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ÚVOD 

V ostatných viac ako 70 rokoch je možné 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 

vynaložiť niekoľko desiatok tisíc dolárov [1]. Táto skutočnosť mala za následok, že 

väčšina korporácií disponovala len malým množstvom 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]. Väčšina z týchto procesorov bola výkonovo na výrazne 

vyššej 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 inštrukcie za sekundu sa vyvinulo zariadenie za 1000 

dolárov schopné vykonať miliardu inštrukcií za rovnaký časový úsek [1]. Pokrok 

zaznamenaný v oblasti počítačových systémov za ostatné polstoročie nemá obdoby 

v iných priemyselných odvetviach. Ďaľším dôležitým mílnikom v optimalizácii 

týchto systémov bol výnalez vysoko rýchlostných počítačových sietí [1]. Lokálna 

počítačová sieť (LAN) umožňovala prepojenie viac ako sto počítačov a prenos 

malého množstva informácie za niekoľko mikrosekúnd prípadne väčšieho množstva 

dát s rýchlosťou v rozsahu 100 miliónov až 10 miliárd bitov za sekundu [1]. Tieto 

siete boli prímarne určené na prenos dát v rámci jednej budovy a preto ďaľší vývoj 

bol zameraný na siete schopné prenášať dáta v rámci rozsiahlejších geografických 

oblastí. Riešením boli siete pre rozsiahle oblasti (WAN), ktoré umožnovali 

vzájomné prepojenie miliónov počítačov v rámci celej Zeme o rýchlosti v rozsahu 

64 kilobitov až niekoľko gigabitov za sekundu [1]. Táto technológia teda umožňuje 

nenáročnú komunikáciu medzi veľkým množstvom zariadení použitím 

vysokorýchlostnej siete. Takýto systém sa označuje ako počítačová sieť alebo 

distribuovaný systém a svojim charakterom sa výrazne odlišuje od zastaralejších 

centralizovaných systémov (častokrát označovaných ako systémy s jedným 

procesorom), ktoré pozostávali z jedného počítača, jeho periférií a niekoľkých 

vzdialených terminálov [1-3].  

Dôležitou súčasťou týchto systémov sa stávajú mechanizmy pre multi-

senzorovú dátovú fúziu, ktorej úlohou je kombinácia dát od nezávislých zdrojov za 

účelom zníženia neistoty spracovaných hodnôt [4-6]. Použitie týchto mechanizmom 

má pozívny dopad na kvalitu služieb reálnych aplikácií, potláčanie negatívnych 

efektov spôsobených chybovosťou reálnych zariadení, duplikáciou alebo vysokou 

koreláciou meraných hodnôt, vplyvom okolia atď [6].   

Dizertačná práca sa zaoberá distribuovanými algoritmami pre odhad 

agregačných funkcií, ktoré v praxi nachádzajú široké uplatnenie ako mechanizmus 

pre multi-sensorovú dátovú fúziu [6]. Moja pozornosť bola primárne zameraná na 

deterministý algoritmus average consensus algoritmom pre distribuované 

priemerovanie s váhovacími modelmi Constant, Maximum Degree, Metropolis-
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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. 

 

1  ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

1.1 DISTRIBUOVANÉ SYSTÉMY 

Distribuované systémy predstavujú modernú technológiu nachádzajúcu 

uplatnenie v širokom spektre aplikácií [7-9]. Naneštastie neexistuje štandart, ktorý 

by explicitne definoval, ktorý systém je možné presne klasifikovať ako 

distribuovaný. Niektoré zdroje uvádzajú, že distribuovaný systém je možné 

definovať ako distribuovaný operačný systém, čo predstavuje program, ktorý ovláda 

zdroje počítačov a poskytuje jeho užívateľom rozhranie na komunikáciu so 

systémom [2, 10]. Príkladmi centralizovaných operačných systémov sú napríklad 

operačné systémy UNIX, CP/M atď [2]. Na rozdiel od nich, distribuovaný systém sa 

užívateľovi javí ako jeden centralizovaný operačný systém navzdory skukočnosti, že 

je tvorený množinou nezávisle pracujúcich procesorových jednotiek [2, 10]. 

Klúčovým konceptom distribuovaných systémov je transparentnosť – použitie 

viacnásobných procesorových jednotiek nesmie byť rozpoznané zo strany užívateľa 

[2]. Keďže tieto jednotky môžu pracovať na rozličných platformách, návrh 

sofistikovaného distribuovaného systému nie je triviálnou záležitosťou. Vo 

všeobecnosti je možné 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, 11-12]. Ďaľšou dôležitou črtou distribuovaných 

systémov je zdieľanie zdrojov [1]. Tie môžu 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 každá 

entita disponuje vlastnou pamäťou, hodinami, vlastným operačným systémom, 

vlastnými lokálnymi zdrojmi atď [13].  

 

1.2 MULTI-SENZOROVÁ DÁTOVÁ FÚZIA 

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 zvýšenia kredibility veľkého 

množstva informácií [4, 14]. Hlavným cieľom multi-senzorovej dátovej fúzie je 

zlepšiť kvalitu služby (QoS v AJ) za účelom dosiahnutia spoľahlivých a presných 

rozhodnutí o sledovanom fenoméne a odstrániť redundantné informácie [6]. 
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Mechanizmy pre zabezpečenie multi-senzorovej dátovej fúzie sa bežne používajú v 

klasifikačných a detekčných úlohách v rôznych aplikáciách, ako je detekcia 

nepovolených manipulácií s dátami, detekcia odmietnutia poskytovania služieb 

(DOS v AJ), vojenské aplikácie, detekcia porúch smerovania, robotické aplikácie, 

združovanie dát pre smerovacie mechanizmy atď [4].  

Boyd a kolektív definoval dve kategórie multi-senzorovej dátovej fúzie [5]. Prvou 

z nich sú centralizované schémy pre MSDF založené na prítomnosti centrálneho 

prvku pre globálnu fúziu, ktorý zhromažďuje dáta z ostatných elementov v sieti. 

Údaje sa prenášajú do centrálneho prvku buď priamo, alebo prostredníctvom 

virtuálnych viac hopových kanálov, čo vyžaduje, aby uzly vytvorili a udržiavali 

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 častejšie využívajú distribuované schémy pre MSDF, 

ktoré nepotrebujú pre plnenie svojej funkcionality prítomnosť centrálneho prvku pre 

fúziu dát [5]. Navyše uzly nemusia udržiavať v pamäti žiadne globálne informácie o 

topológii siete. Ich princíp spočíva v komunikácii na báze sused-sused a vykonávaní 

lokálnych aktualizačných výpočtov v každom uzle v sieti separátne. Nakoniec každý 

uzol disponuje hodnotou odhadovanej agregačnej funkcie s určitou presnosťou 

(závislou od implementovaného algoritmu). V literatúre existuje veľa mechanizmov 

navrhnutých pre MSDF. Ako je možné vidieť v uvedenej literatúre [15-21], 

algoritmy navrhnuté na riešenie problémov dosahovania konsenzu nachádzajú široké 

uplatenie v moderných technológiách ako mechanizmus pre multi-senzorovú dátovú 

fúziu. Ich princíp je založený na dosiahnutí konsenzu medzi množinou nezávislých 

entít (častokrát situovaných v rozsiahlych geografických oblastiach a bez 

výraznejšieho povedomia uzlov o systéme ako celku ako aj o ďalších prvkoch v 

ňom), ktorý sa dosahuje prostredníctvom lokálnych výmen informácií medzi uzlami. 

Dosiahnutie konsenzu znamená, že množina entít dospeje k dohode v otázke určitej 

hodnoty [22].  

 

1.3 DISTRIBUOVANÉ ALGORITMY ZALOŽENÉ NA DOSAHOVANÍ 

KONSENZU PRE ODHAD AGREGAČNÝCH FUNKCIÍ  

Jednou z podkategórii diskutovaných algoritmov sú lineárne algoritmy založené 

na dosahovaní konsenzu pre distribuované priemerovanie [23]. Jedná sa o súbor 

pravidiel, ktorých úlohou je zabezpečiť, aby všetky uzly v sieti disponovali 

hodnotou rovnou alebo približnou aritmetmickému priemeru vyrátaného 

z inicializačných stavov [23]. Zmienená skutočnosť je dosiahnutá iteratívnou 

komunikáciou priľahlých uzlov a následnou aktualizáciou vnútornych stavov 

použitím lineárnej aktualizačnej schémy [5]. Vďaka širokému uplateniu týchto 

algoritmov v praxi bola signifikatná časť v rámci môjho doktorantského štúdia 

venovaná práve týmto algoritmom. Podľa [23], je možné tieto algoritmy rozdeliť do 

dvoch základných skupín: deterministické a stochastické (niekedy označované aj 

ako náhodné alebo algoritmy založené na klebetách). Deterministické algoritmy 

nevyužívajú prvok náhody a ich viacnásobné exekúcie pri zachovaní vstupných 
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parametrov sa nelíšia 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 špecifikácie (niekedy označované 

aj ako samostatné algoritmy) ako váhy, váhovacie modely alebo váhovacie dizajny. 

Na rozdiel od nich stochastické algoritmy sú vo všeobecnosti založené na náhodnom 

výbere vzájomne komunikujúcich uzlov.  

 

1.3.1 Deterministické distribuované algoritmy založené na dosahovaí 

konsenzu pre odhad agregačných funkcií 

Najjednoduchším spôsobom ako nakonfigurovať váhovaciu maticu average 

consensus algoritmu je využitie modelu s jednotnými váhami pre všetky hrany 

grafu. Za jeden z najrozšírejnejších váhovacích modelov s jednotnými váhami je 

možné považovať Constant váhovací model (v práci skracovaný ako CW) 

charakterizovaný vysokou variabilitou zabezpečenou zmiešavacím parametrom ε 

[24]. Jeho hodnota je nastavená počas inicializačnej konfigurácie a konštantná počas 

celého trvania algoritmu. Hodnota ε ovplyvňuje viacero aspektov algoritmu ako 

napríklad rýchlosť konvergencie, garanciu konvergencie algoritmu, robustnosť 

algoritmu, chybu spôsobenú kvantovaním atď. Váhovaciu maticu CW je možné 

zadefinovať nasledujúcim spôsobom [24]: 
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Ďaľším váhovacím modelom navhrnutým pre algoritmus average consensus je 

Maximum Degree váhovací model (v práci skracovaný ako MD) [25-27]. Jedná sa 

opäť o váhovací model s konštatnými a jednotnými váhami. Je to model odvodený 

z CW takým spôsobom, aby informácie potrebné pre jeho inicializačnú konfiguráciu 

boli dosiahnuteľné distribuovaným spôsobom. Jeho váhovacia matica je definovaná 

nasledovne [58]: 
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(1.2) 

Nasledujúca sekcia je zameraná na váhovací model navrhnutý Metropolisom, 

Rosenbluth a Tellerom v roku 1953 a zovšeobecnený Hastingsom v roku 1970 [28]. 

Pôvodne bol definovaný v rámci Monte Carlo metód a navrhnutý za účelom 

simulácie komplexných, neštandartných viacrozmerných distribúcií [28]. Jeho 

modifkácia pre algoritmus average consensus našla široké uplatnenie vďaka svôjmu 

jedinečnému charakteru - pre svoju inicializačnú konfiguráciu potrebuje iba lokálne 

dostupné informácie, t.j. vlastný stupeň a stupeň priľahlých uzlov [28]. Táto 

skutočnosť výrazne zjednodušuje inicializačnú konfiguráciu a zároveň zjednodušuje 



 9 

škálovateľnosť systému. Jeho váhovaciu maticu je možné definovať nasledovne [29-

33]: 

 









=



−

+

=  =

−

inak,

ak 

),(ak 

,0

,][1

,}),max{1(

][
,1

MH

1

MH ji

vv

W

dd

W

ji
N

ikk ik

ji

ij

E
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Ďaľším modelom je Local Degree váhovací model (LD), ktorý vznikol 

predefinovaním MH. Autori [34] generalizovali defíniciu Metropolis-Hasting 

váhovacieho modelu (GMH) nahradením 1 zmiešavacím parametrom [34]: 
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(1.4) 

 

Best Constant váhovací model (BC) je založený na konfigurácii váhovacej matice 

použitím exaktných hodnôt vlastných čísiel korenšpondujúcej Laplacovej matice 

[28, 35]. Jeho optimalizovanú váhovaciu maticu je možné definovať nasledovne 

[36]: 
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(1.5) 

 

1.3.2 Stochastické distribuované algoritmy založené na dosahovaí konsenzu 

pre odhad agregačných funkcií 

Protokol Push-Sum je stochastický multifunkčný algoritmus pre odhad agregačnej 

funkcie z množiny inicializačných stavov [37]. Jeho charakter je inšpirovaný 

sociálnym prostredím, kde jedným zo spôsobov ako šíriť informáciu je klebetenie. 

Tento algoritmus je podobne ako ďaľšie stochastické algortimy možné 

charakterizovať vlastnosťami ako adaptabilita, rozšíriteľnosť, robustnosť atď. 

Algoritmus je schopný vykonávať dve funkcionality a to odhad priemeru a odhad 

sumy [37]. Pred začatím algoritmu musí každý uzol iniciovať svoj vnútorný stav si,k 

skalárnou hodnotou napr. výsledkom lokálneho merania a všetky 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 môže byť zvolený ten uzol, 

na ktorý bola zaslaná požiadavka o exekúciu protokolu [37]) a ostatné uzly nastavia 

hodnotu svojich váh na 0. Následne v ďaľších iteráciách každý uzol vyberie jedného 

zo svojich susedov a pošle mu polovičnú hodnotu svôjho aktuálneho vnútorného 

stavu a polovicu hodnoty aktuálnej váhy. Výber suseda je možné modelovať ako 

náhodnú udalosť rovnomerného rozdelenia (t.j. každý 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 uložená aj vo vnútornej pamäti vysielajúce uzla. Následne suma 

všetkých vnútornych stavov prijatých od priľahlých uzlov a stavu z predchádzajucej 

iterácie predstavuje hodnotu vnútorného stavu pre ďalšiu iteráciu. Analogicky, suma 
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váh od susedov a aktuálnej váhy predstavuje váhu pre nasledujúcu iteráciu. Pomer 

týchto súm je odhad agregačnej funkcie pre danú iteráciu. 

 

2  CIELE PRÁCE 

Hlavné ciele dizertačnej práce je možné 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 štúdia zameraná na porovnanie 

presnosti finálnych odhadov a rýchlosti konvergencie a vplyv zmeny parametrov 

zastavovacích kritérií na hodnoty zmienených veličín. 

• Komparatívne štúdie 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 štatistickej kredibility reprezentatov vybraných parametrov 

stochastických distribuovaných algoritmov pri viacnásobnej exekúcii algoritmov. 

• Optimalizácia distribuovaných algoritmov z hľadiska rýchlostí 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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3  ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH RIEŠENÍ 

 

3.1 ANALÝZA LINEÁRNYCH ALGORITMOV PRE DISTRIBUOVANÝ 

ODHAD AGREGAČNEJ FUNKCIE 

3.1.1 Analýza rýchlosti konvergencie a presnosti finálnych stavov 

algoritmu average consensus so zastavovacím kritériom 

Ďaľšia 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 [38-41]. V tejto sekcii bol 

implementovaný mechanizmus prezentovaný v [22]. Jedná sa o plne distribuované 

riešenie, ktorého použitie zabezpečí exekúciu algoritmu v konečnom čase, čím 

umožní aplikáciu algoritmu v praxi. Jeho príncip spočíva v uchovávaní dvoch 

konštánt (prednastavených pred začatím algoritmu) na každom uzle a to presnosť a 

limit počítadla a jednej premennej počítadlo. Každý uzol má vlastné počítadlo 

(iniciované hodnotou nula), ktoré sa zvyšuje o hodnotu jedna v iteráciách, kedy je 

rozdiel medzi dvomi následnými vnútornými stavmi menší ako prednastavená 

presnosť. Ak nie je, jeho hodnota je nastavená na nulu. Ak je y následných 

porovnaní vnútorných stavov menšie ako presnosť, average consensus je 

považovaný za skompletizovaný na príslušnom uzle. Hodnota y sa určuje pomocou 

prednastaveného limitu počítadla. V iterácii, keď posledný uzol skompletizuje 

algoritmus, je algoritmus average consensus považovaný za skončený a teda sieť 

dosiahla konsenzus. 

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 iterácii potrebných na to, 

aby sieť dosiahla konsenzus. Dosiahnuté výsledky sú zobrazené na v nasledujúcej 

sekvencii obrázkov: 

 

 

Obr. 3.1: Vlyv zmeny parametrov zastavovacieho kritéria na rýchlosť konvergencie v náhodne 

vygenerovaných sieťach 
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Obr. 3.2: Vlyv zmeny parametrov zastavovacieho kritéria na odklon finálnych stavov v náhodne 

vygenerovaných sieťach 

Z výsledkov je možné vidieť, že pokles d a nárast K spôsobujú vyššiu presnosť 

algoritmu ale aj nižšiu rýchlosť. 

 

3.1.2 Komparatívna štúdia presnosti odhadu priemeru pre váhovacieho 

modely algoritmu average consensus 

Štúdia prezentovaná v tejto sekcii [42] je zameraná na komparáciu presnosti 

vybraných váhovacích modelov algoritmu average consensus v rozličných fázach 

algoritmu a pri inicializačných stavoch rôznych distribúcií za účelom nájdenia 

najvhodnejšieho váhovacieho modelu pre reálnu implementáciu z hľadiska rýchlosti. 

V rámci experimentov bola overená presnosť šiestich váhovacích modelov, ktoré sú 

vďaka svôjmu charakteru predurčené pre implementáciu do reálnych aplikácií. 

Jedná sa o CW, MD, MH, LD, BC a BMH (Dvojfázovo konfigurovaný MH). Štúdia 

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. Je znázornené vzájomné 

porovnanie váhovacích modelov pre všetky skúmané distribúcie inicializačných 

hodnôt v silne a slabo konektovaných sieťach vyobrazené separátne (obr. 3.3 – 

obr. 3.6) a na obr. 3.7, a obr. 3.8 dokopy. Z výsledkov je zrejmé, že najvyššiu 

presnosť v najviac prípadoch dosiahol BMH, ktorý bol najlepší v 80.83 % 

prípadoch. Druhým najlepším v poradí, čo do počtu najvyšších presností, je BC a to 

v 17.17 % prípadoch. Posledným modelom, ktorý dosiahol najvyššiu presnosť aspoň 

v jednom prípade, je LD (a to v 2 %). Z experimentálne dosiahnutých výsledkov je 

pozorovateľný zaujímavý fenomén – BC, ktorý dosiahol najvyššiu presnosť takmer 

v jednej šestine zo všetkých prípadov, dosiahol v 12.67 % prípadoch najnižšiu 

rýchlosť. V ostatných 87.33 % bol najmenej presný CW, ktorý tak dopadol 

v prezentovanej komparatívnej štúdii s najhorším výsledkom. 
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Obr. 3.3: Najpresnejšie váhovacie modely v silne konektovaných sieťach 

 

Obr. 3.4: Najnepresnejšie váhovacie modely v silne konektovaných sieťach 

 

Obr. 3.5: Najpresnejšie váhovacie modely v slabo konektovaných sieťach 

 

Obr. 3.6: Najnepresnejšie váhovacie modely v slabo konektovaných sieťach 
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Obr. 3.7: Najpresnejšie váhovacie modely v slabo konektovaných sieťach 

 

Obr. 3.8: Najpresnejšie váhovacie modely v slabo konektovaných sieťach 

3.1.3 Analýza vplyvu náhodného výberu vodcu na rýchlosť konvergencie 

odhadu veľkosti siete 

Preto v tejto komparatívnej štúdii [43] je skúmaný vplyv náhodného výberu 

vodcu na rýchlosť konvergencie algoritmu, pričom jej cieľom je dokázať resp. 

vyvrátiť potrebu určovania vodcu (t.j. skúmaná je intenzita vplyvu na zmenu 

rýchlosti konvergencie). V štúdii 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, že algoritmus bol vykonaný 

200 krát v každej sieti, zakaždým s iným uzlom ako vodcom. Následne bol skúmaný 

rozsah rýchlostí konvergencie a maximálna možná decelerácia algoritmu v dôsledku 

nesprávne zvoleného vodcu. Ideálnym výsledkom by bol rozsah rovnajúci sa 0 (čo 



 15 

znamená, že stochastickosť výberu nemá žiadny vplyv na rýchlosť konvergencie). 

Táto varianta ale nie je príliš pravdepodobná a preto je vyšetrované, ktorý váhovací 

model má užší rozsah rýchlosti konvergencie. Kvôli transparentnosti zobrazených 

výsledkov je štúda zameraná len na extrémy, t.j. váhovacie modely, ktoré sú 

najlepšie/najhoršie v topológii. 

Celková komparácia pozostávajúca z výsledkov získaných vo všetkých sieťach 

v prípade analýzy rozsahov rýchlostí konvergencie je znázornená na obr. 3.9. Z 

obrázkov je badateľné, že BMH dosiahol najužší rozsah v 68 % sietí a teda je 

najmenej ovplyvnený náhodným výberom vodcu. Druhým váhovacím modelom je 

LD, ktorý dosiahol najužší rozsah v 32 % sietí. Žiadny ďalší váhovací model 

nedosiahol najužší rozsah minimálne v jednej zo sietí. Najhorším váhovacím 

modelom z hľadiska vlyvu náhodného výberu vodcu bol CW, ktorý dosiahol najširší 

rozsah vo všetkých 30 sieťach. 

Na obr. 3.10 je spolu vyobrazený percentuálny podiel váhovacích modelov 

s najnižšiou a najvyššou deceleráciou v jednotlivých sieťach. Z výsledkov je možné 

vidieť, že najlepšie výsledky dosiahol CW a to v 26 % sietí. Druhým najlepším bol 

BMH, ktorý bol najmenej spomalený v 23 % sieťach. Potom nasledujú MD a LD, 

ktoré dosiahli najlepší výsledok zhodne v 19 %. MH bol najmenej spomalený v 10% 

sietiach a len v 3% bol najlepší BC. Najväčšie spomalenie v rámci všetkých 

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, 

všetky zhodne v 3 % sietí. 

 

 

CW MD MH LD BC BMH
 

  
(a) (b) 

Obr. 3.9: Rozsah rýchlostí konvergencie – váhovacie modely s najužších rozsahom 

rýchlostí konvergencií (a), váhovacie modely s najširším rozsahom 

rýchlostí konvergencií (b) 
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3.1.4 Odolnosť 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 [44]. 

Predpokladá sa, že počas celej exekúcie algoritmu je vykonaný jeden útok, počas 

ktorého útočník infiltruje hodnotu váhového priemeru zo všetkých 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 prišlo. 

Prvý experiment bol vykonaný za účelom skúmania vplyvu útoku na rýchlosť 

konvergencie algoritmu. Na obr. 3.11 bol zobrazený rozdiel medzi počtom iterácii 

bez chybového scenára a scenára s chybou (tento parameter je označený ako Δ).  

 

Obr. 3.11: Decelerácie algoritmu vs hodnoty stavu útočníka a rozptýlenosti inicializačných stavov 

 

  
(a) (b) 

Obr. 3.10: Decelerácia algoritmu – najmenej spomalené váhovacie modely (a), najviac 

spomalené váhovacie modely (b) 
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Druhý experiment je opäť zameraný na vplyv útoku na spomalenie algoritmu. 

Tentokrát bolo predpokladané, že vnútorná hodnota útočníka bola konštantná (rovná 

aritmetickému priemeru) a dochádzalo k zmene iterácie nastania chyby iλ.  

 

Obr. 3.12: Závislost decelerácie algoritmu od iterácie nastania útoku a rozptýlenosti inicialzicačných 

stavov 

Ďaľší experiment je zameraný na vplyv hodnoty vnútorného stavu útočníka na 

odklon finálneho stavu (viď obr. 3.13). 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.  

 

Obr. 3.13: Závislost odklonu finálnych stavov, ku ktorým uzly skonvergujú, od iteácie nastania útoku a 

hodnoty vnútorného stavu útočníka 

Na základe experimentálne pozorovaných skutočností, je možné prehlásiť, že 

rozprestrenosť inicializačných stavov má za následok vyššiu odolnosť algoritmu. 
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Ďaľej, vyššia hodnota stavu útočníka spôsobuje vyšší odklon finálnych stavov 

rovnako aj vyššiu deceleráciu algoritmu. Hodnota iterácie nastania útoku nemá 

vplyv na odklon finálnych hodnôt od skutočného priemeru. Ďalej je možné vidieť, 

že čím neskôr útok nastane tým je dopad na spomalenie algoritmu vyšší. V prípade 

ak útok nastane po skompletizovaní algoritmu, nemá tento útok žiadny vplyv na 

algoritmus.  

 
3.1.5 Vplyv zlýhavania liniek na generalizovaný Metropolis-Hastings 

váhovací model 

V rámci nasledujucich experimentov bola skúmaná robustnosť váhovacieho 

modelu GMH (generalizovaný MH) so štyrmi rôznymi hodnotami zmiešavacieho 

parametra a to  = {0, 1/3, 2/3, 1} voči stochastickému zlyhávaniu liniek [45]. Pre 

analýzu bola zvolená metodika založená 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). 

Naviac boli vybrané tri ďalšie často citované váhovacie modely, a to MD, BC a OW 

a bola porovnaná ich robustnosť s robustnosťou vybranými inicializačnými 

konfiguráciami GMH. Bol analyzovaný len priemer vyrátaný zo stredných 

kvadratických chýb vo všetkých 30 sieťach. 
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Obr. 3.14: Závislosť strednej kvadratickej chyby od iterácie – Gaussova distribúcia, silná 

konektivita  

Kvôli obmedzenému rozsahu tiez, bola analyzovaná robustnosť len pre Gaussovu 

distribúciu v silne konektovaných sieťach. Z výsledkov je možné vidieť, že vyššia 

hodnota pravdepodobnosti nastania chyby p spôsobuje väčšiu chybu. Z výsledkov je 

ďaľej možné vidieť, že GMH s  = 0 dosahuje najvyššiu robustnosť spomedzi 

analyzovaných inicializačných konfigurácii GMH.  

 

3.1.6 Komparatívna štúdia robustnosti vybraných váhovacích modelov 

average consensus algoritmu voči prítomnosti mŕtvych uzlov 

Ďaľšou 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 [46]. Takýto uzol už nadaľej 

nie je schopný prijímať a vysielať správy a teda neparticipuje na priebehu algoritmu 

žiadnym spôsobom.  

V rámci štúdie [47] 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 (Optimized Convex). Štúdia je zameraná na 

skúmanie robustnosti vybraných váhovacích modelov a to takým spôsobom, že bol 

pozorovaný odklon nového ustáleného stavu vzniknutého v dôsledku chyby od 

hodnoty priemeru zo všetkých 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). V rámci experimentálnej časti som menil 

počet mŕtvych uzlov a fázu nastania chyby, pričom som predpokladal, že všetky 

uzly vypadli zo systému v rovnakej iterácii. 

Výsledky sú zobrazené na obr. 3.15 (silne konektované siete) a obr. 3.16 (slabo 

konektované siete). Z pozorovaných skutočností je zrejmé, že najvyššia 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. Najhorším 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 najslabším modelom v prípade nastania chyby v tejto fáze bol MD. V slabo 

konektovaných v prípade nastania chyby v skorej fáze algoritmu bol LD opäť 

najodolnejší. Relatívne vysokú presnoť napriek chybe dosiahol aj BC. Najslabším 
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bol opäť OW a zníženú 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. Najodolnejším bol rovnako ako v prípade silne 

konektovaných sietí OW. Ohľadom najmenej robustných váhovacích modelov je 

možné vidieť, že najmenej presným modelom je MD. Relatívne nízku presnosť 

dosiahol aj BC. 

 

 

 

 

  
(b) (c) 

  
(d) (e) 

  
(f) (g) 

Obr. 3.15: 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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3.1.7 Vplyv zlyhávania liniek na protokol Push-Sum 

V ďaľšej kapitole je analyzovaný vplyv stochastického zlyhávania liniek na 

protokol Push-Sum (protokol odhadoval priemer) [48-49]. 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 %, 

  
(b) (c) 

  
(d) (e) 

  
(f) (g) 

Obr. 3.16: 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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40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %} a incializačné stavy nadobúdali hodnoty 

identifikačných čísiel uzlov. 

V rámci prezentované experimentu je skúmaný vplyv zlyhávania liniek na 

zmenu rýchlosti konvergencie a odchýlku finálych hodnôt od očakávaných. Ako už 

bolo zmienené, experiment bol zopakovaný v 20 náhodne vygenerovaných 

topológiách (10 silno a 10 slabo konektovaných) a pre všetky pravdepodobnosti 

zlyhávnia liniek. Z výsledkov je možné vidieť (obr. 3.17 a obr. 3.18), že pri vyšších 

hodnotách p obidva skúmané parametre dosahujú horšie výsledky ako pri menších 

hodnotách p. V silne konektovaných sieťach, stochastické zlyhávanie liniek 

spôsobuje výraznejšie spomalenie výpočtového procesu, zatiaľ čo v slabo 

konektovaných sieťach má zmienené zlyhanie výraznejší vplyv na presnosť 

finálnych výsledkov. V slabo konektovaných sieťach môžeme vidieť aj zaujímavý 

jav - zlyhanie liniek môže zrýchliť výpočtový proces – nejedná sa ale o pozívny jav 

použiteľný na zrýchlenie protokolu pretože ten pracuje s chybou finálnych hodnôt. 

Zmena počtu iterácií má v týchto sieťach aj špecifický charakter - počet iteracií 

klesá, potom sieť dosiahne maximálne zrýchlenie a potom počet iterácií začína rásť 

(až dosiahne kladné a teda protokol je v sieti spomalený).  

 

Obr. 3.17: Závislosť priemerného odklonu od pravdepodobnosti chyby v  silne konektovaných sieťach 

 

Obr. 3.18: Závislosť priemerného odklonu od pravdepodobnosti chyby v slabo konektovaných sieťach 
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3.1.8 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 mriežka  pri viacnásobnej 

exekúcii algoritmu [50-51]. 

V rámci prezentovaného experimentu bola skúmaná rýchlosť konvergencie 

v jednotlivých topológiách pri zachovaných inicializačných stavoch pre všetky 

opakovania aj topológie. V rámci každej topológie, bol experiment zopakovaný 

1000-krát. Výsledky sú znázornené na nasledujúcom obrázku (obr. 3.19). Farebne je 

odlíšená početnosť danej rýchlosti. 

 

 
 

 

Obr. 3.19: Porovnanie dosiahnutých výsledkov v jednotlivých topológiách 

Z výsledkov je možné vidieť, že stromová a kruhová topológia sú pomaľšie a to 

v dôsledku nižšej konektivity. Z grafu je ďaľej možné vidieť, že Gaussovské 

rozdelenie pre plne konektovanú mriežku, kruh a strom. Najrýchlejšou bola 

topológia plne konektovaná mriežka, ktorá mala aj najmenej rozptýlené rýchlostí 

konvergencie. 
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3.1.9 Štatistická kredibilita reprezentatov rýchlosti konvergencie protokolu 

Push-Sum 

Nasledujúca analýza je zameraná na štatistickú kredibilitu priemeru vypočítaného 

z rýchlostí konvergencií protokolu Push-Sum pri viacnásobnej exekúcii 

protokolu [52-54] v topológii plne konektovaná mriežka a čiara.  

V rámci prvého experimentu je prezentovaná distribúcia počtu iterácii pri 

viacnásobnej exekúcii algoritmu – konkrétne pri 100 a 100 000 opakovaniach 

v topológii čiara (v dôsledku limitovaného rozsahu tiez nie je možné zobraziť všetky 

výsledky). Čiarkované čiary označujú dva najrozdelnejšie priemery pri 5 násobnom 

opakovaní. 

 

Obr. 3.20: Výsledky experimentov v čiare v prípade 100 opakovaní 

 

Obr. 3.21: Výsledky experimentov v čiare v prípade 100 000 opakovaní 

Pri 100 000 opakovaní algoritmu je možné vidieť Gaussovské rozdelenie ako 

nižší rozdiel medzi dvoma najviac sa líšiacimi priemermi (na obr. 3.21 sa tieto dve 

čiary prekrývajú).  

Ďaľší experiment je zameraný na skúmanie rozsahov (t.j. rozdielov medzi dvoma 

najviac rozdielnymi priemermi). Z výsledkov je možné vidieť, že s počtom 
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opakovaní  klesá rozsah rýchlostí konvergencie ako aj to, že v plne konektovanej 

mriežke je rozsah menší ako v čiare. Čiže vyššia konektivita má za následok nižší 

rozsah rýchlostí konvergencie. 

 

Obr. 3.22: Vzájomná komparácia rozsahov v plne konektovanej mriežke a čiare 

3.2 NÁVRH OPTIMALIZAČNÝCH A KOMPLEMENTÁRNYCH 

MECHANIZMOV PRE DISTRIBUOVANÉ SYSTÉMY 

3.2.1 Dvojfázovo konfigurovaný Metropolis-Hastings váhovací model pre 

distribuovaný odhad agregačných funkcií 

Optimalizovaný mechanizmus prezentovaný v tejto sekcii je založený na separácii 

počiatočnej inicializačnej fáze MH na dve fázy [28]. Prvú predstavuje pôvodná 

konfiguráciá MH váhovacieho modelu zatiaľ čo druhá pozostáva z realokácie 

hodnôt váh priradených stavom z priľahlého okolia za cenu zníženia 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 

príslušného uzla a hodnoty stupňov jeho susedov. Váhovacia matica má po prvej 

fáze nasledovný tvar [28]: 
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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 najnižšiu hodnotu (ale súčasne aby 

ostali zachované podmienky pre konvergenciu algoritmu). Proces realokácie váh 

musí byť exekuovaný postupne, to znamená, že prepočet je vykonaný iteratívne, 

pričom v každej iterácii je uskutočnený prepočet iba jedným uzlom. Predpokladá sa, 
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že druhá fáza konfigurácie BMH trvá toľko iterácií koľko je v sieti uzlov. 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 znižujúci váhy stavov z priľahlého okolia podľa 

nasledujúceho vzťahu (jedná sa o vyjadrenie z globálnej perspektívy): 
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Následne po pridelených nových váh všetkým susedom, uzol a aktualizuje svoju 

slučkovú váhu nasledovne: 
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V tab. 3.1 [58] sú zobrazené  porovnania prezentovaného BMH s konkurečnými 

váhovácími modelmi (MD, MH, a BC), čo znamená, že je percentuálne vyjadrený 

relatívny rozdiel medzi rýchlosťou BMH a korešpondujúcim konkurenčným 

modelom. Pozitívna hodnota predstavuje vyššiu rýchlosť BMH ako konkurečný 

model a analogicky záporné číslo indikuje vyššiu rýchlosť konkurenčného 

váhovacieho modelu. Tab. 3.1 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 

najvýznamnejšie), minimálnu (optimalizácia dosiahnutá v sieti, kde je algoritmus 

optimalizovaný najmenej resp. konkurenčný váhovací je rýchlejší) a priemernú 

optimalizáciu. 

Z výsledkov je možné vidieť, že BMH dosahuje vyššiu priemernú rýchlosť ako 

konkurečné modely. Avšak BC v jednej silne konektovanej sieti dosahuje vyššiu 

rýchlosť ako BMH. V silne konektovaných sieťach, najlepšie 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, najlepšie 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, 

najlepšie 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 rýchlejší ako MD v 

rozsahu od 40,08 % do 54,6 %, ako MH od 8,19 % do 15,45 % a ako BC od 
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14,24 % do 23,25 %. Okrem toho je možné vidieť, že pre všetky váhy priemerná 

optimilizácia klesá s narastajúcou konektivitou. Čo sa týka rozsahu (rozdiel mezdi 

najmenšou a najväčšiu optimalizáciou) dosahuje tento parameter najväčšie hodnoty 

v porovnaní s BC. 

 

Tab. 3.1: Optimalizácia dosiahnutá BMH v porovnaní s ostatnými váhami – odhad priermeru z 

inicializačných stavov 

 
  Optimalizácia rýchlosti konvergencie v prípade odhadu 

priemeru [%] v slabo konektovaných sieťach 

 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 sieťach 

 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 sieťach 

 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 % 

 

3.2.2 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 [55]. Mechanismus je založený 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 korešpondujúci zhluk), ktoré následne 

konvergujú k finálnemu výsledku (globálny konsenzus). Predpokladá sa, že každý 

uzol v distribuovanom systéme je informovaný o uzloch v jeho vysielacom rozsahu. 

Na základe tejto skutočnosti, je každému uzlu priradená hodnota váhy wi 

reprezentujúca počet priľahlých susedov. Uzol, ktorého váha dosahuje v rámci paku 

najvyššiu hodnotu, je ustanovený za hlavu tohto paku – je to v dôsledku 

predpokladanej najlepšej dostupnosti ostatnými uzlami v sieti. Platí teda nasledujúce 

tvrdenie  

 1:, = iijji Hwwvv xx PKPK  (3.6) 
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 slúži na vzájomné rozlíšenie) – teda množina uzlov situovaných v rovnakej 

geograficky segregovanej oblasti. Pre zhluky a uzly v nich platia nasledovné 

pravidlá: 
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Pre lepšie modelovanie systému spracujúceho average consensus podľa mnou 

navrhovaného mechanizmu, som si zadefinoval maticu p  ∈ {0,1}NxN, ktorá môže 

nadobúdať dva stavy: 1 na príslušnom mieste, v prípade, ak sú dva uzly v rovnakom 

paku a 0 ak nie sú. V rámci dosiahovania lokálneho konsenzu každý uzol 

komunikuje len s množinou uzlov vymedzenou nasledovne: 

 }1),(),,({ == jiijijjii ,ppvvvvv EVNPi  (3.9) 

Každý uzol v rámci dosahovania lokálneho konsenzu iteratívne konverguje k 

hodnode danej nasledovne: 
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Zmienený lokálny konsensus sa dosiahne iteratívnou aktualizáciou vnútorného 

stavu každého uzla podľa nasledujúcej rovnice: 
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Potom, čo všetky paky dosiahnu lokálny konsenzus, iba hlavy zvolené v rámci 

jednotlivých zhlukov návzajom komunikujú, čo je možné popísať pomocou rovnice 

nasledovne: 
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Matica P  ∈ {0,1}NxN  určuje, či dva paky sú navzájom susedné. Platí teda 

nasledujúce tvrdenie: 
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Finálny výsledok, ku ktorému hlavy konvergujú, je daný nasledovne: 
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Pričom platí: 

 T

N1,JH×=Q  (3.15) 

Rovnaký experiment bol uskutočnený pre 20 náhodne vygenerovaných sietí o 

veľkosti 27 uzlov, kde bol skúmaný vplyv veľkosti zhluku na výsledné 

zefektívnenie. Scenáre sú nasledovné:  

• Scenár 2: veľkosť zhluku 3 

• Scenár 3: veľkosť zhluku 4 

• Scenár 4: veľkosť zhluku 5 

• Scenár 5: veľkosť zhluku 6 

• Scenár 6: 3 zhluky v celej sieti 

• Scenár 7: 2 zhluky v celej sieti 
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Výsledky tohto experimentu sme umiestnili do tab. 3.2. Z nich je možné vidieť, 

že bez ohľadu na veľkosť pakov, algoritmus bol vždy zefektívnený. Avšak menšia 

veľkosť zhlukov mala za následok lepšie zefektívnenie výpočtového procesu. 

Tab. 3.2: 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 

3.2.3 Distribuovaný klasifikátor pre detekciu konvergencie /divergencie 

algoritmu 

V rámci tejto kapitoly je prezentovaný mnou navrhnutý mechanismus na detekciu 

konvergencie/divergencie v rámci distribuovaného systému [56]. Mechanizmus pre 

plnenie svojej funkcionality nevyžaduje žiadnu nadbytočnú prevádzku a vychádza 

len z informácií, ktoré sú dostupné v rámci bežnej exekúcie average consensus 

algoritmu. Jedinou redundaciou je potreba uchovávať informáciu o dvoch 

najaktuálnejších konečných diferenciách vnútorného stavu. Na základe týchto 

informácií dokáže každý 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, že 

algoritmus diverguje. Navrhnutý mechanizmus bol overený prostredníctvom 

numerických simulácií v prostredí Matlab a výsledky zobrazené v tabuľke: 

Tab. 3.3: Výsledky distribuovaného klasifikátora v skúmaných topológiách 

 Slabo konektované siete Silne konektované siete 

Priemerná presnosť [%] 99.86 98.12 

Priemerný počet iterácií bez 

chybnej klasifikácii [%] 

9.84 49.52 

 

Je možné pozorovať vysokú presnosť klasifikácie v oboch prípadoch, avšak v 

slabo konektovaných štruktúrach je môj mechanizmus vďaka nižšej rýchlosti 

algoritmu účinnejší. Dokonca interval, kde došlo k chybám, je pre slabšie 

konektované štruktúry rapídne kratší. 
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4  ZÁVER 

Rapídny pokrok počítačových systémov v ostatnom polstoročí mal za následok 

výmenu v minulosti frekventovane využívaných 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. Dôležitým komplementom reálnych aplikácii sa 

stávajú distribuované mechanizmy pre multi-senzorovú dátovú fúziu agregujúce 

dáta z množiny nezávislých entít za účelom zvýšenia kredibility monitorovaných 

skutočností. Široké uplatnenie nachádzajú distribuované lineárne algoritmy založené 

na dosiahnutí konsenzu medzi množinou nezávislých entít. Tieto algoritmy 

nachádzajú uplatnenie v širokej škále technológií ako napríklad bezdrôtové 

senzorové siete, cloud computing, Internet of Things 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 využitie a z veľkej časti pojednáva o distribuovaných estimačných 

mechanizmov založených na dosiahnovaní konsenzu a určených primárne na 

distribuované priemerovanie. V kapitole je uvedený matematický aparát slúžiaci na 

modelovanie algoritmov distribuovaných algoritmov, podmienky konvergencie, 

klasifikácia algoritmov a sú citované mechanizmy analyzované/optimalizované v 

rámci môjho doktoranského štúdia, ďalej mechanizmy s vysokou citovanosťou v 

prestížnych periodikách ako aj moderné riešenia navrhnuté v ostatných rokoch.  

Tretia kapitola (3) je popisuje vytýčené ciele v rámci doktorandského štúdia. 

Jedná sa o optimalizáciu distribuovaného výpočtu, návrh nových algoritmov, 

analýzu frekventovane citovaných riešení 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.   

Štvrtá 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 ďaľšej fázy do 

inicializačnej konfigurácie. Optimalizácia je založená na realokácii váh a to takým 

spôsobom, že váhy pre vnútorné stavy sú maximálne zminimalizované za cenu 

zvýšenia váh pre hodnoty stavov z priľahlého okolia. Takto navrhnutý mechanizmus 

dosiahol vysokú rýchlosť a optimalizoval aj 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 

najmenší negatívny dopad na rozsah rýchlostí konvergencí. Podkapitola 4.1.2 
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predstavuje optimalizačný mechanizmus založený 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 

korešpondujúci zhluk. V ďaľšej fáze komunikujú už len hlavy každého zhluku a 

snažia sa dosiahnuť globálny konsenzu. Z prezentovaných výsledkov je možné 

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 založený 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 (keďže 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 najvhodnejšej inicializačnej konfigurácie z hľadiska presnosti 

finálnych stavov a rýchlosti konvergencie. Z výsledkov pre Constant váhovací 

model je možné vidieť, že vyššia hodnota zmiešavacieho parametra zabezpečí 

vyššiu rýchlosť ako aj vyššiu 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 mriežka. V daľšom 

experimente boli modifikované zmienené parametre zastavovacieho kritéria a bola 

hladaná ich optimálna inicializačná konfigurácia. Z výsledkov je zrejmé, že 

zvyšovanie limitu počítadla a znižovanie hodnoty presnosti zvyšuje presnosť 

odhadov za cenu znižovania rýchlosti. Posledný experiment pozostáva z 

komparatívnej štúdii váhovacích modelov Maximum Degree, Metropolis-Hastings, 

Best Constant, a Optimized Convex. Vo všeobecnosti bola dosiahnutá najvyššia 

presnosť v prípade váhovacieho modelu Optimized Convex váhovacím modelom a 

najmenšia Maximum Degree váhovacím modelom. Najvyššia rýchlosť bola 

dosiahnutá Metropolis-Hastings váhovacím modelom a najnižšia Best Constant 

váhovacím modelom. Na  základe experimentálne dosiahnutých výsledkov je možné 

prehlásiť, že Optimized Convex váhovací model je najvhodnejší zhľadiska presnosti 

finálnych odhadov, zatial či Metropolis-Hastings je najrýchlejším modelom. 

Podobne ako v predchádzajúcom experimente vyššie hodnoty limitu počítadla a 

nižšie hodnoty parametra presnosti vedú k menšej strednej kvadratickej chybe ale na 

druhej strane aj k spomaleniu algoritmu. Podkapitola 4.2.2 je zameraná na 

komparatívnu štúdiu Constant, Maximum Degree, Metropolis-Hastings, Local 
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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, že Best Constant váhovací 

model bol v niektorých sieťach najrýchlejší a v iných najpomalší. V podkapitole 

4.2.3 je skúmaný vplyv náhodného výberu vodcu na rýchlosť konvergencie odhadu 

veľkosti siete. Analyzované boli rovnaké váhovacie modely ako v predošlom 

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, že najmenší 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, že vyššia hodnota infiltorvanej správy a neskorší čas nastania 

útoku (predpokladáme, že algoritmus nebol skompletizovaný v čase nastania útoku) 

spôsobia vyššiu deceleráciu algoritmu. Na odklon finálnych stavov má vplyv len 

hodnota útoku, čas nastania je irelevatný. Ďalej bolo dokázané, že vyšší rozptyl 

inicializačných stavov spôsobuje vyššiu 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, že vyššia pravdepodobnosť nastania chyby spôsobuje vyššiu 

hodnotu strednej kvadratickej chyby, ktorá sa s narastajúcim počtom iterácií 

zmenšuje. Ďalej bolo ukázané, že nižšia hodnota zmiešaviaceho parametra zaistí 

vyššiu robustnosť. V porovnaní s konkurenčnými modelmi dosiahol generalizovaný 

Metropolis-Hastings vyššiu robustnosť: v silne konektovaných sieťach a v 

počiatočných fázach algoritmu bol menej robustný len ako Best Constant, v silne 

konektovaných sieťach a v neskorších fázach algoritmu bol lepším modelom len 

Maximum Degree (obvzlášť pre nižšie hodnoty pravdepodobnosti nastania chyby). 

V slabo konektovaných bol lepším len Maximum Degree a to v neskorších fázach a 

pre nižšie hodnoty nastania chyby. Ďalej bolo úkazane, že veľkosť siete vplýva na 

robustnosť – čím väčšia sieť, tým sú váhy vo všeobecnosti viac robustné. 

Podkapitola 4.2.6 je zameraná na komparatívnu štúdiu robustnosti Maximum 

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

proti prítomonosti mŕtvych uzlov v sieti. Bolo dokázané, že algoritmus je schopný 

plniť svoju funkcionalitu (napriek deviácii ustáleného stavu) len vtedy, ak je nová 

sieť po výpadku konektovaná. Na základe experimentálne dosiahnutých výsledkov 

je možné konštatovať, že 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 najrobustnejšie 

Optimized Convex a najmenej Maximum Degree.  
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Ďalšia 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, že mass conservation teorémy nie sú zachované a preto algoritmus 

odhaduje priemer s chybou. V ďaľšom experimente bolo ukázané, že nárast 

pravdepodobnosti chyby má za následok deceleráciu algoritmu v silne 

konektovaných sieťach a rozptýlenejšie rýchlosti konvergencie. V slabo 

konektovaných sieťach sú rýchlosti konvergencie tiež viac rozptýlene s narastajúcou 

pravdepodobnosťou nastania chyby. Je však možné vidieť, že pre niektoré 

pravdepodobnosti nastania chyby sa algoritmus dokonca zrýchli. V ďaľšej časti bolo 

ukázané, že narastajúca pravdepodobnosť chyby spôsobí väčší rozptyl finálnych 

stavov, ku ktorým uzly konvergujú. V slabo konektovaných sieťach je tento jav 

markantejší. Posledný experiment bol zamernaný na skúmanie priemernej deviácie 

finálnych stavov a deceleráciu algoritmu v prípade zmeny hodnoty nastania chyby. 

Z výsledkov je možné vidieť, je vyššia pravdepodobnosť nastania chyby vo 

všeobecnosti spôsobuje vyšší odklon a vyššiu deceleráciu. Jedinou výnimkou je 

niekoľko sietí, kde dochádza k akcelerácii algoritmu do určitej hodnoty a následne 

opäť ku spomaleniu. Z výsledkov je možné vidieť, že 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, 

mriežka, kruh a plne konektovaná mriežka. Z výsledkov je zjavné, že slabo 

konektované siete ako strom a kruh sú pomalšie ako silne konektovaná hviezda a 

plne konektovaná mriežka. Experimenty boli zopakované viackrát a z výsledkov je 

zrejmé, že rýchlosť konvergencie má gausovské rozdelenie okrem topológie 

hviezda. Posledná kapitola 4.3.3 bola zameraná na skúmanie štastickej kredibility 

reprezentantov rýchlosti konvergencie protokolu Push-Sum. Bolo dokázané, že viac 

opakovaní zaistí vyššiu štatistickú kredibilitu. 

Výstupy výskumu realizovaného v rámci doktoranského štúdia boli 

vypublikované v 19 článkoch (z toho 3 majú impakt faktor), pričom ďaľšie 

publikácie sú recenzované v odborných článkoch resp. pripravené na odoslanie v 

blízkej dobe. Ciele stanovené na začiatku doktoranského štúdia je možné považovať 

za splnené. 
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ABSTRAKT 

 

Pozoruhodný vývoj v oblasti počítačových systémov a ich vzájomnej komunikácie v 

ostatných viac ako 70 rokoch umožnil vznik alternatívy k dovtedy často 

využívaných centralizovaným systémom. Moderné vysoko distribuované systémy sú 

tvorené nezávislými entitami plniacimi špecifické funkcionality ako jeden, pre 

užívateľa netransparentný, celok. Tento fakt mal za následok výrazné rozšírenie 

distribuovaných algoritmov a ich implementáciu v praxi. Časté uplatnenie našli 

hlavne distribuované algoritmy pre multi-senzorovú dátovú fúziu zabezpečujúce 

výrazné zvýšenie kvality exekuovaných aplikácií. Táto dizertačná práca sa zaoberá 

optimalizáciou a analýzou distribuovaných systémov a to konkrétne distribuovanými 

algoritmami založnými 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 využitie, 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. 
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ABSTRACT 

 

A significant progress in the evolution of 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. 

 

 


