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wykład monograficzny w najbliższym semestrze

Niech X1, ..., Xn będzie ciągiem niezależnych standardowych normalnych zmiennych losowych.
Wtedy 1√

n

∑n
i=1Xi jest normalną zmienną losową o średniej zero i wariancji 1, a więc możemy

mówić, że spełnione jest równanie

X1 =
1√
n

n∑
i=1

Xi według rozkładu.

Jeśli nieco zmodyfikujemy powyższe równanie pisząc

X1 =
1

n1/α

n∑
i=1

Xi według rozkładu,

to jako rozwiązania otrzymamy pewne symetryczne rozkłady α stabilne, gdzie 0 < α ≤ 2.
Celem wykładu jest badanie nieco ogólniejszych równań tak zwanych równań gła-

dzących, jak również zrozumienie jak stosują się one do analizy algorytmów. Równa-
nia te zdefiniowane są następująco. Załóżmy, że mamy zmienne losowe (B,A1, A2, ..., An), któ-
rych wspólny rozkład jest znany. Niech X1, X2, ..., Xn będzie ciągiem niezależnych i jednakowo
rozłożonych zmiennych losowych o wspólnym rozkładzie µ, niezależnych od (B,A1, A2, .., An).
Wtedy można utworzyć zmienną losową

∑n
j=1AjXj+B. Interesuje nas istnienie zmiennej losowej

X1 takiej, że

(1) X1 =d

n∑
j=1

AjXj, według rozkładu lub

(2) X1 =d

n∑
j=1

AjXj +B, według rozkładu

Jeżeli n = 1, to (2) staje się losowym równaniem różnicowym:

(3) X =d AX +B, według rozkładu

gdzie (A,B) i X są niezależnymi zmiennymi losowymi.
Badania dotyczące równań (1), (2) i (3) koncentrują się na: istnieniu rozwiązań, opisie ich wła-

ściwości i charakteryzacji zbioru rozwiązań. Ostatnio otrzymaliśmy (D.Buraczewski, K.Kolesko,
M.Mirek, J.Zienkiewicz, E.Damek [2, 4, 5, 6]) szereg ciekawych wyników dotyczących precyzyj-
nego opisu asymptotyki µ w nieskończoności i nawiązaliśmy współpracę z kilkoma matematykami
z Münster [1, ?] i Rennes [3]. G. Alsmeyer (Münster) i ja zostaliśmy poproszeni o zorganizowanie
sesji pod tytułem “Random Recursive Structures”) na niemiecko-polskiej konferencji probabili-
stycznej w Toruniu w czerwcu 2013 r.

Wszystkie powyższe równania stochastyczne są ważne z punktu widzenia aplikacji. Najczę-
ściej w literaturze pojawia się równanie (3), które występuje zarówno w licznych zastosowaniach
poza matematycznych (w ekonomii, fizyce, biologii) jak i w czysto teoretycznych problemach
np. jest używane do badania fraktali, spacerów losowych w losowym środowisku, procesów ga-
łązkowych, opisu brzegu Poissna i Martina. Równanie (1) leży u podstaw opisu np. systemów
oddziaływujących cząsteczek [7] i gałązkowego spaceru losowego [8]. W ostatnich latach z bardzo
praktycznych powodów na znaczeniu zyskało niejednorodne równanie (2). Pojawia się ono np.
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podczas stochastycznej analizy algorytmu Pagerank (który decyduje o rankingu stron w wyszu-
kiwarce Google) [9, 10], jak również w analizie dużej klasy algorytmów typu “dziel i zwyciężaj”,
np. algorytmu Quicksort [11, 12, 13].

Nie będę udawać, że rozumiem się na algorytmach, bo się nie rozumiem, ale chciałbym zrozu-
mieć jak probabilistyczna teoria, którą znam i do której rozwoju zespół wrocławski się istotnie
przyczynia, może mieć do nich zastosowanie. Wiem jakie prace należy czytać. W zależności od
zainteresowań słuchaczy będzie więcej lub mniej związków z algorytmami.

Spróbuję przykładowo wyjaśnić o jaką analizę chodzi. Załóżmy, że Xn jest całkowitą ilo-
ścią porównań potrzebnych do posortowania algorytmem Quicksort losowo wybranego ciągu o
długości n. Przez losowo rozumiemy, że wszytkie permutacje zbioru {1, ..., n} są jednakowo
prawdopodobne z prawdopodobieństwem 1/n!. Średnie zachowanie Xn jest rzędu 2n log n, w
najlepszym przypadku Quicksort używa 1, 4n log n porównań, a w najgorszym n2/2. Jesteśmy
zainteresowani asymptotycznym zachowaniem się Xn, gdy n→∞. Niech EXn będzie wartością
oczekiwaną Xn. Używając nierówności Markowa można otrzymać

P{Xn ≥ 2EXn} ≤ C(p)(log n)−p, 1 ≤ p <∞, n ∈ N,
co nie jest najlepsze. Nieco bardziej zaawansowana analiza daje [13]

P{Xn ≥ 2EXn} ≤ C(p)n−2p, p > 0, n ∈ N,
co pokazuje, że algorytm dobrze zachowuje się przy dużych n.

Do zrozumienia wykładu wystarczy mieć zaliczony jeden semestr rachunku prawdopodobień-
stwa B. Wykład został zaplanowany na poniedziałki i środy 14-16. Ze względu na to że w
poniedziałek 1.10 będę zajęta w związku z doktoratem honorowym Fulvia Ricci, pierwszy wy-
kład odbędzie się w środę 3.10 w godzinach 14.15-16. Spróbuję wtedy opowiedzieć dokładniej
o co mi chodzi. Dopiero potem możemy zacząc rozmawiać o zmianie terminu tak by wszystkim
pasowało. Końcowa ocena będzie w decydujący sposób zależała od aktywności na ćwiczeniach,
przez co rozumiem wygłaszanie referatów i robienie zadań. Zainteresowani mogą się kontaktować
ze mną przez e-mail edamek at math.uni.wroc.pl
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