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Az előadás célja egy általános projektív-konszenzus probléma (ratio
consensus) kapcsán kifejlesztett elosztott, aszinkron algoritmus (push-sum
vagy weighted gossip)1 konvergenciájával kapcsolatos éles eredmény bemutatása. A probléma verbálisan megfogalmazható úgy, hogy egy irányított
hálózat csúcsaiban elhelyezett különböző mennyiségű és koncentrációjú
oldatot akarunk lokális interakciókkal összekeverni úgy, hogy határértékben minden csúcsban azonos koncentrációjú oldat legyen.
Formálisan, tekintsük véletlen, nem-nemnegatív p × p-es mátrixoknak
egy egy i.i.d., szekvenciálisan primitív (An ), n ≥ 1 sorozatát, és legyenek
x, w ∈ Rp olyen kezdeti értékek, amelyre w ≥ 0, w 6= 0. Legyen xn =
An An−1 · · · A1 x és wn = An An−1 · · · A1 w. Ekkor igaz a következő tétel2 3 :
Tegyük fel, hogy (An ) egy i.i.d. sorozat, E log+ kAn k < ∞, és a két első
Ljapunov exponensre λ1 > λ2 , vagyis a spektrális rés pozitív. Tegyük fel
továbbá, hogy An minimális pozitív elemét αn -nel jelölve E log− αn > −∞.
Ekkor létezik egy olyan véletlen, pozitív v 1· sorvektor Rp -ben, hogy - az
i-dik egységvektort ei -vel jelölve - minden i-re 1 valószínűséggel
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és a hibatag i-ben vett maximumára a baloldal határétéke pontosan λ1 −λ2 .
>
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i xn /ei wn hányados az i-dik csúcsban az n-dik lépés után kialakult
koncentrációként értelmezhető. A tétel szerint ezek legalább a megadott
exponenciális sebességgel egy közös értékhez tartanak. A fenti tétel kiterjeszthető véletlen, nem-nemnegatív mátrixok szigorúan stacionárius, ergodikus, szekvenciálisan primitív sorozatára, alkalmas feltételek mellett.
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