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Ozetfe -Bu bildiride, ileti§im kaynaklarmda azaltdml§ yiik 
saglayan uyarlamr aglar iizerinde dagltlk kestirim problemi 
incelenmektedir. Geli§kin metodlarm performansml yakalayan 
ve ii� biiyiikliik kertesine kadar ileti§im kaynaklarmda yiik 
dii§iimii yaratan yaYImm stratejileri sunulmu§tur. Bu ama�la, 
agdaki bogumlar arasmdaki bilgi aktanml, yaymlml yapdan 
parametrenin seviye kesimlerine §artlandInlml§tlr. Onerilen al
goritmamn ortalama kararhhk analizi ger�ekle§tirilmi§, teorik 
sonu�lar saYlsal deneylerle dogrulanml§tIr. 

Anahtar Kelimeler-dagltlk kestirim, olay-tetikli ileti§im, seviye 
kesimi nicemlemesi. 

Abstract-In this paper, we consider the problem of dis
tributed estimation over adaptive networks with reduced load on 
communication resources. Novel diffusion strategies are presented 
that achieve up to three orders-of-magnitude reduction in the 
communication load on the network, while matching the state
of-the-art in performance. Specifically, the information transfer 
between the nodes of the network is conditioned on the level
crossings of the diffused parameter. We perform the mean sta
bility analysis of the proposed algorithm, and provide numerical 
examples to verify the theoretical results. 

Keywords-distributed estimation, event-triggered communica
tion, level-crossing quantization. 

I. GiRi� 
i�lem birimlerinin hesaplama yetenekleri ve Uretilen veri 

miktannm artl�lyla beraber, dagltlk aglar ve dagltIlml� sinyal 
i�leme algoritmalan artan bir ilgi alam olmaYl sUrdUrmU�tUr. 
GUrbUzltik ve Ol�eklenebilirlik gibi yaplsal ozellikler yoluyla, 
dagltlk mimariler, ozdevimli ogrenmeden, ardl�lk algi lama, 
duyucu aglan, ve dagltIk kaynak adamasma uzanan geni� 
bir yelpazedeki uygulamalar i�in, geli�tirilmi� verimlilik ve 
ba�anm saglar [1]. Ancak, bu gibi uygulamalann ba�anh 
ger�ekle�imi, aZlmsanmayacak miktarda ileti�im kaynaklarmm 
aynlmasma baghdlr. Ornegin, akllh �ebeke sistemlerinde, �e
bekenin ileti�im altyaplsl Ol�Um birimlerince Uretilen yUksek 
frekansh trafigin ciddi ol�Ude etkisinde kahr [2]. DolaYlslyla, 
bUy Uk veri uygulamalan i�in verimli i�leyi�i on plana �lkaran 
ve ileti�im kaynaklannda dU�Uk yUk olu�turan dagltlk sinyal 
i�leme stratejileri gereklidir. Bu ama�la, bu bildiride, ileti�im 
kaynaklarmdaki yUkte onemli derecede dU�U� saglayan ve 
ba�anmdan taviz vermeyen dagltlk mimariler olu�turuyoruz. 
Ozellikle, dagltlk aglar Uzerinde, ileti�im gereksinimi onernli 
derecede dU�Uk, yeni olay-tetikli ileti�im mimarileri tamtly
oruz. 
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Dagltlk sinyal i�leme �er�evesinde, bir agdaki Ol�Um
yetenekli bir grup bogum, bilinmeyen bir olguyu kestirmek 
i�in birbirleriyle i� birligi yaparlar [3]. Degi�ik yakla�lmlar 
arasmda, bir merkezi i�lem birimi kullanmak yerine, bilgi 
payla�lrrum kom�u yurnrulara slmrlandlrarak agm uzamsal 
�e�itlemesinden yararlanan yaymlm tabanh protokolleri goz 
onUne ahyoruz [1], [3]. Yaymlm protokolleri, baglantl bozuk
luklan gibi ag ilingesi degi�imlerine ve bilinmeyen olgunun 
istatistiksel ozelliklerindeki degi�imlere dayamkh olan, yaplsl 
geregi ol�eklenebilir bir veri i�leme �er�evesi sunarlar [3]. An
cak, tUm bogumlann gUncel kestirimlerini her aynk zamanda 
kom�ulanyla payla�masl gereksinimi, ileti�im kaynaklarl Uz
erinde aglr bir yUk olu�turur. 

Bu bildiride, U� bUyUkltik kertesine kadar ag ileti�im 
kaynaklannda yUk dU�UmU yaratan yeni olay-tetikli dagltlk 
kestirim algoritmalan oneriyoruz. Bunu, olaylann zaman Uz
erinde e�it olmayan daglhmmdan faydalamp, ger�ek hayat 
uygulamalannda ileti�im yUkUnU etkili bir �ekilde dU�Urerek 
ger�ekle�tiriyoruz. Ozellikle, sabit bir yaymlm slkhgl kul
lanmak yerine [1], [3], kom�u yurnrular arasmdaki bir bilgi 
ah�veri�ini yaymlml yapJian parametrenin seviye kesimleri 
Uzerine �artlandlflYoruz [4]. Buna ek olarak, yava� degi�im 
gosteren bir parametre i�in, sadece seviye kesiminin yonUnU 
tek bir bit kullanarak payla�manm yeterli oldugunu gosteriy
oruz. 

DU�Uk ileti�imli yaymlm sinyal i�leme literatUrUnde kap
samh olarak �ah�llml�tlr [5]-[8]. Onerilmi� olan yakla�lm
lardan birisi, kom�u bogurnlar arasmdaki etkin baglantllarl 
olaslhksal bir �er�evede slmrlandlrmak Uzerinedir [5], [6]. 
Yerel kestirimlerin rasgele izdU�Umlerinin ahmp bilgi ak
tanmmm tek bir bite dU�UrUlmesi [7], ya da parametre vek
torUnUn sadece belli bile�enlerinin aktarllmasl [8], varolan 
diger yakla�lmlar arasmdadlr. 

Biz bu bildiride, literatUrdeki diger yakla�lmlardan farkh 
olarak (i) parametrenin nicemlenmemi� yaymlmml �art ko�
mayan, (ii) her aynk zamanda aktarllmasma gerek duymayan 
bir algoritma onererek ileti�im yUkUnU tek bir bit ya da 
birka� bite dU�UrUyoruz. Aynca onerilen algoritmamn orta
lama kararhhk analizini ger�ekle�tiriyoruz. SaYlsal orneklerle, 
algoritmarruzm ag Uzerindeki ileti�im yUkUnde U� bUyUklUk 
kertesine kadar dU�U� sagladlgml gosteriyoruz. 

Bildiri �u �ekilde organize edilmi�tir: Boltim 2'de dagltlk 
kestirim problem �er�evesi tamtJiml� ve seviye-tetikli dagItIk 
kestirim algoritmasl formUle edilmi�tir. Boltim 3'te onerilen al
goritmamn kademeli a�lklamasl aktarllrru�tlr. Boltim 4'te oner
ilen uyarlamr sUzgecin ortalama kararhhk analizi ger�ekle�tir
ilmi� ve kararhhk i�in gerekli ko�ullar belirtilmi�tir. Boltim 
5'te algoritmamn deneysel dogrulamasl ger�ekle�tirilmi�tir. 
Son olarak Boltim 6'da bildiri sonu�landlfllml�tlr. 



II. SEViYE TETiKLi ORNEKLEME iLE DAGITIK 
KESTiRiM 

Bogumlann uzamsal olarak dagltlldlgl N bogumlu bir agl 
ele ahyoruz. Ele aldlglmlz dagltlk problemde bir i bogumu, 
aynk t zamamnda 

i = 1, ... ,N (1) 
dogrusal modeli yoluyla di,t E m, bUyUkLUgUnU gozlemliyor. 
Burada Wo E m,M bilinmeyen olguyu, ui,t E m,M baglamm 
vektOrUnU, Vi,t gUrUltUyU temsil etmektedir. I Baglamm vektOrU 
ve gUrUttUnUn zamansal ve uzamsal olarak baglmslz, ve iki 
sUreein birbirinden baglmslz oldugu varsayIlml§tIr. SUre�ler is-
tatistiksel olarak Ai £ E [Ui,tU[tl = (J�,JM' E [V;,tl = (J;,i 
§eklinde nieelenmi§lerdir. 

Bu bildiride ornek olarak Uyarla-Ve-Birle§tir (ATC) 
yaymlm stratejisi [1] ele ahnml§tIr: Oneelikle bir i bogumunda, 
en kU�Uk ortalama kareler (LMS) algoritmasl ile Wo kestirilir, 
§oyle ki: 

¢i,t+l = (1M -MiUi,tU[t)Wi,t + MiUi,tdi,t. 
Burada Wi,t gUneel kestirimi, ¢i,Hl ise gozlemden sonra 
gUneelle§tirilmi§ kestirimi temsil etmektedir. Mi > 0 adlm 
bUyUkLUgUdUr. Bir i bogumunda, kestirimin son hali 

Wi,t+1 = L Pi,j¢j,t+1 , (2) 
JENi 

ile hesaplamr. P = [pi,j 1 birle§tirme aglrllklanndan olu§an 
L�l Pi,j = 1 ve Pi,j 2: 0 ozelliklerini ta§lyan ag matrisini, 
Ni ise i bogumunun kom§ulugunu temsil eder. 

ATC yaymlm algoritmasl (2) agdaki tUm bogumlarm gUn
eel kestirirnlerini kom§u bogumlara (i) bUttinLUkleriyle ve (ii) 
sabit bir slkhkta iletmesini gerektirir [1]. Biz, sabit bir yaymlm 
slkhgma dayanmak yerine bilgi yaymlmlm bir alaym tetik
lemesine §artlandlrarak ileti§im verimliligini artIran yeni bir 
algoritma oneriyoruz. Onerdigimiz algoritma, sadeee yaymlml 
yapllan parametredeki "onernli" degi§ikliklerin kom§u bogum
lara aktanlmasml sagladlgl i�in ileti§im kaynaklarmdaki yUkti 
onemli ol�tide azaltmaktadlr. 

Onerilen yaplya a�lkhk kazandmnak i�in, skalar bir �i,t 
parametresinin herhangi bir i bogumundan j bogumuna 
yaymlmml ele alahm. Ornegin, bu bilgi kestirimlerin bir 
bile§eni [8], ya da ek bir kestirim katmam ile ili§kili bir 
hata terimi [7] olabilir. DagltIk kestirim �er�evesinde, ileti§im 
klSltlamalarmdan otUrU, parametrenin nieemlenmi§ bir hali, 
�'f,t' payla§lhr. Onerilen algoritma ile, �i,t ve �'f,t'nin birbirine 
yakla§lk olarak e§it olmasml garantileyen ve aym zamanda 
ileti§im kaynaklanndaki yUkU kti�Uk tutan bir nieemleme 
stratejisine ula§maYI hedeftemekteyiz. 

Bu problemi �ozmek i�in, olay-tetigi yakla§lnu olarak 
seviye-kesimi nicemlemesini kullandlglmlz olay-tetikli bir 
ileti§im algoritmasl sunuyoruz [4]. B u nieelemeye a�lkhk 
kazandlrmak i�in, Sekil 1 'deki gibi bir aynk zaman sinyali 
�i,t'yi ele alahm. Geleneksel nieemlemede, her aynk za
manda bu parametre orneklenir ve nieemlenir. Ote yandan, 
seviye-kesimi (LC) nieernlemesinde, Sekil 1 'de gorUldtigti 

I Vektorleri (matrisleri) kahn k*Uk (bliyUk) harflerle te.msil ediyoruz. Bir a 
vektorli (A matrisi) i�in aT (A ) devrik haldir. Iiall Oklit normunu temsil 
eder. col {aI, ... , aN} i�lemi arglimanlarml slitunca list liste ylgarak bir 
slitun vektorli olu�turur. IM M X M boyutlu birim matristir. @ Kronecker 
�arplmlm temsil eder. 

Sekil 1: LC Nieernleyieisinin i§leyi§inin gosterimi. 

gibi bir seviye kUmesi S £ {It, ... , lK} goze ahmr. Her 
aynk t zamanmda, i bogumu �i,t Uzerinde bir seviye kesimi 
olup olmadlgml kontrol eder. li,t seviyesi tizerinde bir kesim 
oldugunda, §oyle ki 

(�i,t-l -li,t) (�i,t -li,t) < 0 for some li,t E S, 

i bogumu kom§u bogumlara bilgi aktanr. Ornegin bu bilgi, 
seviye kesim yonU olabilir [4]. 

Eger i bogumu tarafindan bir bilgi aktanml ger�ekle§mi§se, 
kom§u bir j bogumu, yaymlnu yapiian parametreyi kesilen 
seviye olarak nieernler, §oyle ki 

(3) 

Ote yandan, i bogumunun suskun olmasl halinde, j bogumu 
parametrede onernli bir degi§iklik olmadlgl sonueunu �lkanr 
ve bir oneeki aynk zamandaki nieemleme degerini kullamr: 

�qt = �qt-l' t., 2, (4) 

i bogumunun kom§ularma bilgi aktarmasl durumunda iki 
olasl duruma dikkat �ekmek isteriz: �i,t parametresinin, birden 
fazla seviyenin tek seferde kesilmesine imkan vermeyeeek 
kadar yava§ bir §ekilde degi§tigi bir durumda i bogumu sadeee 
seviye kesim yonUnti (yukan/a§agl) kom§ulanna aktanr, ki 
bunun i�in 1 bit yeterlidir. Aksi durumda i bogumu, yeni seviye 
degeri �'f t ' yi bir bayrak biti de ekleyerek top lam ilog2 (K) l + 1 
bit ile kodlaYlp kom§ularma iletir. 

III. ALGORiTMA 
Bu boLUmde, onerilen yaymlm yonteminin algoritmik a�lk

lamasml sunuyoruz. t aynk zamanmda, agdaki bir i bogumu, 
di,t = u[tWO + Vi,t dogrusal modeli yoluyla di,t skalar 
gozlemini yapar ve ara yerel kestirimini gUneeller, §oyle ki: 

¢i,Hl = (1M -MiUi,tU[t)Wi,t + MiUi,tdi,t. 
Nieemlenmi§ ileti§im yaplsmdan dolaYl kom§u bir j bogumu, 
M girdili ¢i,t+1 bUytikLUgUntin ger�ek degerine eri§im sahibi 
degildir. Bundan otUrU j bogumu bu bUyUkLUgU, i bogumun
dan aldlgl klSlth bilgiyi kullanarak M girdili ¢'l,t+1 vek
tOrti olarak kestirmeye �ah§lr. Ozellikle seviye-kesimi (LC) 
nieemlemesinde, j bogumu, ¢i,t+l bUyUkLUgUnUn girdilerinin 



glincel degerlerinin, j bogumunun eri�ebildigi en son kestirim 
olan 1>; t 'ye kJyasla nasIi degi�tigi bilgisini ahr. Bu bilgiyi 
saglayabilmek i�in, i bogumu da, kendi ger�ek {1>i (k )}%=I 
degerleriyle alakah olarak kom�ulanmn sahip oldugu ge�mi� 
kestirilmi� bliylikliik degerleri {1>; (k )}%=I ' ni de kaydeder. i 
bogumu bu kaYlttaki son girdiyi referans olarak kullamr ve 
kom�u j bogumlanna, glincel 1>i,HI kestiriminin bu refer
ansa kJyasla girdi-bazmda nasIi degi�tigi bilgisini yaymlar. 
Ozellikle, i bogumu bu klyaslamaYI vektor bliylikliikleri 1>; t 
ve 1>i,t+!' nin kar�lhk gel en girdileri arasmda seviye-kesimi 
olup olmadlgma bakarak ger�ekle�tirir. Bir girdide seviye 
kesimi varsa, i bogumu kom�ularma bu bilgiyi, bu girdiye 
aynlml� bir kanal frekansl lizerinden aktanr. Eger bu girdide 
tek bir seviye lizerinden kesim varsa, aktanlan bilgi bu kesimin 
yonlinli belirtir. Aksi halde, aktanlan bilgi dogrudan yeni 
seviyenin konumunu belirtir. Daha sonra kom�u bir j bogumu, 
i bogumunun t zamanmda bilgi aktarlp aktarmaml� olmasma 
gore (3) ya da (4)'li girdi-bazmda kullanarak 1>;'t+! kestirimini 
olu�turur. 

i bogumu, bu �ekilde kendi yerel kestirimi hakkmda bilgi 
yaymmu yaparken, kom�u j bogumlanndan kendi yerel kestir
imleri olan 1>j,t+!' i temsil eden bilgi ahr. Her bir j bogumu 
i�in, i bogumu aldlgl bilgi ile (3) ya da (4)'li kullanarak 
1>j,t+!'i olu�turur. Ardmdan son yerel kestirim Wi,t+! �u 
�ekilde olu�turulur: 

Wi,t+1 = Pi,i1>i,t+! + L Pi,j1>j,HI· 
jENi\{i} 

IV. ORTALAMA KARARLILIK ANALizi 
Onerilen seviye-tetikli kestirim algoritmasmda, herhangi 

bir i bogumunda, yaymlm glincelle�tinne denklemleri 

1>i,t+1 = (1M -MiUi,tU[t)Wi,t + MiUi,tdi,t, 
Wi,t+! = Pi,i1>i,HI + L Pi,j1>j,HI' 

jENi\{i} 
bi�imini ahr. Denklem (5) ve (6)'Yl 

(5) 
(6) 

1>i,t+! = (1M -MiUi,tU[t)Wi,t + MiUi,tdi,t, (7) 
Wi,t+! = L Pi,j1>j,t+! - L pi,jaj,HI, (8) 

JEN, JEN, \ {i} 
�eklinde tekrar ifade edebiliriz. Burada j bogumu i�in nicem
leme hatasl olarak 

aj,t £ 1>j,t -1>j,t 
bliylikliiglinli tammladlk. 

N agl lizerinde yaymlm glincellemesini, a�agldaki evrensel 
bliylikliikler ile durum uzaYI bi�iminde ifade edebiliriz: 

dt £ col {dl,t, ... , dN,t} 
Wo £ col{wo, ... ,wo} 
M £ diag {MdM, ... , MNIM} 
1>t £ col {1>I,t, ... ,1>N,d 
at £ col {al,t, ... , aN,d 
Ge £ (P - diag{P}) ® 1M 

Vt £ col {VI,t, ... , vN,d 
Ut £ diag {UI,t, ... , uN,d 
Wt £ col {WI,t, ... , WN,t} 
1>'/ £ col { 1>'f,t, ... , 1>'fv,t } 
G £ P ® IM 

Bu bliyliklliklerle, (7) ve (8) denklemleri �u evrensel durum 
uzaYI bi�imini ahr: 

1>HI = (IMN -MUtUt)wt + MUtdt, (9) 
Wt+! = G1>HI -Geat+!. (10) 

Benzer �ekilde, dogrusal model (1) evrensel bliylikliikler 
cinsinden �oyle ifade edilebilir: 

(11) 

Ortalama kararhhk analizini kolayla�tlrmak i�in, evrensel 
sapma parametrelerini �u �ekilde tammhyoruz: 

Denklem (l1)'i yerine koyduktan ve (9) ve (lO)'un her iki 
tarafim W 0' dan �lkardlktan sonra yaymlm glincelle�tirmeleri, 
sapma parametreleri cinsinden �u hali ahr: 

Burada, P matrisinin stokastik yaplsmdan ileri gelen Gwo = 
W ° ili�kisini kullandlk. 

Denklem (12) ve (13) kJsaca �oyle ifade edilebilirler: 

wHI = G(IMN -MUtUt)wt 
-GMUtVt + Geat+!. (14) 

VarsaYlm: Ag lizerindeki nicemleme hatasl at slflr orta
lamaya sahiptir. Bu varsaYlm, nicemleme etkilerinin analizi 
i�in uygundur [9]. VarsaYlmm ge�erliligi Bollim 5'teki saYIsal 
deneylerle dogrulanml�tlr. 

Denklem (14)'lin her iki tarafinm beklenen degerini almak 

ifadesi ile sonu�lamr. Burada A £ diag {AI, ... , AN} matrisi 
obek ko�egen olarak tammlanml�tIr. 

Denklem (5)-(6)'nm belirttigi dagllIk slizgecin ortalama 
kararhhgl ve sonu�ur yanslzhgl i�in, IG(IMN -MA)I < 
1 izgesel yarl�ap e�itsizligi gereklidir. G' nin stokastik ve 
negatif-olmayan girdilere sahip oldugu goz online ahndlgmda 
bu e�itsizlik, [l]'deki Onsav l'e gore 

I(IMN -MA)I < 1, (16) 

ile e�degerdir. Obek ko�egen matris 1M N -M A'nm ozdeger
lerinin, 1M -MiAi bloklarmm ozdegerlerinin birle�imi oldugu 
goz online almdlgmda; dagllIk filtrenin kararhhk ko�ulu 1 1  -
Mia;,i I < 1, i = 1, ... , N, bir ba�ka deyi�le 

2 0 < Mi < -2-
(j u,i 

olarak ortaya �lkar. 

i = 1, ... ,N, 
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�ekil 2: Onerilen algoritmanm MSD Ba�anml. 

V. DENEYLER 
Bu bolUmde, onerilen algoritmanm, diger geli�kin 

tekniklerle aym ba�annu sergilerken ileti�im ytiktinde 
ger�ekle�tirdigi kayda deger azalmaYI gosterecegiz. Deneyler 
i�in, N = 10 bogumlu ornek bir agl ele ahyoruz. Her 
bir bogum bir dogrusal model (1) araclhglyla skalar bir 
gozlem yapmaktadlr. Baglamm vektorti stand art sapma 
degerleri au

,
i (0.1, 0.3) arahgmdan rasgele se�ilmi�, gtirtiltti 

standart sapmasl a� = 0.01 olarak sabitlenmi�tir. Bogumlarca 
bilinmeyen M 10 bile�enli Wo parametresi Normal 
dagIllmdan birim enerji ile rasgele se�ilmi�tir. Bu rasgele 
se�ilim, algoritmanm ani degi�imleri izlemesini test etmek i�in 
deneyin gtizergahl esnasmda bir kez daha tekrar edilrni�tir. Ag 
matrisi P Metropolis kurah ile �u �ekilde olu�turulmu�tur: 

i -=I- j bagh, 
i ve j bagh degil, 
i = j 

Agdaki bogumlar, ara-kestirimlerin bile�enleri tizerinde daire
sel bi�imde devrederek, M bile�enden birini kom�ulanyla 
payla�acak �ekilde ayarlanml�lardlr [8]. 

ilerleyen �ekillerde, onerilen algoritma [8] ile 
kar�I1a�tlfllml� ve yaratIlan ileti�im bedeli a�lsmdan elde 
edilen dikkate deger iyile�me gosterilmi�tir. �ekil 2'de 
onerilen algoritmamn ortalama kare sapma (MSD) ba�anml 
gosterilmi�tir. Kar�I1a�tlflnaya referans olarak [8]'deki 
algoritmanm Lloyd-Max nicemleyicisi ile uygulamasl, ve 
sisternin nicemleyicisiz (skalar) uygulamasl goz onune 
ahnml�tlr. Deneyler J-L 0.05 degerini kullanml�tlr. 
�ekil 3'te, onerilen algoritmanm, ag tizerinde bogumlar 
arasmda iletilen top lam bit saYlsl a�lSIndan elde ettigi 
ileti�im verimliligi kazammmi gostennektedir. Algoritmamn 
referansa klyasla kararh durum ba�annu, yakmsama hlZl ve 
izleme ba�arlmlm korurken ileti�im ytiktinde ti� btiytiklUk 
kertesinde bir iyile�me sagladlgl gozlemlenmektedir. Onerilen 
algoritmada basit uyarlamaslz bir nicemleyici kullamldlgl 
goz ontine almdlgmda, bu iyile�menin goreceli olarak dti�tik 
karma�lkhkla elde edildigine dikkat �ekeriz. 

VI. SONU<; 
Bilinmeyen bir parametrenin, uyarlamr bir agdaki bir grup 

bogum tarafindan i�birligi ile ogrenildigi kestirim problemi 

Kullanllan Bit SaYls. (log) 

" 
LC,53 Seviye 

-, '-----------'-----'----'------'------'--------'-------'--------'-------'---------' 
o 

�ekil 3: Ag tizerinde aktanlan toplam bit saYlslmn zaman 
evrimi. 

i�in, seviye-kesim nicemlemeli, olay-tetikli bir dagltlk kestirim 
algoritmasl sunduk. Her aynk zamanda bir bogumun, kom�u
larlyla sadece yaymlml yapIlan parametrenin tek bir bit ile 
yonti belirtilen bir seviye kesirni ger�ekle�tirmesi durumunda 
ileti�im kurdugu bir yaymlm algoritmasl tamttIk. Sonu� olarak, 
onerilen algoritma bogumlar arasmda stirekli bir bilgi akI�lmn 
aksine, zaman ekseninde �ok daha seyreltilrni� veri aktanmlan 
gerektirdi. Bu durum, mevcut ileti�im kaynaklan tizerinde �ok 
daha dti�tik bir ytik olarak kendini gosterdi. Bu iyile�me, bu 
kaynaklann klSlth oldugu btiytik veri uygulamalannda btiytik 
onem ta�lmaktadlr. Teorik analiz ve deneylerle, onerilen algo
ritmamn ortalama-anlanunda yakInsak oldugunu ve aga etki 
eden ileti�im ytiktinde ti� btiytiklUk kertesine kadar iyile�me 
sagladlgml gosterdik. 
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