entít. Tieto algoritmy nachádzajú uplatnenie v irokej 
kále technológií ako napríklad bezdrôtové senzorové siete, Cloud computing, 

Internet vecí atď.  

Prvá kapitola teoretickej časti práce (1.1) je zameraná na definíciu, 
evolúciu, architektúry distribuovaných systémov a ich výhody v porovnaní 
s tradičnými centralizovanými systémami. Druhá kapitola (2.1) poskytuje 

definíciu multi-senzorovej dátovej fúzie, výhody implementácie techník na jej 
dosiahnutie, praktické vyu itie a z veľkej časti pojednáva o distribuovaných 

estimačných mechanizmov zalo ených na dosiahnovaní konsenzu a určených 
primárne na distribuované priemerovanie. V kapitole je uvedený matematický 
aparát slú iaci na modelovanie algoritmov distribuovaných algoritmov, 
podmienky konvergencie, klasifikácia algoritmov a sú citované mechanizmy 
analyzované/optimalizované v rámci môjho doktoranského túdia, ďalej 
mechanizmy s vysokou citovanosťou v prestí nych periodikách ako aj moderné 
rie enia navrhnuté v ostatných rokoch.  

Tretia kapitola (3) je popisuje vytýčené ciele v rámci doktorandského 
túdia. Jedná sa o optimalizáciu distribuovaného výpočtu, návrh nových 

algoritmov, analýzu frekventovane citovaných rie ení z hľadiska rýchlosti 
konvergencie, presnosti odhadov, strednej kvadratickej chyby, robustnosti 

voči potenciálnym chybám, návrh komplementárnych mechanizmov pre 
zabezpečenie resp. optimalizáciu skúmaných algoritmov a aplikovateľnosť 
algoritmov v reálnych systémoch.   

tvrtá kapitola (4.1) je zameraná na vlastnú prácu autora dizertačnej 
práce. Prvá podkapitola je zameraná na optimalizačné techniky, nové algoritmy 
a komplementárne mechanizmy. Podkapitola 4.1.1 je zameraná na novo 
navrhnutý algoritmus: dvojfázovo konfigurovaný Metropolis-Hastings váhovací 
model, ktorý je odvodený od Metropolis-Hastings váhovacieho modelu pridaním 
ďaľ ej fázy do inicializačnej konfigurácie. Optimalizácia je zalo ená na realokácii 
váh a to takým spôsobom, e váhy pre vnútorné stavy sú maximálne 
zminimalizované za cenu zvý enia váh pre hodnoty stavov z priľahlého okolia. 
Takto navrhnutý mechanizmus dosiahol vysokú rýchlosť a optimalizoval aj 
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počet správ potrebných pre dosiahnutie konsenzu v porovnaní s konkurečnými 
váhovacími modelmi. Algoritmus dosiahol vysoký výkon aj v prípade odhadu 
veľkosti siete a náhodný výber vodcu mal najmen í negatívny dopad na rozsah 

rýchlostí konvergencí. Podkapitola 4.1.2 predstavuje optimalizačný 
mechanizmus zalo ený na segregácii a následnej paralelizácii distribuovaného 
výpočtu. Distribuovaný systém je rozdelený do niekoľkých zhlukov (v rámci 
práce bola veľkosť zhlukov modifikovaná), v rámci ktorých dosahujú uzly 
lokálny konsenzus daný vnútornými stavmi uzlov tvoriacimi kore pondujúci 
zhluk. V ďaľ ej fáze komunikujú u  len hlavy ka dého zhluku a sna ia sa 
dosiahnuť globálny konsenzu. Z prezentovaných výsledkov je mo né pozorovať 
radikálnu optimalizáciu algoritmu average consensus z hľadiska rýchlosti 
konvergencie ako aj počtu správ potrebných na dosiahnutie konsenzu. 

Podkapitola 4.1.3 je zameraná na návrh komplementárneho mechanizmu pre 
detekciu konvergecie/divergencie algoritmu a teda overenie, či algoritmus 

správne plní funkcionalitu, pre ktorú bol navrhnutý. Mechanizmus je zalo ený 
na porovnávaní konečných zmien vnútorných stavov a je schopný plniť svoju 
funkcionalitu plne distribuovane a preto je vhodný pre reálne systémy. Napriek 
nulovej komunikačnej redundancii, mechanizmus dosahuje veľmi vysokú 
presnosť detekcie.  

Kapitola 4.2 je zameraná na analýzu lineárnych deterministých 
algoritmov pre distribuované priemerovanie a distribuovaný odhad veľkosti 

siete. V podkapitole 4.2.1 je analyzovaný average consensus s implementovaným 
zastavovacím kritériom. Jedná sa o plne distribuovaný mechanizmus, ktorého 
úlohou je zabezpečíť skompletizovanie algoritmu v konečnom čase (keď e 
algoritmus konverguje k hodnote agregačnej funkcie asymptoticky). V rámci 
analýzi boli modifikované parametre algoritmu ako aj zastavovacieho kritéria 
(presnosť a limit počítadla) za účelom nájdenia najvhodnej ej inicializačnej 
konfigurácie z hľadiska presnosti finálnych stavov a rýchlosti konvergencie. 
Z výsledkov pre Constant váhovací model je mo né vidieť, e vy ia hodnota 
zmie avacieho parametra zabezpečí vy iu rýchlosť ako aj vy iu presnosť 
finálnych stavov. Tieto tvrdenia boli vyvodené na základe pozorovaných 
skutočností v náhodne vygenerovanej sieti a v sieťach s topológiou kruh, 
hviezda, strom a plne konektovaná mrie ka. V daľ om experimente boli 
modifikované zmienené parametre zastavovacieho kritéria a bola hladaná ich 
optimálna inicializačná konfigurácia. Z výsledkov je zrejmé, e zvy ovanie limitu 
počítadla a zni ovanie hodnoty presnosti zvy uje presnosť odhadov za cenu 

zni ovania rýchlosti. Posledný experiment pozostáva z komparatívnej túdii 
váhovacích modelov Maximum Degree, Metropolis-Hastings, Best Constant, 

a Optimized Convex. Vo v eobecnosti bola dosiahnutá najvy ia presnosť v 
prípade váhovacieho modelu Optimized Convex váhovacím modelom 
a najmen ia Maximum Degree váhovacím modelom. Najvy ia rýchlosť bola 
dosiahnutá Metropolis-Hastings váhovacím modelom a najni ia Best Constant 
váhovacím modelom. Na  základe experimentálne dosiahnutých výsledkov je 
mo né prehlásiť, e Optimized Convex váhovací model je najvhodnej í zhľadiska 
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presnosti finálnych odhadov, zatial či Metropolis-Hastings je najrýchlej ím 
modelom. Podobne ako v predchádzajúcom experimente vy ie hodnoty limitu 

počítadla a ni ie hodnoty parametra presnosti vedú k men ej strednej 
kvadratickej chybe ale na druhej strane aj k spomaleniu algoritmu. Podkapitola 

4.2.2 je zameraná na komparatívnu túdiu Constant, Maximum Degree, 
Metropolis-Hastings, Local Degree, Best Constant a dvojfázovo konfigurovaného 
Metropolis-Hastings váhovacích modelov z hľadiska presnosti odhadov ako 

funkcie iterácie pre tri distribúcie inicializačných stavov (Gaussovo, rovnomerné, 
Bernoulliho). Výsledky potvrdili vysokú presnosť dvojfázovo konfigurovaného 
Metropolis-Hastings váhovacieho modelu a nízku presnosť Constant váhovacieho 
modelu v silne aj slabo konektovaných sieťach. Zaujímavosťou bola skutočnosť, 
e Best Constant váhovací model bol v niektorých sieťach najrýchlej í a v iných 

najpomal í. V podkapitole 4.2.3 je skúmaný vplyv náhodného výberu vodcu na 
rýchlosť konvergencie odhadu veľkosti siete. Analyzované boli rovnaké 
váhovacie modely ako v predo lom kapitole. Bol skúmaný vplyv výberu 
náhodného vodcu na rozsah rýchlostí konvergencie a rovnako aj na maximálnu 
deceleráciu. Experimenty realizované v silno, stredne a slabo konektovaných 
sieťach ukázali, e najmen í vplyv bol pozorovaný v prípade dvojfázovo 
konfigurovaného Metropolis-Hastings váhovacieho modelu. Podkapitola 4.2.4 sa 

zaoberá odolnosťou algoritmu average consensus proti útoku prevedným 
iteligentým útočníkom. V rámci experimentálnej časti bolo ukázané, e vy ia 
hodnota infiltrovanej správy a neskor í čas nastania útoku (predpokladáme, e 
algoritmus nebol skompletizovaný v čase nastania útoku) spôsobia vy iu 
deceleráciu algoritmu. Na odklon finálnych stavov má vplyv len hodnota útoku, 
čas nastania je irelevatný. Ďalej bolo dokázané, e vy í rozptyl inicializačných 
stavov spôsobuje vy iu robustnosť algoritmu a výber napadnutého uzla má len 
marginálny dopad na robustnosť. Podkapitola 4.2.5 je zameraná na vplyv 
zlyhávania liniek na generalizovaný variant Metropolis-Hastings váh. 
Z experimentov vyplýva, e vy ia pravdepodobnosť nastania chyby spôsobuje 
vy iu hodnotu strednej kvadratickej chyby, ktorá sa s narastajúcim počtom 
iterácií zmen uje. Ďalej bolo ukázané, e ni ia hodnota zmie aviaceho 
parametra zaistí vy iu robustnosť. V porovnaní s konkurenčnými modelmi 
dosiahol generalizovaný Metropolis-Hastings vy iu robustnosť: v silne 

konektovaných sieťach a v počiatočných fázach algoritmu bol menej robustný 

len ako Best Constant, v silne konektovaných sieťach a v neskor ích fázach 
algoritmu bol lep ím modelom len Maximum Degree (obvzlá ť pre ni ie 
hodnoty pravdepodobnosti nastania chyby). V slabo konektovaných bol lep ím 
len Maximum Degree a to v neskor ích fázach a pre ni ie hodnoty nastania 
chyby. Ďalej bolo úkazane, e veľkosť siete vplýva na robustnosť – čím väč ia 
sieť, tým sú váhy vo v eobecnosti viac robustné. Podkapitola 4.2.6 je zameraná 
na komparatívnu túdiu robustnosti Maximum Degree, Metropolis-Hastings, 

Local Degree, Best Constant a Optimized Convex proti prítomonosti mŕtvych 
uzlov v sieti. Bolo dokázané, e algoritmus je schopný plniť svoju funkcionalitu 
(napriek deviácii ustáleného stavu) len vtedy, ak je nová sieť po výpadku 
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konektovaná. Na základe experimentálne dosiahnutých výsledkov je mo né 
kon tatovať, e najviac robustným váhovacím modelom v prípade nastania 
chyby v počiatočnej a skorej fáze algoritmu sú Local Degree váhy a najmenej 

Optimized Convex. V prípade nastania chyby v neskorej fáze sú najrobustnej ie 
Optimized Convex a najmenej Maximum Degree.  

Ďal ia kapitola 4.3 je venovaná analýze lineárnych stochastických 
algoritmov pre distribuované priemerovanie. Podkapitola 4.3.1 je zameraná na 
skúmanie vplyvu stochastického zlyhávania liniek na protokol Push-Sum. 

V prvej časti bolo dokázané, e mass conservation teorémy nie sú zachované 
a preto algoritmus odhaduje priemer s chybou. V ďaľ om experimente bolo 
ukázané, e nárast pravdepodobnosti chyby má za následok deceleráciu 
algoritmu v silne konektovaných sieťach a rozptýlenej ie rýchlosti konvergencie. 
V slabo konektovaných sieťach sú rýchlosti konvergencie tie  viac rozptýlene 
s narastajúcou pravdepodobnosťou nastania chyby. Je v ak mo né vidieť, e pre 
niektoré pravdepodobnosti nastania chyby sa algoritmus dokonca zrýchli. 
V ďaľ ej časti bolo ukázané, e narastajúca pravdepodobnosť chyby spôsobí 
väč í rozptyl finálnych stavov, ku ktorým uzly konvergujú. V slabo 

konektovaných sieťach je tento jav markantej í. Posledný experiment bol 
zamernaný na skúmanie priemernej deviácie finálnych stavov a deceleráciu 
algoritmu v prípade zmeny hodnoty nastania chyby. Z výsledkov je mo né 
vidieť, je vy ia pravdepodobnosť nastania chyby vo v eobecnosti spôsobuje 
vy í odklon a vy iu deceleráciu. Jedinou výnimkou je niekoľko sietí, kde 
dochádza k akcelerácii algoritmu do určitej hodnoty a následne opäť ku 
spomaleniu. Z výsledkov je mo né vidieť, e Push-Sum je viac odolný voči 
odklonu finálny hodnôt v silne konektovaných sieťach a menej decelerovaný 
(dokonca v niektorých prípadoch akcelerovaný) v slabo konektovaných sieťach. 
V podkapitole 4.3.2 som sa venoval analýze protokolu Push-Sum v topológiach 
strom, mrie ka, kruh a plne konektovaná mrie ka. Z výsledkov je zjavné, e 
slabo konektované siete ako strom a kruh sú pomal ie ako silne konektovaná 
hviezda a plne konektovaná mrie ka. Experimenty boli zopakované viackrát 
a z výsledkov je zrejmé, e rýchlosť konvergencie má gausovské rozdelenie 

okrem topológie hviezda. Posledná kapitola 4.3.3 bola zameraná na skúmanie 
tastickej kredibility reprezentantov rýchlosti konvergencie protokolu Push-Sum. 

Bolo dokázané, e viac opakovaní zaistí vy iu tatistickú kredibilitu. 

Výstupy výskumu realizovaného v rámci doktoranského túdia boli 
vypublikované v 19 článkoch (z toho 3 majú impakt faktor), pričom ďaľ ie 
publikácie sú recenzované v odborných článkoch resp. pripravené na odoslanie 
v blízkej dobe. Ciele stanovené na začiatku doktoranského túdia je mo né 
pova ovať za splnené. 
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ZOZNAM SKRATIEK 
2-D – dvojrozmerný 

A – random geometric graph of average connectivity – náhodne vygenerovaná 
priemerne konektovaná topológia 

APD – average precision deviation – priemerná odchýlka presnosti  

APP – average percentage precision– priemerná percentuálna presnosť 

ARPA – Advanced Research Projects Agency 

ArpAnet – Advanced Research Projects Agency Network 

BC – Best constant weight model – Best constant váhovací model algoritmu 
average consensus 

BMH – Biphasically configured Metropolis-Hastings weight model – Dvojfázovo 
konfigurovaný Metropolis-Hastings váhovací model algoritmu average consensus 

CP/M – Control Program for Microcomputers – operačný systém pre 
mikropočítačové systémy 

CR – convergence rate – rýchlosť konvergencie 

CW – Constant weight model – Constant váhovací model algoritmu average 
consensus 

dB – decibel 

DOS – denial of service – odopretie slu by 

G1 – Gaussova distribúcia inicializačných stavov – úzky rozptyl 

G2 – Gaussova distribúcia inicializačných stavov – iroký rozptyl 

GMH – Generalized Metropolis-Hastings weight model – generalizovaný 
Metropolis-Hastings váhovací model algoritmu average consensus 

H – topológia hviezda 

HM – Hybrid Model – hybridný model 

IoT – Internet of Things 

K – topológia kruh 

LAN – Local Area Network – Miestna Sieť 

LD – Local degree weight model – Local degree váhovací model algoritmu 
average consensus 

M – topológia plne konektovaná mrie ka 

MCM – Mini Computer Model – model mini počítatočov 

MD – Maximum degree weight model – Maximum degree váhovací model 
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algoritmu average consensus 

MH – Metropolis-Hastings weight model – Metropolis-hastings váhovací model 
algoritmu average consensus 

MN – Message number for consensus – Počet správ potrebných na dosiahnutie 
konsenzu 

Mo – váhovací model 

MSDF – Multi-sensor data fusion – Multi-senzorová dátová fúzia 

MSE – Mean square error – stredná kvadratická chyba 

OPT – Optimalization – Vylep enie dosiahnuté BMH v porovnaní 
s kore pondujúcim váhovacím modelom 

OW – Optimized convex weight model – Konvexne optimalizovaný váhovací 
model algoritmu average consensus 

P2P – peer to peer – rovný s rovným 

PPM – Processor Pool Model – ??? 

QoS – Quality of service – Kvalita slu by 

R – distribúcia náhodných inicializačných stavov 

S – random geometric graph of strong connectivity – náhodne vygenerovaná 
silne konektovaná topológia 

St – topológia strom 

U1 – Rovnomerná distribúcia inicializačných stavov – úzky rozptyl 

U2 – Rovnomerná distribúcia inicializačných stavov – iroký rozptyl 

W – random geometric graph of weak connectivity – náhodne vygenerovaná 

slabo konektovaná topológia 

WAN – Wide Area Network – Rozsiahla Sieť 

WM – Workstation Model – model pracovných staníc  

WSM – Workstation Server Model – model serverových pracovných staníc 

WSN – wireless sensor network – bezdrôtová senzorová sieť 
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ZOZNAM SYMBOLOV 
G – graf 

V – mno ina vrcholov grafu 

E – mno ina hrán grafu 

vi – označenie vrcholu grafu/uzla sieťe 

eij – hrana grafu medzi uzlami vi a vj 

(vi, vj) – hrana grafu medzi uzlami vi a vj ⊂ – podmno ina 

x – nasobenie vektorov, matic 

Ɲi  – mno ina susedov uzla vi 

 – patrí ⇔ – ekvivalencia 

N – veľkosť grafu/siete 

D – matica stupňov 

L – Laplaseova matica 

A – matica susednosti 

di – stupen uzla vi 

Ac – matica výskytu 

T – transponovaný vektor/matica 

x – vektor vnútorných stavov 

W – matica susednosti 

S – vzor riedkosti 

 – nepatrí mno ine 

Λ – a súca ne 

R – mno ina reálnych čísel 

x  – priemer z hodnôt vektora x 

1 – jednotkovy vektor 

k – oznacenie iteracie 

 – spektrálny rádius 

e – hrana v grafe 

 – vlastné číslo Laplasovej matice 

 – generalizovaný variant zmie avacieho parametra. 
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2
 .  - L2 norma 

s – vnútorny stav (push-sum vector) 

w – váha (push-sum vector) 

ei – vektor odosielaný v rámci protokolu push-vector 

 – váha v rámci algoritmu broadcast gossip  

Na – alternatívny zápis ku Ɲi 

  – koeficient rastu 

a – fáza v rámci inicializácie algoritmu BMH ∀ – pre všetky  – nepatrí 

PK – pack/zhluk  

U – zjednotenie mno ín 

∩ – prienik mno ín 

Np – mno ina uzlov v zhluku 

p – matica indikujúca príslusnosť k zhlukom 

H – vektor hláv 

ylc – hodnota globalneho konsenzu 

Q – počet hláv v systéme  

J – jednotkový vektor 

kgc – počet iterácií potrebných na dosiahnutie globálneho konsenzu 

kl – počet iterácii na skompletizovanie algoritmu 

∆ – konečná zmena 

|.| – absolútna hodnota 

i  – čas nastania útoku 

x  – hodnota útoku 

∆av – odkolon vnútorných stavov v dôsledku útoku 

∆ – decelerácia algoritmu v dôsledku útoku 

 – identifikačné číslo napadného uzla 

max{} – maximum mno iny 

[.]i – prvok vektora 

[.]ij – prvok matice 

 – stredná hodnota 
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σ – rozptyl 

p – pravdepodobnost nastania chyby 
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PRÍLOHA 
Tab. P.1: Komparácia BMH s konkurenčnými váhami – odhad priemeru  

Rýchlos  konvergencie – odhad priemeru 
Konektivita Sie  MD MH BC BMH  

  CR OPT [%] CR  OPT [%] CR OPT [%] CR 
 Sieť #1 6928 53.18 3713 12.65 4366 25.71 3243.47 
 Sieť #2 4259 54.20 2288 14.75 2431 19.76 1950.56 
 Sieť #3 5128 55.98 2591 12.88 2775 18.66 2257.28 
 Sieť #4 9554 55.98 4975 15.47 6268 32.91 4205.35 

W 
Sieť #5 7011 53.39 3798 13.95 4502 27.41 3268.15 
Sieť #6 6172 47.38 3794 14.40 3560 8.77 3247.65 

 Sieť #7 13059 60.23 6597 21.28 7854 33.88 5193.18 
 Sieť #8 2881 49.93 1701 15.20 1643 12.20 1442.52 
 Sieť #9 6837 64.60 3011 19.61 3779 35.95 2420.40 
 Sieť #10 3335 51.09 1903 14.29 1970 17.20 1631.07 
 Sieť #1 1064 42.29 680 9.70 706 13.03 614.02 
 Sieť #2 1370 45.11 845 11.01 842 10.69 751.97 
 Sieť #3 1226 47.64 700 8.29 869 26.13 641.95 
 Sieť #4 2085 52.94 1097 10.56 1114 11.92 981.20 

A 
Sieť #5 1181 44.02 727 9.06 675 2.05 661.14 
Sieť #6 2864 60.04 1315 12.98 1794 36.21 1144.37 

 Sieť #7 1309 46.37 824 14.80 808 13.11 702.06 
 Sieť #8 1568 50.02 929 15.64 1014 22.71 783.75 
 Sieť #9 951 39.71 649 11.66 685 16.30 573.35 
 Sieť #10 979 40.29 634 7.80 593 1.42 584.55 
 Sieť #1 520 35.56 380 11.82 629 46.72 335.10 
 Sieť #2 1870 69.30 691 16.93 1130 49.20 574.01 
 Sieť #3 412 31.47 297 4.9400 293 3.64 282.33 
 Sieť #4 610 46.06 355 7.3100 389 15.41 329.05 

S 
Sieť #5 497 33.20 352 5.6800 336 1.19 332.00 
Sieť #6 622 34.82 435 6.8000 448 9.51 405.40 

 Sieť #7 492 35.41 332 4.2900 351 9.47 317.77 
 Sieť #8 620 42.09 394 8.8800 413 13.07 359,03 
 Sieť #9 502 32.84 363 7.1200 326 -3.42 337.15 
 Sieť #10 607 40.03 396 8.0800 392 7.15 363.99 

 Počet správ pre dosiahnutie konsenzu – odhad priemeru 
Konektivita Sie  MD MH BC BMH  

  MN MN  MN  MN 
 Sieť #1 1378473 738688 868635 645251.53 
 Sieť #2 847342 455113 483570 387962.44 
 Sieť #3 1020273 515410 552026 448999.72 
 Sieť #4 1901047 989826 1247133 836665.65 

W Sieť #5 1378473 738688 868635 644988.85 
 Sieť #6 1228029 754807 708241 646083.35 
 Sieť #7 2598542 1312604 1562747 1033243.82 
 Sieť #8 573120 338300 326758 286862.48 
 Sieť #9 1360364 598990 751822 481460.60 
 Sieť #10 663466 378498 391831 324383.93 
 Sieť #1 211537 135121 140295 121990.98 
 Sieť #2 272431 167956 167359 149443.03 
 Sieť #3 243775 139101 172732 127549.05 
 Sieť #4 414716 218104 221487 195059.80 

A Sieť #5 234820 144474 134126 131367.86 
 Sieť #6 569737 261486 356807 227530.63 
 Sieť #7 260292 163777 160593 139510.94 
 Sieť #8 311833 184672 201587 155767.25 
 Sieť #9 189050 128952 136116 113897.65 
 Sieť #10 194622 125967 117808 116126.45 
 Sieť #1 103480 75620 125171 66485.90 
 Sieť #2 372130 137509 224870 114028.99 
 Sieť #3 81988 59103 58307 55984.67 
 Sieť #4 121390 70645 77411 65281.95 

S Sieť #5 98903 70048 66864 65869.00 
 Sieť #6 123778 86565 89152 80475.60 
 Sieť #7 97908 66068 69849 63037.23 
 Sieť #8 123380 78406 82187 71247.97 
 Sieť #9 99898 72237 64874 66893.85 
 Sieť #10 120793 78804 78008 72235.01 
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Tab. P.2: Komparácia BMH s konkurenčnými váhami – odhad veľkosti siete 

Rýchlos  konvergencie – odhad ve kosti siete 
Konektivita Sie  MD MH BC BMH  

  CR OPT [%] CR OPT [%] CR OPT [%] CR 
 Sieť #1 2930.50 56.19 1553.11 17.35 1733.61 25.95 1283.72 
 Sieť #2 1733.00 54.28 928.87 14.70 955.4 17.08 792.30 
 Sieť #3 2399.74 56.36 1250.58 16.26 1334.13 21.50 1047.27 
 Sieť #4 3435.97 56.15 1775.21 15.13 2159.40 30.23 1506.69 

W 
Sieť #5 3104.41 56.44 1605.87 15.79 1812.49 25.39 1352.31 
Sieť #6 2278.28  47.75 1402.14 15.10 1383.30 13.94 1190.48 

 Sieť #7 4828.82 58.99 2502.52 20.86 3117.06 36.47 1980.42 
 Sieť #8 1206.68 49.27 740.11 17.29 726.44 15.73 612.15 
 Sieť #9 2788.35 64.46 1234.56 19.74 1516.88 34.67 990.91 
 Sieť #10 1498.38 50.58 860.51 13.95 861.25 14.03 740.43 
 Sieť #1 486.48 43.85 304.95 10.43 290.33 5.92 273.14 
 Sieť #2 563.86 44.62 350.46 10.90 314.70 0.78 312.26 
 Sieť #3 591.57 47.23 342.56 8.87 321.78 2.98 312.18 
 Sieť #4 815.70 51.73 439.52 10.41 475.28 17.15 393.76 

A 
Sieť #5 481.54 45.82 288.13 9.44 273.42 4.57 260.92 
Sieť #6 1151.97 60.00 530.98 13.21 679.12 32.14 460.84 

 Sieť #7 562.69 42.26 365.90  11.20 341.12 4.75 324.91 
 Sieť #8 682.59 45.68 426.31 13.03 413.60 10.36 370.76 
 Sieť #9 444.69 36.90 311.02 9.78 286.20 1.96 280.60 
 Sieť #10 421.22 41.85 267.08 8.29 248.19 1.31 244.94 
 Sieť #1 339.23 53.51 175.28 10.02 231.73 31.94 157.72 
 Sieť #2 643.01 68.16 241.43 15.21 389.26 47.41 204.72 
 Sieť #3 208.51 36.87 138.93 5.25 136.07 3.26 131.64 
 Sieť #4 295.72 44.93 175.35 7.13 159.99 -1.78 162.84 

S 
Sieť #5 240.14 32.02 172.34 5.27 167.13 2.32 163.25 
Sieť #6 284.81 39.61 183.94 6.49 174.17 1.25 172.00 

 Sieť #7 248.03 34.88 173.06  6.67 182.39 11.44 161.52 
 Sieť #8 279.66 40.23 182.12 8.21 177.24 5.69 167.16 
 Sieť #9 251.15 30.76 187.15 7.09 156.52  -11.1 173.89 
 Sieť #10 268.61 36.99 182.65 7.34 172.51 1.90 169.24 

Počet správ pre dosiahnutie konsenzu – odhad ve kosti siete 
Konektivita Sie  MD MH BC BMH  

  MN MN  MN  MN 
 Sieť #1 583169.50 309068.89 344988.39 255460.28 
 Sieť #2 344872.97 184845.13 190140.52 157667.70 
 Sieť #3 477548.26 248865.42 265491.87 208406.73 
 Sieť #4 683758.03 353266.79 429720.60 299831.31 

W 
Sieť #5 617777.59 319568.13 360685.51 269109.69 
Sieť #6 453377.72 279025.86 275276.70 236905.52 

 Sieť #7 960935.18 498001.48 620294.94 394103.58 
 Sieť #8 240129.32 147281.89 144561.56 121817.85 
 Sieť #9 554881.65 245677.44 301859.12 197191.09 
 Sieť #10 298177.62 171241.49 171388.75 147345.57 
 Sieť #1 96809.52 60685.05 57775.67 54354.86 
 Sieť #2 112208.14 69741.54 62625.30 62139.74 
 Sieť #3 117722.43 68169.44 64034.22 62123.82 
 Sieť #4 162324.30 87464.48 94580.72 78358.24 

A 
Sieť #5 95826.46 57337.87 54410.58 51923.08 
Sieť #6 229242.03 105665,02 135144.88 91707.16 

 Sieť #7 111975.31 72814.10 67882.88 64657.09 
 Sieť #8 135835.41 84835.69 82306.40 73781.24 
 Sieť #9 88493.31 61892.98 56953.80 55839.40 
 Sieť #10 83822.78 53148.92 49389.81 48743.06 
 Sieť #1 67506.77 34880.72 46114.27 31386.28 
 Sieť #2 127958.99 48044.57 77462.74 40739.28 
 Sieť #3 41493.49 27647.07 27077.93 26196.36 
 Sieť #4 58848.28 34894.65 31838.01 32405.16 

S 
Sieť #5 47787.86 34295.66 33258.87 32486.75 
Sieť #6 56677.19 36604.06 34659.83 34228.00 

 Sieť #7 49357.97 34438.94 36295.61 32142.48 
 Sieť #8 55652.34 36241.88 35270.76 33264.84 
 Sieť #9 49978.85 37242.85 31147.48 34604.11 
 Sieť #10 53453.39 36347.35 34329.49 33678.76 
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Tab. P.3: Komparácia BMH s konkurenčnými váhami – dopad náhodného výberu vodcu 

Dopad náhodného výberu vodcu na rozsah rýhclostí konvergencie 
Konektivita Sie  MD MH BC BMH  

  CR OPT [%] CR OPT [%] CR OPT [%] CR 
 Sieť #1 2700 50.77 1574 15.54 2518 47.21 1329.34 
 Sieť #2 1441 54.44 767 14.40 1343 51.11 656.53 
 Sieť #3 1560 60.75 714 14.24 1638 62.62 612.36 
 Sieť #4 3637 58.69 1822 17.54 3255 53.84 1502.48 

W 
Sieť #5 2814 49.48 1612 11.81 2625 45.84 1421.58 
Sieť #6 1949 40.85 1267 9.01 1874 38.48 1152.87 

 Sieť #7 4996 65.26 2429 28.55 4795 63.80 1735.61 
 Sieť #8 512 49.63 271 4.84 630 59.07 257.88 
 Sieť #9 2158 62.78 1028 21.86 2036 60.55 803.26 
 Sieť #10 937 38.19 692 16.31 929 37.66 579.16 
 Sieť #1 345 43.09 205 4.22 267 26.46 196.34 
 Sieť #2 261 34.31 181 5.28 348 50.74 171.44 
 Sieť #3 335 48.96 185 7.58 386 55.70 170.98 
 Sieť #4 522 56.52 253 10.28 486 53.29 226.99 

A 
Sieť #5 379 57.87 176 9.28 273 41.51 159.67 
Sieť #6 863 68.08 329 16.28 824 66.57 275.44 

 Sieť #7 248 50.77 138 11.54 259 52.86 122.08 
 Sieť #8 239 25.21 199 10.17 444 59.74 178.76 
 Sieť #9 207 31.83 147 4.00 258 45.30 141.12 
 Sieť #10 289 39.45 187 6.42 208 15.87 175.00 
 Sieť #1 560 83.19  136 30.79 283 66.74 94.13 
 Sieť #2 834 74.68  293 27.93 615 65.67 211.16 
 Sieť #3 119 52.16  60 5.12 92 38.12 56.93 
 Sieť #4 141 51.09  75 8.05 158 56.35 68.96 

S 
Sieť #5 863 68.08  329 16.28 824 66.57 275.44  
Sieť #6 245 49.68  130 5.17 199 38.05 123.28 

 Sieť #7 196 41.24  126 8.60 143 19.47 115.16 
 Sieť #8 130 47.85  78 13.09 168 59.65 67.79 
 Sieť #9 111 22.72  88 2.52 144 40.43 85.78 
 Sieť #10 92 34.78  61 1.64 160 62.50 60.00 
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Obr. P.1: Závislosť strednej kvadratickej chyby od iterácie – Gaussova distribúcia, silná 
konektivita  
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Obr. P.2: Závislosť strednej kvadratickej chyby od iterácie – Gaussova distribúcia, slabá 
konektivita 
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Obr. P.3: Závislosť strednej kvadratickej chyby od iterácie – Rovnomerná distribúcia, silná 
konektivita 
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Obr. P.4: Závislosť strednej kvadratickej chyby od iterácie – Rovnomerná distribúcia, slabá 
konektivita 
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Obr. P.5: Závislosť strednej kvadratickej chyby od iterácie – Bernoulliho distribúcia, silná 
konektivita 
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Obr. P.6: Závislosť strednej kvadratickej chyby od iterácie – Bernoulliho distribúcia, slabá 
konektivita 
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2015 

VUT Brno Fakulta elektrotechniky a komunikačných 
technológií 

Kurz: CCNA R&S Scaling Networks 

2015 

VUT Brno Fakulta elektrotechniky a komunikačných 
technológií 

Kurz: CCNA R&S Connecting Networks 

09 2017 – 08 2018 
TU Wien, Ústav telekomunikácií, Rakúsko 

Erasmus tudent 



161 

 

 

 

Zamestnanie 
 

02 2013 – 06 2013    

TU Wien, Ústav telekomunikácií, Rakúsko 

Pozícia: Technik 
Popis práce: WSN, implementovanie distribuovaných 

algoritmov 
Nástroje: C\nesC, Python, Matlab 

06 2013 – 12 2013    

TU Wien, Ústav telekomunikácií, Rakúsko 

Pozícia: Projektový asistent 
Popis práce: návrh algoritmov, WSN 
Nástroje: C\nesC, Python, C ++, Matlab 

 

Projekty 
 

09 2014 – 12 2016    

VUT Brno Fakulta elektrotechniky a komunikačných 
technológií 

Výzkum elektronických komunikačních a informačních 
systémů 

01 2017 – 08 2018    

VUT Brno Fakulta elektrotechniky a komunikačných 
technológií 

Výzkum informačních a komunikačních systémů a jejich 
bezpečnost 

 

Jazykové znalosti 
 

 

 

Daľ ie znalosti 

Znalosti 

C 

C++,  

C\NesC 

Python 

Matlab 

Matcad 

Flash 

Anglický jazyk C1 

Nemecký jazyk A2 

Slovenský jazyk Materinský jazyk 
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Javascript  

Assembler 

HTML  

Micro station 

Visual Basic 

Linux 

Cisco 

 
 

 

 


