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9Summary of the Thesis

9.1 Samenvatting

Met het toenemend aantal roddelprotocollen is er steeds meer behoefte aan
een inzichtelijke en systematische analyse hiervan. Echter, de formele analyse
van dergelijke protocollen is nog steeds een tamelijk onontgonnen onderzoeks-
gebied, met vele uitdagingen en open problemen. Dit proefschrift richt zich op
de analyse van roddelprotocollen in peer-to-peer en ad-hoc netwerken, en on-
twikkelt verscheidene modelleer-raamwerken die schaalbaar zijn ten opzichte
van de grootte van het netwerk.

Dit proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel evalueert een roddel-
gebaseerd disseminatieprotocol, op basis van een systeemmodel met perfecte
zowel als imperfecte communicatiekanalen. Het analytische model verheldert de
relatie tussen de parameters van een roddelprotocol, en maakt het kiezen van
optimale waardes voor deze parameters mogelijk.

Het model wordt in het tweede deel van het proefschrift gebruikt om te
bepalen hoe snel data zich voortplant in een netwerk. Disseminatie wordt gemod-
elleerd met behulp van de probablistische model-checker PRISM, als ook door
middel van differentiaalvergelijking. Dit deel onderzoekt verder de impact van
verschillende schedulers op de prestaties van een protocol.

In het laatste deel wordt een zogenaamde mean-field methode uit de statis-
tische mechanica aangepast voor en toegepast op roddelprotocollen. Een klasse
van stochastische systemen wordt gëıdentificeerd waarvoor de constructie van
een mean-field model kan worden geautomatiseerd, en een tool wordt gepre-
senteerd tezamen met drie verschillende toepassingen (op uniforme, mobiele en
dynamische netwerken).

9.2 Summary

With the growing number of gossip protocols, there is an increasing demand
for their analysis in an insightful and systematic way. However, the formal anal-
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