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1 Вступ.
Багато задач статистики та машинного навчання можуть бути поставленнi

у рамках опуклої оптимiзацiї. До того ж у зв’язку зi швидким ростом розмiрiв
i складностi сучасних наборiв даних стає все бiльш важливо мати можливiсть
розв’язувати задачi iз дуже великою кiлькiсть функцiй чи навчальних моде-
лей. В результатi чого як децентралiзоване збереження даних, так i вiдповiднi
методи розв’язку розподiлених задач стають або необхiднi, або вкрай бажаннi.

Вивчення розподiлених алгоритмiв та основнi iдеї такого пiдходу починає-
ться iз 1980-х. Розподiлена оптимiзацiя була класичною темою для дослiдження,
але останнiм часом привертає значну увагу в машинному навчаннi завдяки чи-
сленним додаткам, таким як розподiлене навчання, багатоагентне навчання та
федеративне навчання. Принаймнi два чинники сприяють цьому вiдродженню
iнтересу:

1. масштаб сучасних наборiв даних часто значно перевищував потужнiсть
однiєї машини та вимагає координацiї мiж кiлькома машинами;

2. обмеження конфiденцiйностi та комунiкацiї не дозволяють централiзовано
обмiнюватися iнформацiєю та вимагають розподiленої iнфраструктури.

Взагалi кажучи, є двi розподiлених системи, якi викликають широкий iнте-
рес: 1) система master/slave, що передбачає iснування центрального сервера
системи, який може виконувати агрегацiю iнформацiї та обмiнюватися з усiма
агентами; i 2) система мережi – також вiдома як децентралiзована система –
де кожному агенту дозволяється спiлкуватися лише зi своїми сусiдами через
локально пiдключену мережу(iншими словами, немає централiзованого коор-
динатора).

Отже, дослiдження та розробка нових розподiлених алгоритмiв iз, можливо,
збiльшенням класу застосованих функцiй та отримання кращої асимптотики
актуально та важливо.

Iснує дуже багато статей про рiзнi розподiленi алгоритми, та метою даної
роботи є дослiдження розподiлених систем, їх переваг та проблем, дослiдження
деяких децентралiзованих розподiлених алгоритмiв оптимiзацiї, концептуаль-
нi особливостi подiбних алгоритмiв, проблеми, що можуть виникати пiд час їх
розробки, їх порiвняння. Практичною частиною роботи є реалiзацiя деяких ал-
горитмiв за допомогою мови програмування Python та iнструментiв для розпо-
дiленої оптимiзацiї: Pytorch, OpenFL, TensorFlow. Також деякi результати були
отриманi за допомогою середовища MATLAB. Також був проведений аналiз
отриманих результатiв.
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2 Модель розподiлених систем та алгоритмiв.
Для того, щоб розумiти як реалiзувати розподiленi алгоритми оптимiзацiї,

правильно будувати модель оптимiзацiї вiдповiдно до поставленої задачi та кон-
кретного середовища, потрiбно мати певне уявлення щодо моделi розподiлених
та паралельних систем.

2.1 Мультипроцесорна модель.
Нас цiкавить модель розподiлених обчислень для мультипроцесорної систе-

ми, де кожен процесор оптимiзує власну локальну функцiю та дiлиться отри-
маною iнформацiю зi своїми сусiдами. Щоб описати таку мультипроцесорну
систему нам потрiбно задати двi моделi: модель обмiну iнформацiєю, що опи-
сує еволюцiю iнформацiї процесорiв в часi, i модель оптимiзацiї, що визначає
загальну цiль системи, якi процесори спiльно мiнiмiзують, iндивiдуально мiнiмi-
зуючи кожен власнi локальнi функцiї. Iншими словами перша модель визначає
правила взаємодiї процесорiв, наприклад, як часто вони передають iнформацiю
до сусiдiв та як вони оцiнюють власну iнформацiю та iнформацiю, отриману вiд
сусiдiв вiдповiдно до задачi. Друга модель описує спiльну задачу, яку процесори
намагаються розв’язати за допомогою обмiном iнформацiєю.

2.2 Модель обмiну iнформацiєю.
Розглянемо довiльну мережу(неорiєнтований зв’язний граф) G = {N ,L}, де

N i L множини процесорiв та зв’язкiв мiж ними вiдповiдно. |N | = N i |L| = L.
Використаємо модель еволюцiї iнформацiї, що описана в bertsekas1997parallel.

Введемо правила, якi будуть корегувати еволюцiї iнформацiї в системi проце-
сорiв у часi:

1. Вагове правило, яке процесори використовують пiд час об’єднання своєї
локальної iнформацiї iз iнформацiєю отриманою вiд їх сусiдiв.

2. Правило зв’язку гарантує, що iнформацiя кожного процесора впливає на
iнформацiю будь-якого iншого процесора нескiнченно часто в часi.

3. Правило частоти, з якою процесор вiдправляє свою iнформацiю сусiдам.

Покладемо, що процесори обновляють i (можливо) вiдправляють свою iн-
формацiю своїм сусiдам в дискретнi моменти часу t0,t1,t2,... Сусiдами процесора
i є процесори j, що напряму зв’язанi з процесором i через шлях (i, j). Надалi
будемо iндексувати iнформацiйний стан процесорiв i будь-яку iншу iнформацiю
в момент часу k через tk, тодi xi(k) ∈ RN означатиме iнформацiю процесора i
в момент часу k.

Правило за яким процесори оновлятимуть iнформацiю xi(k). Нова iнформа-
цiя включатиме їхню власну iнформацiю та iнформацiю, отриману вiд їх сусiдiв.
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Зокрема, покладемо, що кожний процесор i має вектор ваги ai(k) ∈ RN в мо-
мент часу tk. Для кожного j, скаляр aij(k) – це вага, що процесор i присвоює
до iнформацiї xj отриманої вiд сусiда – процесора j, коли вона була отримана
протягом часового iнтервалу (tk, tk+1)

Припущення 1 (Вагове правило)

1. ∃η ∈ (0, 1): ∀i ∈ {1,2, ..., N}:

(а) aii(k) ≥ η ∀ k ≥ 0.

(б) aij(k) ≥ η ∀ k ≥ 0 i для кожного процесора j, що є сусiдом процесора
i на iнтервалi (tk, tk+1).

(в) Iнакше aii(k) = 0 ∀ k ≥0 i j.

2. Вектор ai(k) – стохастичний, тобто
∑N

j=1 aij(k) = 1 ∀ i, k.

Тодi за припущенням 1 для матрицi A(k), стовпцi якої є вектори a1(k),
a2(k),..., aN(k), транспонована AT (k) є стохастичною матрицею для будь-якого
k ≥ 0.

Припущення 2 (Зв’язнiсть мережi) Граф (N ,L∞)) зв’язний, тобто L∞ =
{ (i,j) | (i,j) ∈ Lk для нескiнченно великого k }.

Припущення 3 ∃ B ≥ 1: ∀ (i,j) ∈ L∞ процесор j надсилає його iнформацiю
до сусiда i як мiнiмум кожнi B послiдовнi часовi iнтервали, тобто в момент
часу tk або в момент часу tk або ... або (як мiнiмум) tk+B−1 для будь-якого
k ≥ 0.
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3 Проблеми, що можуть виникати при розробцi
та аналiзу розподiлених алгоритмiв.

Мета цього роздiлу коротко сформулювати проблеми, що показують вла-
стивi труднощi децентралiзацiї та побудовi розподiлених систем та алгоритмiв.
Вперше такi проблеми були описанi у [2] та у [].

3.1 Проблема мовчазної координацiї.
Проблема мовчазної координацiї виникає тодi, коли ми намагаємося зро-

зумiти, чи може множина процесорiв розв’язати задану задачу без будь-яких
комунiкацiй мiж собою.

Нехай {1, 2, ..., N} - множина процесорiв. Кожен процесор, припустимо про-
цесор i,отримує деяке спостереження (iнформацiю) yi, що належить скiнченнiй
множинi Yi можливих спостережень. Тодi процесор i приймає рiшення ui, що
належить до скiнченної множини можливих рiшень Ui, вiдповiдно нехай

ui = γi(yi), де γi: Yi → Ui. (1)

Нехай кортеж (y1, y2, ..., yN) - загальнi доступнi спостереження(доступна iн-
формацiя). Нехай iснує лише один кортеж (u1, u2, ..., uN) рiшень, що задоволь-
няє вихiдну задачу. Для кожного кортежу (y1, y2, ..., yN) ∈ Y1×Y2×...×YN iснує
така множина, що S(y1, y2, ..., yN) ⊂ U1 × U2 × ... × UN(S може розглядатися,
як функцiя з Y1 × Y2 × ...× YN в 2U1×U2×...×UN ).

Основна проблема в цьому пiдроздiлi, це так звана проблема ’проблема роз-
подiленого рiшення’(Distributed satisficing).

Distributed satisficing (DS): Задано скiнченнi множини y1, y2, ...yN , u1, u2, ..., uN
i функцiя S: Y1× Y2× ...× YN → U1×U2× ...×UN , чи iснують такi функцiї γi:
Yi → Ui, i = 1, 2, ...,M що

(γ1(y1), ..., γN(yN)) ∈ S(y1, ..., yN), ∀(y1, ..., yN) ∈ Y1 × ...× YN ?

Теорема 1 Наступнi твердження правильнi:

1. DS задача з двома процесорами (N = 2) та обмеженнями на кiлькiсть
потужнiсть множини рiшень |U | = 2 i = 1, 2 має полiномiальну асим-
птотику розв’язання.

2. DS задача з двома процесорами (N = 2) та обмеженнями на потужнiсть
множини рiшень |U1| = 2, |U2| = 3 – NP-повна задача.

3. DS задача з трьома(або бiльше) процесорами – NP-повна.
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3.2 Проблема децентралiзованого прийняття рiшень.
Базова проблема в децентралiзованих системах, що привернула велику ува-

гу, проблема децентралiзованого прийняття рiшень(перевiрка гiпотез). Розгля-
немо простий випадок з двома процесорами та двома допустимими гiпотезами.

Два процесори S1, S2 отримують спостереження y1 ∈ Y1, y2 ∈ Y2 вiдповiдно.
Iснує двi гiпотези H1 та H2 для кортежiв з вiдповiдних множин допустимих
розв’язкiв з ймовiрнiстю p1 та p2 вiдповiдно для кожної множини. Для кожної
гiпотези Hi, нам також дано спiльний розподiл P (y1, y2|Hi) спостережень, що
визначають iстиннiсть подiї Hi. Коли процесор Si отримує деяке спостереження
yi, вiн генерує бiнарну вiдповiдь u ∈ {0, 1} вiдповiдно до правила ui = γi(yi), де
γi : Yi → {0, 1}.

Рис. 1: Структура децентралiзованого прийняття рiшень

Далi, y1 та y2 передаються до центрального процесора(Рис. 1), який генерує
u0 = u1u2 i каже, що гiпотеза H0 – iстинна, якщо u0 = 0, H1 – iстинна, якщо u0 =
1. Проблема полягає в тому, щоб вибрати такi функцiї γ1, γ1, щоб мiнiмiзувати
ймовiрнiсть вибору неправильної гiпотези.

Бiльшiсть наявних результатiв припускають

P (y1, y2|Hi) = P (y1|Hi)P (y2|Hi) i = 1, 2 (2)

це означає, що спостереження двох процесорiв, зумовлено будь-якою гiпотезою,
незалежнi. Зокрема, коли виконується (4) було показано, що оптимальне рiше-
ння γi досягається з ймовiрнiстю P (H0|yi)

P (H1|yi) .
Отже, проблему децентралiзованого прийняття рiшень ’Decentralized Detecti-

on’ можна сформулювати наступним чином:
Decentralized Detection: DD Задано скiнченнi множини Y1 та Y2; рацiональне

число K; функцiя ймовiрностi p : Y1 × Y2 → Q; деяку пiдмножину {A0, A1} з
Y1 × Y2. Чи iснує такi γi : Yi → {0, 1}, i = 1, 2, що J(γ1, γ2) ≤ K ?

J(γ1, γ2) =
∑

(y1,y2)∈A0

p(y1, y2)γ1(y1)γ2(y2) +
∑

(y1,y2)∈A1

p(y1, y2)[1− γ1(y1)γ2(y2)].
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Теорема 2 DD – NP-повна.

3.3 Комунiкацiйнi проблеми паралельних i розподiлених
систем.

У багатьох паралельних i розподiлених алгоритмах i системах час, витра-
чений на мiжпроцесорний зв’язок, становить значну частину загального часу,
необхiдного для розв’язання проблеми. В такому випадку, алгоритм пiддається
iстотному погiршенню зв’язку або його затримцi. Будемо розглядати комунiка-
цiйний штраф як спiввiдношення:

CP =
Ttotal

Tcomp
(3)

де Ttotal - необхiдний час алгоритму для того, щоб розподiлено(є затримки в ме-
режi) розв’язати задачу i Ttotal - вiдповiдний час, який можна вiднести лише до
обчислень, тобто час, який би був необхiдний, якби всi комунiкацiї в мережi були
миттєвими. Для аналiзу комунiкацiйних проблем, будемо розглядати розподiле-
нi обчислення як мережу зв’язаних процесорiв. Кожний процесор використовує
власну локальну пам’ять для зберiгання даних задачi та промiжних результа-
тiв алгоритму й обмiнюється iнформацiєю з iншими процесорами в групами бiт
iнформацiї, так званими пакетами iнформацiї або просто пакетами, використо-
вуючи комунiкацiйнi зв’язки. Довжина пакетiв може бути рiзною, вiд десяток
бiт до декiлькох тисяч. Ми припускаємо, що коли пакет прямує мережею, бiти
в пакетi передаються послiдовно неперервно. Спiльна пам’ять (shared memoty)
може також розглядатися як комунiкацiйна мережа, оскiльки кожний проце-
сор може надсилати iнформацiю до iнших процесорiв, зберiгаючи її в спiльнiй
пам’ятi. Також TCP(Transmission Control Protocol) протокол може слугувати
комунiкацiйною мережею.

Для того, щоб зрозумiти краще комунiкацiйнi проблеми та придумати спосо-
би їх вирiшення, їх можна роздiлити на чотири частини:

(а) Час для пiдготовки зв’язку. Цей час потрiбний для пiдготовки iнформа-
цiї для передачi; наприклад, складання iнформацiї по пакетах, додавання
адресантiв(вiдповiднi процесори), куди потрiбно доставити iнформацiю, пе-
ремiщення пакетiв до вiдповiдних буферiв тощо.

(б) Затримка черги. Як тiльки iнформацiя розкладена по пакетах для переда-
чi, перед початком передачi вона повинна чекати в черзi з деяких причин.
Наприклад, зв’язок може бути тимчасово недоступним, тому що iншi паке-
ти iнформацiї або системний контроль використовують його цiєї митi; або
тому що триває процес розв’язання суперечки, в рамках якого вирiшується
розподiл посилання для кiлькох конкуруючих пакетiв(тобто коли одноча-
сно готовi декiлька пакетiв по одному зв’язку). Iнша причина полягає в
тому, що може знадобитися вiдкласти передачу пакета, щоб забезпечити
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доступнiсть необхiдних ресурсiв (наприклад, буферний простiр у мiсцi при-
значення). У випадку, коли ймовiрнiсть помилок передачi є невеликою, час
черги включає час для повторних передач пакетiв, необхiдних для виправ-
лення помилок. Час черги, як правило, важко точно визначити кiлькiсно,
але спрощенi моделi часто достатнi для отримання цiнних якiсних i кiлькi-
сних висновкiв.

(в) Час передачi iнформацiї. Цей час необхiдний для того, щоб передати всi
бiти пакета.

(г) Час поширення. Це час мiж кiнцем передачi останнього бiта пакета на
процесорi, що передає, i прийняттям останнього бiта пакета на процесорi-
отримувачi.

В залежностi вiд конкретної розподiленої системи та алгоритму, один або
декiлька вище перелiчених затримок можуть бути незначними. Наприклад, в
деяких випадках iнформацiя генерується з достатньою регулярнiстю, а ресурси
передачi є достатньо багатими, щоб нiколи не було потреби в черзi пакетiв, тодi
як в iнших випадках фiзична вiдстань мiж передавачем i приймачем настiль-
ки мала, що затримка поширення є незначною. Для бiльшостi систем можемо
припустити, що час обробки та поширення на даному каналi є постiйним для
всiх пакетiв, а час передачi пропорцiйний кiлькостi бiтiв (або довжини) паке-
та. Таким чином, ми отримуємо наступну формулу для затримки пакета при
транспортуваннi iнформацiї:

D = P +RL+Q (4)

де P – час обробки та поширення iнформацiї, R – довжина пакета в бiтах i
Q – час черги пакета до передачi.

Сегментацiя повiдомлення iнформацiї на пакети, щоб скористатися перева-
гами конвеєрної передачi по шляху, що складається з k каналiв зв’язку.

В статтi [1], автори спробували оцiнити складнiсть розподiлених алгоритмiв
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Рис. 2: Сегментацiя повiдомлення iнформацiї на пакети, щоб скористатися пе-
ревагами конвеєрної передачi по шляху, що складається з k каналiв зв’язку:
iнформацiя розбивається на n пакетiв, кожен з яких потребує T часу для пере-
дачi по одному каналу. Загальний необхiдний час становить (n+ k − 1)T .

Рис. 3: Iнформацiя, що передана в цiлiсно, вимагає nT одиниць часу на кожнiй
лiнiї для з kT одиниць часу.
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3.4 Проблеми синхронiзацiї в розподiлених алгоритмах.
Представимо комунiкацiйну мережу у виглядi вище описаної моделi обмiну

iнформацiї деякого зв’язного графа процесорiв: G = (N,A), яку такою назива-
ють топологiєю. Топологiї зазвичай оцiнюються з точки зору їх придатностi для
деяких стандартних комунiкацiйних завдань. Нижче наведено кiлька типових
критерiїв:

(а) Дiаметр мережi, що є максимальною вiдстанню мiж двома процесорами.
Пiд максимальною вiдстанню розумiтимемо мiнiмальну кiлькiсть мiжпро-
цесорних зв’язкiв, необхiдну, щоб передати iнформацiю з одного процесора
до iншого.

(б) Зв’язнiсть мережi, що означає кiлькiсть (мiру) незалежних шляхiв, мiж
вiдповiдними парами процесорiв. Тут також можна говорити про те, скiль-
ки процесорiв або каналiв мережi необхiдно видалити, перш нiж мережа
буде незв’язною. У деяких мережах для цiлей надiйностi бажана висока
зв’язнiсть, щоб зв’язок можна було пiдтримувати в умовах кiлькох збоїв
каналiв i процесорiв. Iншим важливим моментом є те, що якщо мережа має
мiнiмальний степiнь вершин k, то зв’язок мiж будь-якими двома вузлами
можна розпаралелювати, використовуючи принаймнi k шляхiв без жодної
пари цих шляхiв, що мають спiльний канал. Таким чином, велику iнфор-
мацiю можна надiслати вiд процесора A до процесора B, роздiливши її на
кiлька пакетiв i вiдправивши цi пакети паралельно по каналах шляху, що
з’єднують A i B. За вiдсутностi затримок у черзi та з незначними накладни-
ми витратами та час передачi пакета, це зменшує час зв’язку мiж будь-якою
парою процесорiв. (Однак пакети можуть надходити до процесора в непере-
дбачуваному порядку, тому такий пiдхiд може тiльки ускладнити мережу).

(в) Затримка зв’язку необхiдна для конкретної задачi передачi є важливою
у розробцi розподiлених алгоритмiв. Розглянемо основнi задачi передачi
iнформацiї:

Рис. 4: Однопроцесорна передача (Point-to-Point Communication)
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Рис. 5: Однопроцесорна передача (Single processor broadcast)

Рис. 6: Багатопроцесорна передача (Multiprocessor broadcast)

Рис. 7: Однопроцесорна акумуляцiя (Single processor accumulation)
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Рис. 8: Багатопроцесорна акумуляцiя (Multiprocessor accumulation)

Рис. 9: Однопроцесорне розсiювання (Singleprocessor scatter)

Рис. 10: Однопроцесорний збiр (Singleprocessor gather)
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Рис. 11: Однопроцесорна акумуляцiя для деревовидної топологiї мережi

Рис. 12: Однопроцесорна передача для деревовидної топологiї мережi
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3.5 Асинхроннiсть в розподiлених мережах.

Рис. 13: Iлюстрацiя того, як алгоритм зазнає серйозних затримок синхронiзацiї
через тривалi затримки зв’язку, через що бiльшiсть часу процесори стоять без
роботи, що погiршує ефективнiсть такого алгоритму

Рис. 14: Iлюстрацiя того, як алгоритм зазнає серйозних затримок синхронiзацiї
через один повiльний процесор, який змушує бiльш швидкий процесор простою-
вати. Тому всi процесори для розподiлених алгоритмiв повиннi бути приблизно
однакової потужностi.
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Рис. 15: Iлюстрацiя того, як алгоритм зазнає серйозних затримок синхронiза-
цiї через один повiльний канал зв’язку, що спричиняє процесори простоювати.
Тому всi канали зв’язку для розподiлених алгоритмiв повиннi бути достатньо
швидкi, щоб таких простоїв процесорiв не було. Краще мати бiльше одного аль-
тернативного каналу зв’язку у випадки збоїв в мережi.

Рис. 16: Часовий iнтервал роботи процесорiв з асинхронними алгоритмами. По-
тенцiйна перевага асинхронних алгоритмiв полягає в тому, що кожний проце-
сор може виконувати за одну одиницю часу бiльше iтерацiй, тому що в такому
пiдходi немає затримок процесора на отримання якоїсь iнформацiї вiд iнших
процесорiв.

16



4 Модель оптимiзацiї.
Основна задача яка, буде розглядатися в цiй роботi полягає в тому, що про-

цесори намагатимуться оптимiзувати (мiнiмiзувати) спiльну функцiю втрат:

min
x∈RN

f(x) = min
x∈RN

N∑
i=1

fi(x) (5)

де кожна fi : RN → R - опукла функцiя.
Дана задача оптимiзацiї може бути переписана вiдповiдно до задачi консен-

сусу:

min
x∈RN

N∑
i=1

fi(x) xi = xj ∀ i, j ∈ Ni (6)

Ni = {j ∈ N|(i, j) ∈ L}
В задачi (2) обмеження вимагають, щоб локальна iнформацiя в кожному про-
цесорi була рiвною iнформацiї його сусiдiв.

5 Розподiленi алгоритми оптимiзацiї для задач
машинного навчання.

Останнiй успiх штучного iнтелекту (AI) i великомасштабного машинного
навчання (ML) значною мiрою заснований на вдосконаленнi алгоритмiв роз-
подiленої оптимiзацiї. Основна мета таких алгоритмiв – краща продуктивнiсть
навчання/тесту, а також можливiсть зберiгати даннi розподiлено незалежно
один вiд одного на кожнiй машинi(процесор i пам’ять для даних). Сучаснi такi
алгоритми вимагають потужних обчислювальних платформ з величезною кiль-
кiстю обчислювальних i комунiкацiйних ресурсiв. Хоча такi ресурси i доступнi
в сучасних центрах обробки даних, виникає потреба розширити задачi машин-
ного навчання там, де такi потужнi обчислювальнi платформи недоступнi через
зв’язок та наявнiсть енергетичних ресурсiв. Випадки використання включають
машинне навчання через Iнтернет речей(Internet of Things, IoT), периферiйнi
обчислення, транспортнi мережi, мобiльний зв’язок або загальнi мережi з фо-
новим трафiком. Нехай наша топологiя мережi матиме вигляд як показано на
Рис. 17. Така мережа розглянута в роботах [4], [6].

Задача складатиметься в оптимiзацiї суми скiнченної кiлькостi N диферен-
цiйованих функцiй

{
fi : Rd → R

}
i∈[N ]

iз вiдповiдними градiєнтами цих функцiй{
∇fi : Rd → Rd

}
i∈[N ]

. Загальне рiшення до таких задач передбачає iтерацiйну
процедуру, в якiй на k-iй iтерацiї, процесори(або вузли) повиннi знайти гра-
дiєнт {∇fi}i за параметром wk, надiслати його до головного процесора. Тодi,
головний процесор оновить параметри ML моделi до wk+1 та передасть їх всiм
iншим процесорам для наступної iтерацiї. Однак кожна iтерацiя цих алгоритмiв
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Рис. 17: Топологiя мережi процесорiв, що розглядається у цьому роздiлi. Така
топологiя нагадує зiрку. 0 процесор - головний процесор.

вимагає певних витрат (наприклад, обчислення, конфiденцiйнiсть, затримка i
т.д.).

Розглянемо мережу iз M обчислювальних машин, якi спiльно розв’язують
задачу оптимiзацiї цiльової функцiї f(w). Нехай пара (xij, yij)i,j позначає i-ту
вибiрку даних i-ї машини й w позначає параметр моделi на головному процесорi
розмiрнiстю d. Припустимо, що

∑
j∈[M ]Nj = N , тодi задачу оптимiзацiї можна

записати наступним чином:

w⋆ ∈ min
w∈Rd

f(w) =
1

M

∑
j∈[M ]

1

Nj

∑
i∈[Nj ]

f(w;xij, yij)︸ ︷︷ ︸
:=fj(w)

. (7)

Припустимо, що цiльова функцiя f - опукла i неперервно диференцiйована.
Цi припущення нам бiльш потрiбнi для аналiзу, хоча цей пiдхiд застосовний i до
багатоопуклих структур (наприклад, проблема оптимiзацiї навчання глибокої
нейронної мережi) пiсля деяких незначних модифiкацiй.

5.1 Градiєнтний спуск.
Головний процесор надсилає wk до iнших процесорiв на k-iй iтерацiї i тодi

кожний процесор обчислює власний градiєнт

∇j
k =

∑
i∈[Nj ]

1

Nj
∇wf(wk, (xij, yij)
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для свого локального приватного набору даних Nj. Тодi кожний процесор над-
силає до головного процесора градiєнти та параметри моделi оновлюються на-
ступним чином:

wk+1 ←− wk − αk

∑
j∈[M ]∇

j
k

M

для послiдовностi додатних крокiв (αk)k=0,1,...,K . Головний процесор запускає
такi iтерацiї до тих пiр, до поки не виконується умова збiжностi.

Algorithm 1 Загальний алгоритм градiєнтного спуску для розподiленої мережi
1: Вхiднi даннi: w0, f , (xij, yij)i,j, αk, K, M , {Nj}j∈[M ].
2: for k = 0, 1, . . . , K do
3: Кожний процесор j ∈M обчислює паралельно:
4:

∇j
k =

∑
i∈[Nj ]

1

Nj
∇wf(wk, (xij, yij)

 ;

5: Надiслати ∇j
k до головного процесора;

6: Головний процесор збирає
{
∇j

k

}
j

та запускає обчислення нових вагiв:
7:

wk+1 ←− wk − αk

∑
j∈[M ]∇

j
k

M
;

8: Головний процесор передає wk+1 до iнших процесорiв.
9: end for

10: return wK+1

Нехай k̄ позначає номер iтерацiї, коли критерiй збiжностi виконується пер-
ший раз:

k̄ = min

k|

∥∥∥∥∥∥ 1

M

∑
j∈[M ]

∇j
k

∥∥∥∥∥∥ < ϵk

 (8)

де ϵk > 0 верхня границя умови для зупинки алгоритму на k-iй iтера-
цiї. Нехай ck позначає вартiсть k-ї iтерацiї. Запустивши Algorithm 1 матиме-
мо

∑k̄
k=1 ck. Припустимо, що послiдовнiсть (k)k=0,1,...,K незалежна вiд вибору

цiльової функцiї f верхньої границi (ϵk) i параметру (wk). Варiант критично
важливого використання, наприклад, коли k > K ⇒ ck → ∞ для деякого
K ∈ Z+(максимальної кiлькостi iтерацiй). Це означає, що пiсля того K iтера-
цiй, послiдовнiсть вартостi подальшого виконання алгоритму розбiгається i тодi
вiдповiдно i сам алгоритм розбiгається.
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5.2 Постановка задачi.
Ми хочемо розв’язати задачу (7) за допомогою методу градiєнтного спу-

ску, але де ми явно враховуємо вартiсть, пов’язану з iтерацiями. Зокрема, ми
визначаємо загальну вартiсть як опуклу комбiнацiю функцiї вартостi iтерацiї∑k̄

k=1 ck i функцiї втрат f(w(̄k)). Зауважимо, що така вартiсть є загальною в
тому сенсi, що, залежно вiд значень ck, вона може природно моделювати багато
випадкiв, включаючи постiйний штраф за обчислення та критичне застосуван-
ня(коли k > K). Беручи досить велике цiле число K, маємо:

minimize
ϵ1,ϵ2,...,ϵK

β
K∑
k=1

ck1k≤k̄ + (1− β)f(wk̄) (9)

де 1x iндикаторна функцiя, що приймає значення 1, якщо x виконується.
Задача оптимiзацiї (9) розглядає компромiс мiж функцiєю вартостi iтерацiї∑k̄

k=1 ck i функцiєю втрат f(w(̄k)). По-перше, властивiсть «спуску» алгоритму

1 означає, що
∥∥∥ 1
M

∑
j∈[M ]∇

j
k

∥∥∥ є незростаючою (зазвичай спадною) функцiєю
вiд k. Отже, з рiвняння (11) випливає, що k̄ є незростаючою функцiєю ϵk. З
одного боку, збiльшення k̄ (еквiвалентне зменшення ϵk) вимагає додаткової пе-
редачi параметрiв, градiєнта та векторiв мiж робочими вузлами та головним
вузлом, i, отже, збiльшення вартостi виконання градiєнтного спуску. З iншого
боку, iтерацiї градiєнтного спуску гарантують, що f(wk̄) зменшується з k̄. Зада-
ча оптимiзацiї (7) вирiшила цей компромiс шляхом пошуку оптимальної послi-
довностi порогових значень (ϵk)k . Як тiльки оптимальна послiдовнiсть вiдома
пiсля розв’язання оптимiзацiйної задачi (9), ми можемо досягти ефективного
алгоритму розподiленого градiєнтного спуску для вирiшення (7).

Розглянемо наступнi припущення:

Припущення 4 Функцiя вартостi iтерацiї
∑k̄

k=1 ck - дискретна опукла фун-
кцiя вiд k̄.

Твердження 1 Задача (7) еквiвалентна задачi:

minimize
ϵ

β

∞∑
k=1

ck1k≤k̄ + (1− β)f(wk̄) (10)

де

k̄(ϵ) := min

k|

∥∥∥∥∥∥ 1

M

∑
j∈[M ]

∇j
k

∥∥∥∥∥∥ < ϵ

 . (11)

Твердження (1) означає, що час завершення та цiльове значення (9) при
використаннi алгоритму 1 однаковi як для фiксованого оптимального ϵ, так i
для оптимальної послiдовностi (ϵk)k. Тому далi зосередимося лише на задачi
(10) для того, щоб вивести час зупинки алгоритму 1.
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Лемма 1 Нехай ϵ⋆ мiнiмум задачi оптимiзацiї (10). Нехай k⋆ - розв’язок до
задачi оптимiзацiї, визначеної як G(k̄(ϵ)) := β

∑∞
k=1 ck1k≤k̄ + (1− β)f(wk̄).

k⋆ ∈ arg min
k∈NG(k̄(ϵ))

(12)

Тодi G(k̄(ϵ⋆)) = G(k⋆), тобто розв’язок (12) дає необхiдну кiлькiсть iтерацiй,
що розв’язує (11)

Лема (1) показує, що замiсть оптимiзацiї по ϵ ми можемо безпосередньо знайти
оптимальну iтерацiю зупинки, розв’язавши задачу оптимiзацiї (11), i досягти
того ж цiльового значення (11)), розв’язавши задачу оптимiзацiї (6). Далi ми
зосередимося на задачi оптимiзацiї (12)).

Лемма 2 Задача оптимiзацiї (12) - дискретно опукла.

5.2.1 Запропонованi алгоритми.

1) Непричинна установка: Одним iз найпростiших пiдходiв до вирiшення
(12) є вичерпний пошук за дискретною множиною [0, K]. Для цього ми повиннi
заздалегiдь, а саме в момент k = 0, мати послiдовнiсть (f(wk))k i (ck)k для всiх
k ∈ [0, K]. Хоча (ck)k може бути вiдомим апрiорно в деяких випадках, послiдов-
нiсть параметрiв (wk)ki, отже, послiдовнiсть (f(wk))k недоступнi заздалегiдь.
Наша непричинна установка передбачає, що всi цi значення доступнi при k = 0,
тому вона знаходить k⋆ задачi оптимiзацiї (12). Очевидно, що це непрактичний
пiдхiд, оскiльки для отримання значень (f(wk))k потрiбно виконувати кожну
iтерацiю k в алгоритмi градiєнтного спуску, а ми повиннi знайти оптимальну
iтерацiю завершення.

2) Причинно-наслiдкова установка: оскiльки ми не можемо побудувати не-
причинне налаштування для вирiшення (12) у реальному свiтi, дуже важливо
розробити практичний причинно-наслiдковий спосiб розв’язання задачi оптимi-
зацiї. Розглянемо G(k̄) := β

∑∞
k=1 ck1k≤k̄+(1−β)f(wk̄) як функцiю вартостi на

iтерацiї k ≤ k⋆. Оскiльки G(k̄) є опуклою комбiнацiєю функцiї втрат f i функцiї
вартостi iтерацiї

∑
k ck , вона є дискретною опуклою функцiєю. Отже, опти-

мальна точка досягається шляхом вiдстеження знака похiдної вiд G(k̄), який
вiдповiдає знаку рiзницi двох послiдовних G. Зокрема, у причинно-наслiдкових
умовах ми припиняємо iтерацiї градiєнтного спуску один раз G(k̄ + 1) ≥ G(k̄).
Алгоритми 2 i 3 iлюструють реалiзацiї розподiленого градiєнтного спуску з на-
шим пiдходом причинно-наслiдкового завершення. Звернiть увагу, що неявна
пiдвибiрка (з множини {∇j

k}j ) оновленнях на мiнi-вибiрцi, яку можна iнтер-
претувати як стохастичний шум [4], призводить до наближень f(wk), що позна-
чається f̂(wk), а отже, апроксимацiя функцiї вартостi, що позначається Ĝ(k̄).
Цей стохастичний шум може призвести до неправильної ранньої зупинки вiд
Ĝ(k̄ + 1) ≥ Ĝ(k̄). Щоб розв’язувати цю проблему, Алгоритм 3 може зачекати
ще кiлька промiжкiв часу, щоб отримати бiльше градiєнтiв i отримати онов-
лення з меншим градiєнтним шумом. Як тiльки цiль не зменшується для nt

послiдовних iтерацiй, ми припиняємо оновлення на мiнi-вибiрцi.
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Твердження 2 Нехай k⋆ i k⋆c позначають розв’язок задачi оптимiзацiї (12),
отриманi в непричинних i причинних умовах вiдповiдною Тодi маємо, що:

k⋆ ≤ k⋆c ≤ k⋆ (13)

f(k⋆c ) ≤ f(k⋆) (14)

G(wk⋆c ) ≥ G(wk⋆) (15)

Твердження 2, показує, що ми можемо розробити простий, але близький до
оптимального алгоритм для задачi оптимiзацiї (12), а отже, i задачi оптимiзацiї
(10) завдяки лемi 1. Iншими словами, це займає лише одну iтерацiю бiльше до
причинного налаштування у порiвняннi з непричинним.

Algorithm 2 Обновлення на випадковiй вибiрцi даних (Batch update with causal
setting)

1: Вхiднi даннi: w0, (xij, yij)i,j, αk, K, M , {Nj}j∈[M ], (ck)k.
2: Iнiцiалiзувати: k∗c = K
3: for k ≤ k∗c do
4: Кожний процесор j ∈M обчислює паралельно:
5:

f i
k :=

∑
i∈[Nj ]

1

Nj
∇wf(wk, (xij, yij)

6:

∇j
k := ∇wf

j
k

7: Надiслати f i
k та ∇j

k до головного процесора;
8: Чекати поки головний процесор збере всi

{
∇j

k

}
j

i тодi запустити:
9:

wk+1 ←− wk − αk

∑
j∈[M ]∇

j
k

M
;

10: Обчислити f(wk) :=
∑

i∈[Nj ]
f i
k/M та G(k);

11: if G(k) < G(k − 1) then
12: Головний процесор передає wk+1 до iнших процесорiв;
13: else
14: k∗c = k;
15: Вийти з циклу;
16: end if
17: k ← k + 1;
18: end for
19: return wk∗c , k

∗
c , G
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Algorithm 3 Обновлення на випадковiй мiнi-вибiрцi даних (Mini-batch update
with causal setting.)

1: Вхiднi даннi: w0, (xij, yij)i,j, αk, K, M , {Nj}j∈[M ], Ts (ck)k, nt.
2: Iнiцiалiзувати: k∗c = K та Gmin =∞;
3: for k ≤ k∗c do
4: Mα = {}
5: while |Mα| < M do
6: for nexttimeslot = 1, 2, . . . Ts do
7: Кожний процесор j ∈ [M ], j /∈Mα обчислює паралельно:
8:

f i
k :=

∑
i∈[Nj ]

1

Nj
∇wf(wk, (xij, yij)

9:

∇j
k := ∇wf

j
k

10: Надiслати f i
k та ∇j

k до головного процесора;
11: Mα ←Mα∪ { процесори, що отримали градiєнт };
12: end for
13: Припускаючи, що 0

0 = 0, головний процесор оновлює ваги:
14:

wk+1 ←− wk − αk

∑
j∈Mα

∇j
k

|Mα|
;

15: Обчислити f̂(wk) :=
∑

i∈[Nj ]
f i
k/M та Ĝ(k);

16: if Ĝ(k + 1) < Gmin then
17: Головний процесор передає wk+1 до iнших процесорiв;
18: Gmin ← Ĝ(k)
19: n← 0
20: Вийти з WHILE циклу;
21: else if n ≥ nt then
22: k∗c = kc;
23: Вийти з FOR циклу;
24: end if
25: n← n+ 1;
26: end while
27: k ← k + 1;
28: end for
29: return wk∗c , k

∗
c , Ĝ(k)
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6 Алгоритми на основi консенсусу.
Метою задачi консенсусу є розробка розподiлених алгоритмiв, якi можуть

використовуватися процесорами для досягнення згоди (консенсусу) щодо спiль-
ного рiшення для складних повнiстю розподiлених мереж [3], це означає, що ∃
c:

lim
k→∞

xi(k) = c ∀ i (16)

Рис. 18: Приклад топологiї мережi, до якої застосовується метод консенсусу для
розв’язання оптимiзацiйної задачi

За допомогою консенсус пiдходу до оптимiзацiї розподiлених систем можна
лiквiдувати деякi проблеми, якi виникають в децентралiзованих системах, що
було описанi в 3 роздiлi.

Рис. 19: Консенсус: xi = c, ∀ i
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Теорема 3 За припущеннями 1, 2, 3 гарантується асимптотичний консен-
сус.

Теорема 4 За припущеннями 1, 2 i якщо матриця A двiчi стохастична ма-
триця, то гарантується асимптотичний консенсус.

Наслiдок 1 (з теорем 1, 2). Якщо нескiнченна послiдовнiсть стохастичних
матриць A(0), A(1), A(2), ..., що задовольняють припущення 1 i 2. I задовольня-
ють або припущення 3, або матрицi є двiчi стохастичними, тодi iснує додатний
вектор d:

lim
k→∞

A(k)A(k − 1)...A(1)A(0) = IdT (17)

З наслiдку 1 маємо, що

x(k + 1) = A(k)x(k)

Бiльшiсть розподiлених алгоритмiв оптимiзацiї використовують середньо-
зважений алгоритм для досягнення консенсусу:

x(k + 1) =
∑

j∈Ni∪{i}

aij(k)xj(k) (18)

Така модель консенсусу припускає, що iнформацiя передається мiж процесо-
рами без затримки. Iнодi, в розподiлених системах iснує затримка мiж комунiка-
цiями процесорiв, тодi цiлком можливо, що процесор оновить свою iнформацiю
застарiлою iнформацiєю iншого процесора, проте у данiй роботi такi системи
не розглядатимуться.

7 Децентралiзованi розподiленi алгоритми опти-
мiзацiї.

До сьогоднi, багато алгоритмiв було запропоновано, щоб розв’язати задачу
розподiленої оптимiзацiї. Мета цього роздiлу коротко описати деякi з таких
алгоритмiв.

Розподiлений субградiєнтний метод запропонований у [7], в основi якого ле-
жить iдея консенсусу та локальна оптимiзацiя:

xi(k + 1) =
∑

j∈Ni∪{i}

aij(k)x
j(k)︸ ︷︷ ︸

консенсус крок

− αi(k)gi(k)︸ ︷︷ ︸
субградiєнтний крок

(19)

gi(k) - субградiєнт fi(x
i(k)), αi(k) ≥ 0 - крок процесора i.

У 2009 роцi був запропонований розподiлений алгоритм градiєнтного спуску
[Nedic, Ling], який має нижню оцiнку O(1k), проте попри це, його ефективнiсть
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Рис. 20: Iдея алгоритмiв, що базуються на досягненнi консенсусу, на основi
середньозваженої iнформацiї всiх сусiдiв, можемо корегувати напрямок методу
для локальної функцiї процесора

не завжди може бути задовiльною на практицi. Для полiпшення ефективностi
алгоритму були запропонованi кiлька алгоритмiв другого порядку з викори-
стання Гесiанського наближення(щодо локальної функцiї процесора). Хоча цi
методи збiгаються за меншу кiлькiсть iтерацiй, вони потребують важких обчи-
слень для знаходження Гесiана та комунiкацiї мiж процесорами. Отже, пробле-
ма залишилася та сама.

У 2018 роцi був запропонований розподiлений градiєнтний спуск для сти-
снутої iнформацiї, описаний в [13]. Iдея даного алгоритму полягає в стисненнi
iнформацiї, якою обмiнюються процесори. Коли ми маємо децентралiзовану си-
стему, з точки зору кiбербезпеки, передача стиснутої iнформацiї в мережi також
дуже корисна. Iдея алгоритму повнiстю схожа до звичайного розподiленого гра-
дiєнтного спуску, за винятком того, що консенсус крок будується за стиснутою
iнформацiєю x̂j(k), отриманою вiд процесора j:

xi(k + 1) =
∑

j∈Ni∪{i}

aij(k)x̂
j(k)− αi(k)gi(k) (20)

Розглянемо бiльш складнi алгоритми оптимiзацiї початкової задачi (1).

7.1 Точний алгоритм першого порядку: EXTRA (exact
first-order algorithm).

В роботi [9] було запропоновано алгоритм, який може збiгатися до точного
рiшення задачi (1)(вiд чого i пiшла назва). EXTRA може використовувати фi-
ксований крок на кожнiй iтерацiї алгоритму, на вiдмiнну вiд децентралiзованого
градiєнтного спуску, який повинен адаптувати крок, для кращої збiжностi.

fi - опуклi, неперервно диференцiйованi функцiї, тодi EXTRA має оцiнку
збiжностi O(1k).

Припущення 5 Нехай Ker(I − A) = Lin(1). Якщо для x∗ виконується:

1. x∗ = Ax∗ (консенсус).

26



2. 1T∇f(x∗) = 0 (оптимальнiсть).

тодi x∗ = x∗i ∀ i - розв’язок задачi оптимiзацiї консенсусу.

Побудуємо крок алгоритму, за яким iтерацiйна модель буде збiгатися до
точки, що задовольняє припущення 3. Вiдповiдно два iтерацiйнi кроки децен-
тралiзованого градiєнтного спуску:

xi(k + 2) =
∑

j∈Ni∪{i}

aij(k + 1)xj(k + 1)− α∇f(xi(k + 1)) (21)

xi(k + 1) =
∑

j∈Ni∪{i}

âij(k)x
j(k)− α∇f(xi(k)) (22)

де âij - елементи матрицi Â = I+A
2 .

Або їх можна переписати наступним чином(вiдповiдно до припущень, що
були описанi в другому роздiлi):

x(k + 2) = Ax(k + 1)− α∇f(x(k + 1)) (23)

x(k + 1) = Âx(k)− α∇f(x(k)) (24)

Вiдповiдно, крок методу буде рiзниця (12) з (13):

x(k + 1)− x(k + 1) = Âx(k)− α∇f(x(k))− Ax(k + 1) + α∇f(x(k + 1))

Algorithm 4 EXTRA
1: Вибрати довiльне початкове наближення x(0) ∈ RN та α;
2: x(0) ← Ax(0) - α∇f(x(0));
3: for k = 0, 1, ... do
4: x(k + 2) ← (I + A)x(k + 1) - Âx(k) - α[∇f(x(k + 1))−∇f(x(k))];
5: end for

7.2 Розподiлений метод Нестерова найшвидшого градiєн-
тного спуску.

Методи Нестерова найшвидшого градiєнтного спуску для розподiлених си-
стем базуються на тих самих iдеях i концепцiях, що i централiзований метод, за
винятком того, що розподiленi варiанти даного методу враховується консенсус
процесорiв.

В роботi [8] було запропоновано два алгоритми, перший, коли fi - µ сильно
випуклi та L- гладкi функцiї - Acc-DNGD-SC(Accelerated Distributed Nesterov
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Algorithm 5 Розподiлений метод Нестерова найшвидшого градiєнтного спуску
для µ- сильно опуклих та L- гладких функцiй (Acc-DNGD-SC)

1: Вибираємо η > 0 i α = √µη;
2: Виберемо довiльне початкове наближення x(0) = v(0) = y(0) ∈ RN ;
3: for k = 0, 1, ... do
4:

xi(k + 1) =
N∑
j=1

aijy
j(k)− ηsi(k)

5:

vi(k + 1)(1− α)
N∑
j=1

aijv
j(k) + α

N∑
j=1

aijy
j(k)− η

α
si(k)

6:

yi(k + 1) =
xi(k + 1) + αvi(k + 1)

1 + α

7:

si(k + 1) =
N∑
j=1

aijs
i(k) +∇fi(yi(k + 1))−∇fi(yi(k))

8: end for
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Gradient Descent for µ-strongly convex L-smooth functions). Другий, коли fi - опу-
клi(можливо не сильно опуклi) та L- гладкi функцiї - Acc-DNGD- NSC(Accelerated
Distributed Nesterov Gradient Descent for convex L-smooth functions)

Algorithm 6 Розподiлений метод Нестерова найшвидшого градiєнтного спуску
для опуклих та L-гладких функцiй (Acc-DNGD-NSC)

1: Вибираємо η0 ∈ (0, 1
L) i α0 = √µη0;

2: Виберемо довiльне початкове наближення x(0) = v(0) = y(0) ∈ RN ;
3: for k = 0, 1, ... do
4:

xi(k + 1) =
N∑
j=1

aijy
j(k)− ηks

i(k)

5:

vi(k + 1) =
N∑
j=1

aijv
j(k) +

ηk
αk

si(k)

6: αk+1 - вибираємо з наступного рiвняння: α2
k+1 =

ηk+1

ηk
(1− αk+1)α

2
t

7:

yi(k + 1) = (1− αk + 1)xi(k + 1) + αk+1v
i(k + 1)

8:

si(k + 1) =
N∑
j=1

aijs
i(k) +∇fi(yi(k + 1))−∇fi(yi(k))

9: end for

7.3 Децентралiзований проксимальний градiєнтний метод
з незалежним вiд мережi кроком.

Децентралiзований проксимальний градiєнтний метод [5] з незалежним вiд
мережi кроком(NIDS) був запропонований в [10], розглядається задача оптимi-
зацiї подiбна до (1):

min
x∈RN

f(x) =
1

N

N∑
i=1

(si(x) + ri(x)) (25)

де si: RN → R та ri: RN → R
⋃
{+∞} напiвнеперервнi опуклi функцiї

для кожного процесора i. Кожна si - диференцiйована iз константою Лiпшиця
L > 0, iнша функцiя ri - проксимальна, проксимальний оператор якої:
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proxλri(y) = argmin
x∈RN

λri(x) +
1

2
∥x− y∥2 (26)

У випадку диференцiйованих, опуклих функцiй вище згаданий алгоритм
Acc-DNGD показує кращi результати, завдяки використанню прискорення Не-
стерова(моментума), однак NIDS може поширюватися i на проксимальнi не-
гладкi функцiї, отже має ширший клас застосовуваних функцiй. Можливо,
якщо в майбутньому вдосконалити даний алгоритм шляхом застосування мо-
ментумiв, то можна буде досягти кращих оцiнок.

Верхня оцiнка вище згаданих алгоритмiв певним чином залежить вiд того,
який крок ми обираємо(α) алгоритму. Наприклад, крок для досягнення лiнiйної
збiжностi EXTRA має порядок O( µ

L2 ), де µ та L константа сильної опуклостi
та f(x) та константа Лiпшиця вiдповiдно. В роботi було показано, що розмiр
кроку алгоритму NIDS має таку саму верхню оцiнку 2

L , як i централiзований
градiєнтний спуск. O(1k) - досяжна верхня оцiнка кроку NIDS у загальному
випадку та у сильно опуклому випадку O( 1L). Однiєю з особливостей NIDS є
те, що цей алгоритм дозволяє кожному процесору мати iндивiдуальний розмiр
кроку. Кожний процесор може вибирати крок αi, який рiвний 2

Li
в будь-якiй

мережi, де Li ≥ L для будь-якого i (L = maxi Li). NIDS працює до тих пiр,
поки кожен процесор може оцiнити свiй локальний функцiональний параметр:
жодному процесору не потрiбна будь-яка iнша глобальна iнформацiя, включа-
ючи кiлькiсть процесорiв у всiй мережi, за винятком найбiльшого кроку, якщо
вона не однакова для всiх процесорiв.

Algorithm 7 NIDS
1: Кожний процесор i вибирає його власний крок αi > 0 та один для всiх

параметр c(наприклад, с = 1
2maxi αi

);

2: ∀i: âij = cαiaij, ∀ j ∈ Ni ∪ {i} i âij := 1− cαi + cαia
i
j;

3: Кожний процесор i довiльно вибирає xi(0) ∈ RN :
4:

zi(1) = xi(0)− αi∇si(xi(0)),

5:

zi(1) = argmin
x∈RN

αiri(x) +
1

2
∥x− zi(1)∥2.

6: for k = 0, 1, ... do
7: zi(k + 1) = zi(k) - xi(k) +

∑
j=Ni∪{i} â

i
j(2x

i
j − xk−1j − αj∇sj(xj(k)) +

αj∇sj(xj(k − 1))) ;
8: xi(k + 1) = argminx∈RN αiri(x) + 1

2∥x− zi(k + 1)∥2;
9: end for
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8 Числовi експерименти.
Мета цього роздiлу порiвняти описанi вище алгоритми на кiлькох дослiдах

задач лiнiйної та логiстичної регресiї.

8.1 Дослiд 1.
Експерименти проводилися на ноутбуцi: Intel i5 CPU @ 2.60HZ, 8GB RAM

на операцiйнiй системi Ubuntu 20.04 за допомогою MATLAB. Вихiдний код до-
ступний за посиланням: https://github.com/BohdanStupa/diploma_1.

У випадку, коли функцiя сильно опукла, в алгоритмi NIDS r(x) = 0.
Порiвняння вiдбувалося сильно опуклiй функцiї, заданої наступним чином:

min
x∈Rp

f(x) =
1

N

N∑
i=1

1

2
∥Mix− yi∥2

де кожна yi = Mix+ ei, yi ∈ Rmi
, Mi ∈ Rmi×p.

Результати експерименту можна побачити на (21). В даному експериментi
порiвнювалися алгоритм NIDS(з c = 1

(1−λn(A))α), NIDS(з c = 1
2α), EXTRA, Acc-

DNGD-SC.
Видно, що найкращi показники збiжностi показав алгоритм NIDS, де c = 1

2α .
Доволi слабкий результат для Acc-DNGD-SC зумовлений малою константою
в заданiй мережi. Отже, оскiльки обидва алгоритми Acc-DNGD-SC, EXTRA
залежнi вiд мережi, то вони показали гiрший результат.

Рис. 21: Результати експерименту, де похибка експерименту обчислюється на-
ступним чином: ∥x−x

∗∥
∥x∗∥
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8.2 Дослiд 2.
Для цього дослiду було також реалiзовано ще два методи ADMM[12] та

DGD_tracking([11]). Цей експеримент реалiзований мовою програмування Python,
код доступний за посиланням: https://github.com/BohdanStupa/diploma_2.

Розглянемо логiстичну регресiю з неопуклою функцiєю регуляризацiї для
розв’язання задачi бiнарної класифiкацiї Gisette Data Set. Роздiлимо даний на-
бiр даних мiж 20 процесорами, де кожний процесор отримує набiр iз 300 зразкiв
даних розмiрнiстю 500. Слiд зауважити, що для даного експерименту не було
цiллю швидкодiя перевiрити кожного алгоритму, оскiльки мережа, яка була
створена для 20 процесорiв симулюється на 4-ьох, а спроба зрозумiти яяк ко-
жний iз алгоритмiв збiгається.

Функцiя втрат для даної задачi:

l(x, {f, l}) = −l log( 1

1 + exp(xTf
) + (1− l) log(

exp(xT )

1 + exp(xTf))
+ λ

d∑
i=1

x2i
1 + x2i

де пара {f, l} позначає вибiрку для тренування, f ∈ Rd вектор ознак i l ∈ {0, 1}
- позначки. Результати експерименту, помилки навчання та точнiсть тестування
щодо кiлькостi раундiв зв’язку та оцiнки градiєнта показанi на Рис. 23 та Рис.
22 вiдповiдно.
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Рис. 22: Логiстична регресiя: помилки навчання щодо кiлькостi iтерацiй

Рис. 23: Логiстична регресiя: точнiсть, щодо оцiнки грацiєнта
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9 Висновки.
З часом рiзнi варiанти розподiлених систем та алгоритмiв почали приверта-

ти все бiльшу увагу науковцiв-оптимiзаторiв, адже зi збiльшенням кiлькостi та
складностi i приватностi даних, стандартнi централiзованi методи стають не-
ефективними. В цiй роботi я намагався розкрити основнi iдеї таких систем та
алгоритмiв та основнi проблеми, якi можуть виникнути при їх розробцi, а також
розглянути деякi з них, а саме: загальний градiєнтний метод для розподiлених
мереж, EXTRA, децентралiзований проксимальний градiєнтний метод з неза-
лежним вiд мережi кроком(NIDS), розподiлений метод Нестерова найшвидшого
градiєнтного спуску(Acc-DNGD-SC, Acc-DNGD-NSC).

Також вони були реалiзованi та були отриманi певнi числовi результати.
Звiсно, цi алгоритми можна ще вдосконалювати, намагаючись або зменшити
кiлькiсть комунiкацiй мiж процесорами, або прискорити оптимiзацiю локальної
функцiї для кожної задачi. Також, одним iз напрямкiв для дослiдження, може
стати розширення класу застосовуваних функцiй.

У сферi машинного навчання у свiтi такi методи набувають все бiльшої по-
пулярностi, якщо ранiше розподiленi алгоритми привертали увагу лише нау-
ковцiв, то зараз все бiльше великих компанiї, таких як Google, Meta, Amazon
тощо все бiльше зацiкавлюються таким пiдходом.

Коли я робив практичну частину цiєї роботи та вивчав основнi проблеми роз-
подiлених систем i алгоритмiв оптимiзацiї, зрозумiв, що зараз немає досконало
реалiзованої бiблiотеки, яка б покривала всi проблеми й було здатна iмплемен-
тувати рiзнi топологiї розподiлених мереж. Бiблiотека OpenFL для федератив-
ного навчання вiд Intel та бiблiотеки PyTorch вiд Meta, а також TensorFlow вiд
Google здатнi створювати тiльки простi розподiленi мережi та алгоритми опти-
мiзацiї. Тому, ця робота надихнула мене розробити власний iнструмент для
побудови розподiлених мереж та алгоритмiв оптимiзацiй.
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