
Instytut Badań Systemowych

Polskiej Akademii Nauk

Diagnostyka zbieżności

markowowskich algorytmów

Monte Carlo z zastosowaniem

zbiorów odnowy

Rozprawa doktorska

Maciej Romaniuk

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, październik 2006



2



Spis treści

1 Wstęp 9

2 Łańcuchy Markowa 13

2.1 Dyskretne łańcuchy Markowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2 Łańcuchy Markowa o wartościach w przestrzeni ciągłej . . . . . . 17

2.3 Własność Markowa i twierdzenia ergodyczne . . . . . . . . . . . 20

3 Metody MC i MCMC 25

3.1 Metody Monte Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1.1 Zagadnienie całkowania metodą MC . . . . . . . . . . . . 27

3.1.2 Zagadnienie optymalizacji metodą MC . . . . . . . . . . . 30

3.1.3 Zastosowania i ograniczenia metod MC . . . . . . . . . . 31

3.2 Metody Markov Chain Monte Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.2.1 Algorytm Metropolisa – Hastingsa . . . . . . . . . . . . . 33

3.2.2 Dwuwymiarowy próbnik Gibbsa . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2.3 Wielowymiarowy próbnik Gibbsa . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2.4 Algorytm MH a próbnik Gibbsa . . . . . . . . . . . . . . 40

3.2.5 Przykładowe zastosowanie metody MCMC . . . . . . . . 41

3.2.6 Zalety i wady metod MCMC . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4 Diagnostyka metod MCMC 47

4.1 Kryteria zbieżności w diagnostyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.1.1 Zbieżność do rozkładu stacjonarnego . . . . . . . . . . . . 48

4.1.2 Zbieżność do średniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.2 Inne kryteria i metody diagnozy zbieżności . . . . . . . . . . . . 52

5 Propozycja metody diagnozy zbieżności 55

5.1 Atomy i zbiory odnowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.2 Łańcuch stowarzyszony i jego własności . . . . . . . . . . . . . . 56

5.3 Diagnostyka łańcucha wyjściowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5.3.1 Oszacowanie zbieżności do rozkładu stacjonarnego . . . . 60

5.3.2 Oszacowanie wielkości wariancji estymatora . . . . . . . . 66

5.3.3 Metoda heurystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

5.4 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75



4 SPIS TREŚCI

6 Zastosowanie metody diagnozy zbieżności 79

6.1 Algorytm MH dla atomów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.1.1 Podstawowe procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.1.2 Znajdowanie wielkości nstat . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.1.3 Znajdowanie wielkości nVar . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.1.4 Metoda heurystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
6.1.5 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

6.2 Zastosowanie zbiorów odnowy w rozkładzie dwumodalnym . . . . 97
6.2.1 Konstrukcja zbiorów odnowy . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.2.2 Podstawowe algorytmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.2.3 Znajdowanie wielkości nstat . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.2.4 Znajdowanie wielkości nVar . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6.2.5 Metoda heurystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.2.6 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

6.3 Wykorzystywane algorytmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

7 Uwagi końcowe 129



Spis rysunków

3.1 Problem Igły Buffona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2 Rodzice i dzieci w DAG-ach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.1 Poziom błędu ε1 w uzależnieniu od liczby kroków n dla stanu
trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

6.2 Poziom błędu ε1 w uzależnieniu od liczby kroków n przy warun-
ku (6.18) dla stanu trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

6.3 Poziom błędu ε1 w uzależnieniu od liczby kroków n dla stanu
siódmego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

6.4 Wartość σ̂(j) w uzależnieniu od ilości kroków . . . . . . . . . . . 92
6.5 Wartość różnicy (5.87) w uzależnieniu od ilości kroków . . . . . . 95
6.6 Przykładowa gęstość dla mieszanki (6.27) . . . . . . . . . . . . . 98
6.7 Gęstość przejścia K(x, .) dla x = 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6.8 Gęstość przejścia K(x, .) dla x = 2, 25 . . . . . . . . . . . . . . . 99
6.9 Postać nieunormowanej gęstości fν(.) dla zbioru A1 = [2; 2, 25] . 100
6.10 Postać nieunormowanej gęstości fν(.) dla zbioru Aj = [2; 2, 5] . . 100
6.11 Postać nieunormowanej gęstości fν(.) dla zbioru A1 = [7, 75; 8] . 101
6.12 Postać nieunormowanej gęstości (6.32) dla zbioru A1 = [2; 2, 5] w

punkcie x = 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.13 Histogram dla milionowej próbki z algorytmu MH dla mieszani-

ny (6.27) o parametrach (6.28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.14 Wartość różnicy (5.87) w uzależnieniu od ilości kroków . . . . . . 108



6 SPIS RYSUNKÓW



Spis tabel

6.1 Oszacowania nstat dla trzeciego stanu . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6.2 Oszacowania nstat dla trzeciego stanu przy warunku (6.18) . . . . 86
6.3 Oszacowania nstat dla siódmego stanu . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.4 Oszacowania nVar dla trzeciego stanu . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6.5 Oszacowania nVar dla siódmego stanu . . . . . . . . . . . . . . . 92
6.6 Oszacowania nVar dla siódmego stanu przy poprawce estymato-

ra σ̂(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.7 Oszacowania nVar dla obu atomów jednocześnie (pesymistyczne) 93
6.8 Oszacowania nVar dla obu atomów jednocześnie (optymistyczne) 93
6.9 Oszacowania nVar dla obu atomów jednocześnie z poprawką wa-

riancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.10 Oszacowania nstat dla zbioru A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.11 Oszacowania nstat dla zbioru A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.12 Oszacowania nVar dla zbioru A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.13 Oszacowania nVar dla zbioru A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.14 Oszacowania nVar dla obu zbiorów A1 i A2 jednocześnie . . . . . 107



8 SPIS TABEL



Rozdział 1

Wstęp

Koniec dwudziestego wieku, wraz z początkiem dwudziestego pierwszego,
przyniosły wręcz kolosalny postęp w dziedzinie szybkości wykonywania nume-
rycznych obliczeń oraz prędkości przetwarzania informacji. Dostępne obecnie
przenośne komputery o wymiarach zeszytu A4 znacznie przewyższają swoimi
możliwościami obliczeniowymi sprzęt, który kilkanaście lat temu zajmował jesz-
cze przestrzeń całego pokoju.

Obok wielu innych korzyści, rozwój techniki umożliwił również spełnienie
marzeń naukowców o lepszych, bardziej złożonych i lepiej oddających rzeczy-
wistość modelach matematycznych. Dotyczy to w szczególności statystyków,
fizyków, biologów i matematyków, którzy przez wiele lat poruszać się mogli je-
dynie w dziedzinie tzw. sprzężonych rodzin rozkładów, a tworzone przez nich
modele były z konieczności jak najprostsze i najuboższe. Wyjście poza sprzężo-
ne rodziny rozkładów lub nadmierne rozbudowywanie modeli, np. bayesowskich
DAG-ów (direct, acyclic graph – skierowanych, niecyklicznych grafów), powo-
dowało, że wyniki pozostawały w niezamkniętej analitycznie formie lub były
w ogóle nieosiągalne obliczeniowo.

Przezwyciężenie tych trudności zostało umożliwione poprzez rozwój dosta-
tecznie szybkich komputerów, a także rozwinięcie metod MC (Monte Carlo)
i MCMC (Markov Chain Monte Carlo). Te symulacyjne metody pozwalają, w
sposób niezbyt skomplikowany z algorytmicznego punktu widzenia, na genero-
wanie próbek pseudolosowych z bardzo rozbudowanych i złożonych rozkładów
prawdopodobieństwa. Dzięki temu możliwe staje się budowanie lepszych, tzn.
dokładniej dopasowanych do wymagań rzeczywistości, modeli. Należy podkre-
ślić, że choć metody MC i MCMC znane są już od prawie pięćdziesięciu lat,
dopiero odpowiedni rozwój techniki komputerowej spowodał ich upowszechnie-
nie na większą skalę.
Choć rozkłady prawdopodobieństwa pozostają głównie domeną zaintereso-

wań statystyków i matematyków, metody MC i MCMC znalazły swoje zasto-
sowania w wielu innych, bardzo ważnych praktycznie dziedzinach zastosowań.
Wymieńmy tu chociażby kwestię znajdowania całek i rozwiązywania zagadnień
optymalizacyjnych, jak również generowanie zmiennych losowych z analitycznie
skomplikowanych rozkładów prawdopodobieństwa, estymację złożonych staty-
styk testowych, zagadnienia z teorii ruiny dla matematyki ubezpieczeniowej, sy-
mulacyjne wyznaczanie cen instrumentów finansowych, odszumianie obrazów,
problemy związane z wnioskowaniem bayesowskim oraz różnorodne zagadnienia
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z fizyki, psychologii i medycyny (patrz np. [7, 8, 9, 20, 25, 26, 33, 40, 43, 45, 48,
51, 64, 66]).
Niestety, skomplikowanie modeli matematycznych wraz ze znaczącym wzro-

stem znaczenia metod symulacyjnych, zaowocował koniecznością szybkiego, ści-
słego i jak najbardziej zautomatyzowanego rozstrzygania dwóch podstawowych
dla generacji (pseudo)losowych kwestii, tzn. w którym momencie symulowane
przez nas próbki są dostatecznie bliskie założonemu rozkładowi stacjonarnemu
i w którym momencie uzyskane przez nas wyniki, dotyczące np. wartości oczeki-
wanej z zadanego rozkładu są wystarczająco dla nas dokładne. Oba te pytania są
tradycyjnie określane jako diagnostyka zbieżności dla metod MCMC i streścić
je można w jednym, ale bardzo istotnym pytaniu – jak wiele z początkowych
wygenerowanych prób należy odrzucić i kiedy symulacje można bez szkody dla
postawionego problemu przerwać. Zauważmy, że błędna odpowiedź na to pyta-
nie może skutkować wykonaniem nadmiernej ilości symulacji lub otrzymaniem
nieprawidłowego wyniku, np. obciążonego wyborem startowej wartości w gene-
rowanej trajektorii lub niedostatecznie dokładnego.
W niniejszej pracy przedstawimy propozycję metody diagnozy zbieżności,

która bazować będzie na wykorzystaniu łańcucha stowarzyszonego do łańcucha
wyjściowego, generowanego w trakcie rozważanego eskperymentu symulacyjne-
go. Najkrócej rzecz ujmując, łańcuch stowarzyszony powstaje poprzez wybór
niektórych obserwacji z głównej próby, w myśl precyzyjnie zdefiniowanych ję-
zykiem matematycznych reguł probabilistycznych, mianowicie w tzw. momen-
tach odnowy. Wprowadzenie pojęcia łańcucha stowarzyszonego upraszcza opis
własności probabilistycznych generowanego metodą MCMC łańcucha Markowa,
prowadząc do interesujących z praktycznego punktu widzenia lematów i osza-
cowań.
Wspomniane lematy, które stanowią istotną część tej pracy, w ścisły matema-

tycznie sposób podają nieasymptotyczne, analitycznie dokładne wyniki, dzięki
którym możliwe jest podanie odpowiednich reguł stopu w problemie diagnosty-
ki rozważanej metody MCMC. Należy również podkreślić wysoki stopień zauto-
matyzowania procedur i algorytmów, które są wykorzystywane w prezentowanej
metodzie. W szczególności dotyczy to skończonej przestrzeni stanów łańcucha
Markowa, w której wyróżnić możemy tzw. atomy. Jednak i dla przeliczalnej
lub nieprzeliczalnej przestrzeni stanów, dzięki wprowadzeniu odpowiedniej mo-
dyfikacji do algorytmu generującego metody MCMC, możliwe jest jej wysokie
zautomatyzowanie.
Niniejsza praca została zorganizowana w następujący sposób. W rozdziale 2

wprowadzono podstawowe definicje dotyczące łańcuchów Markowa dla dyskret-
nej i ciągłej przestrzeni stanów. Przypomniano w nim również tzw. twierdzenia
ergodyczne, opisujące graniczne zachowanie się pewnej klasy łańcuchów Marko-
wa.
Rozdział 3 omawia metody MC i MCMC. Przedstawiono w nim pokrótce

historię, ogólne własności, wybrane algorytmy i klasy problemów, do rozwią-
zania których wykorzystać można wspomniane metody. Opisane zostały także
przykłady zastosowań obu metod.
W rozdziale 4 skupiono się na podstawowym w tej pracy zagadnieniu diagno-

styki metod MCMC, przedstawiając i dokładnie opisując niektóre z rozlicznych
kryteriów i metod diagnostycznych. Część miejsca poświęcono też „filozofii” dia-
gnostyki, tzn. różnorakim podejściom do tego tematu istniejącym w literaturze
przedmiotu i ogólnym wnioskom dotyczącym tej dziedziny wiedzy.
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Rozdział 5 poświęcono przedstawieniu propozycji metody diagnozy zbieżno-
ści bazującej na pojęciu łańcucha stowarzyszonego i zbiorów specjalnych (tzn.
atomów lub zbiorów odnowy). Oprócz wprowadzenia niezbędnych definicji i sfor-
mułowania centralnego problemu, rozdział ten zawiera również lematy i rozwa-
żania, których celem jest rozwiązanie problemu diagnostycznego w zapropono-
wanym ujęciu. Wraz z lematami „technicznymi”, (patrz lematy 5.5, 5.7, 5.9,
5.11 i uwagi 5.16, 5.17) zaprezentowano również spostrzeżenia podające spo-
sób estymacji niezbędnych wielkości wraz z odpowiednimi warunkami (patrz
lematy 5.10, 5.13 i wzory (5.82), (5.83)), a także opisano pewną metodę heu-
rystyczną bazującą na udowodnionym w pracy lemacie (patrz rozdział 5.3.3).
Wynikające ze wspomnianych rozważań sposoby diagnozy, zgodnie ze stanem
wiedzy autora, są jego własnym wkładem w zagadnienie diagnostyki zbieżności
metod MCMC. Podsumowanie omówionego zagadnienia, kluczowych wniosków
oraz pewnych intuicji dla zaprezentowanej metody diagnostycznej znajduje się
w rozdziale 5.4.
Przykłady zastosowania wspomnianych lematów w dwóch różnych przypad-

kach omówiono dokładnie w rozdziale 6. Znalazły się tam również listingi wy-
korzystywanych algorytmów oraz próba podsumowania zauważonych w przy-
kładach prawidłowości wraz z wyciągniętymi wnioskami (patrz rozdziały 6.1.5
i 6.2.6).
Uwagi końcowe, wraz z propozycją przyszłych możliwych kierunków badań

zebrano w rozdziale 7, kończącym pracę.

Podziękowania: chciałbym podziękować prof. dr hab. inż. Jackowi Koro-
nackiemu oraz prof. dr hab. Wojciechowi Niemiro za wszystkie cenne uwagi
i komentarze, dzięki którym mogła powstać niniejsza praca. Osobne podzięko-
wania należą się również osobom, dzięki którym w IBS PAN znalazł się program
Mathematica.

Autor
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Rozdział 2

Łańcuchy Markowa

W niniejszym rozdziale wprowadzimy podstawowe oznaczenia i definicje do-
tyczące pojęcia łańcucha Markowa, które wykorzystywane będą w dalszej czę-
ści pracy. Przedstawimy również definicję momentu stopu oraz niektóre z tzw.
twierdzeń ergodycznych, które mają podstawowe znaczenie w teorii algorytmów
MCMC (patrz rozdział 3). Przytoczone definicje i twierdzenia wraz z dalszymi
informacjami znaleźć można także np. w [9, 23, 38, 64].

2.1 Dyskretne łańcuchy Markowa

Niech (Xi)i=0 = (X0 = x0, X1, . . . , Xn, . . .) będzie oznaczać ciąg zmiennych
losowych, t.ż. dla każdego i wartości Xi zawierać się będą w pewnym przeli-
czalnym zbiorze X , zwanym dalej przestrzenią stanów, gdzie X ⊂ N. Moc zbio-
ru X oznaczać będziemy dalej przez sX . Wartość x0, czyli punkt startowy ciągu
(Xi)i=0, nazywać będziemy jego stanem początkowym. Jeśli stan początkowy nie
został wybrany deterministycznie, ale X0 ∼ πX0 dla pewnego rozkładu πX0 , to
ów rozkład nazwiemy rozkładem początkowym.

Definicja 2.1. Ciąg (Xi)i=0 nazwiemy łańcuchem Markowa, jeśli dla każdego
k > 0 i dowolnego A ⊂ X zachodzi własność:

P (Xk ∈ A|Xk−1, . . . , X0) = P (Xk ∈ A|Xk−1) . (2.1)

Innymi słowy, łańcuch Markowa posiada swoistą własność „braku pamięci
długotrwałej”. Oznacza to, że dla wiedzy o „przyszłym” zachowaniu się ciągu
w chwili k i następnych, istotne jest tylko posiadanie informacji o chwili „teraź-
niejszej”, czyli k− 1. Nie jest natomiast istotna wiedza o „przeszłości” ciągu, a
więc krokach 0, 1, . . . , k − 2.
Dla uproszczenia notacji w dalszej części pracy zamiast słów „. . . jest łańcu-

chem Markowa”, używać będziemy skrótu „. . . jest ŁM”. Ponieważ przestrzeń
stanów X , dla której zdefiniowaliśmy ŁM w tym rozdziale, jest przestrzenią
dyskretną (tzn. skończoną lub przeliczalną), to w skrócie będziemy mówić o
„dyskretnych ŁM”, przypominając w ten sposób o mocy przestrzeni stanów.
Zauważmy, że ŁM jest w szczególności dowolny ciąg zmiennych iid (tzn. nie-

zależnych zmiennych losowych, z których każda posiada ten sam rozkład praw-
dopodobieństwa). Bardziej interesującym jest prosty przykład dwustanowego
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ŁM o stanach oznaczonych przez {1, 2} i prawdopodobieństwach przejściach
pomiędzy stanami danymi przez

P(Xk = 1|Xk−1 = 1) = p11 , P(Xk = 2|Xk−1 = 1) = p12 = 1− p11 , (2.2)
P(Xk = 1|Xk−1 = 2) = p21 , P(Xk = 2|Xk−1 = 2) = p22 = 1− p21 , (2.3)

gdzie p11, p21 ∈ [0; 1].

Definicja 2.2. Powiemy, że łańcuch Markowa (Xi)i=0 jest jednorodny (w j. ang.
homogeneous), jeśli istnieje macierz PX , t.ż.

PX = (P (Xk+1 = j|Xk = i))sXi,j=1 , (2.4)

niezależna od wartości kroku k. Macierz taką będziemy nazywać jednorodną ma-
cierzą przejścia dla łańcucha (Xi)i=0.

Jednorodny ŁM charakteryzuje się bardzo istotną własnością – prawdopo-
dobieństwa przejścia pomiędzy stanami nie zmieniają się w zależności od upły-
wającego czasu, tzn. w każdym kroku pozostają takie same i są jednoznacznie
określone przez macierz PX . Od tej chwili wszystkie ŁM, którymi zajmować się
będziemy w tej pracy, będą jednorodnymi ŁM. W związku z tym, ilekroć bę-
dziemy też wspominali o macierzy przejścia dla ŁM, będziemy mieć na myśli
jednorodną macierz przejścia opisaną w definicji 2.2.
W szczególności ŁM opisany prawdopodobieństwami przejścia (2.2) – (2.3)

jest jednorodnym ŁM o macierzy przejścia

PX =

(

p11 p12
p21 p22

)

. (2.5)

Definicja 2.3. Powiemy, że łańcuch Markowa posiada rozkład stacjonarny πX ,
jeśli istnieje rozkład prawdopodobieństwa πX dla którego zachodzi własność

πTX = π
T
XPX , (2.6)

gdzie zapis πX oznacza wektor – kolumnę.

Rozkład stacjonarny pełni dla ŁM bardzo istotną rolę. Jest to mianowicie,
przy spełnieniu pewnych dalej omówionych założeń (patrz rozdział 2.3), roz-
kład graniczny dla ŁM, niezależny od rozkładu lub stanu początkowego ciągu.
Oznacza to, że jeśli owe założenia zostaną spełnione, możemy znaleźć rozkład
graniczny dla danego ŁM wyznaczając jego rozkład stacjonarny ze wzoru (2.6).

Definicja 2.4. Powiemy, że stan b ∈ X jest osiągalny ze stanu a ∈ X , jeśli
istnieje n ∈ N, t.ż. P(Xn = b|X0 = a) > 0. Powiemy, że stany a i b komunikują
się, jeśli stan a jest osiągalny z b i stan b jest osiągalny z a. Łańcuch Mar-
kowa nazwiemy nieprzywiedlnym (w j. ang. irreducible), gdy wszystkie stany
przestrzeni stanów X komunikują się wzajemnie.

Jako przykład rozpatrzmy trzystanowy ŁM {1, 2, 3} opisany następującą ma-
cierzą przejścia

PX =





0, 2 0, 3 0, 5
0, 4 0, 3 0, 3
0 0 1



 . (2.7)
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Jak łatwo zauważyć, np. stany {1, 2} komunikują się wzajemnie. Stan {3} jest
osiągalny ze stanów {1, 2}, ale stany {1, 2} nie są osiągalne ze stanu {3}, dlatego
ŁM o macierzy (2.7) nie jest nieprzywiedlny.
Jeśli ŁM jest nieprzywiedlny, oznacza to w szczególności, że z dodatnim

prawdopodobieństwem możemy przejść pomiędzy dowolnymi dwoma stanami
po pewnej liczbie kroków zależnej od tych dwóch stanów.

Definicja 2.5. Niech a ∈ X . Stan a nazwiemy powracającym (w j. ang. recur-
rent), jeśli

P

( ∞
⋃

k=1

{Xk = a}
∣

∣

∣

∣

∣

X0 = a

)

= 1 , (2.8)

a chwilowym (w j. ang. transient), gdy

P

( ∞
⋃

k=1

{Xk = a}
∣

∣

∣

∣

∣

X0 = a

)

< 1 . (2.9)

To, że stan a jest powracający, intuicyjnie oznacza, iż ŁM powraca do niego
nieskończenie wiele razy. Jeśli stan jest chwilowy, to ŁM po pewnym, skończo-
nym czasie opuści ten stan, aby więcej już do niego nie powrócić.
Def. 2.5 możemy także wyrazić w inny sposób, wprowadzając dodatkową

funkcję zliczającą liczbę wejść ŁM do wybranego stanu a ∈ X :

ηa =

∞
∑

k=0

11(Xk = a) , (2.10)

gdzie

11(warunek) =

{

0 gdy warunek jest fałszywy

1 gdy warunek jest prawdziwy
(2.11)

jest tzw. funkcją charakterystyczną. Warunki równoważne def. 2.5 podają wtedy
dwa następujące twierdzenia.

Twierdzenie 2.6. Stan a ∈ X jest powracający wtedy i tylko wtedy, gdy

P (ηa =∞|X0 = a) = 1 . (2.12)

Stan a ∈ X jest chwilowy wtedy i tylko wtedy, gdy

P (ηa <∞|X0 = a) = 1 . (2.13)

Twierdzenie 2.7. Niech a ∈ X . Stan a ∈ X jest powracający wtedy i tylko
wtedy, gdy

E (ηa|X0 = a) =∞ . (2.14)

Stan a ∈ X jest chwilowy wtedy i tylko wtedy, gdy

E (ηa|X0 = a) <∞ . (2.15)

Dowody powyższych twierdzeń znaleźć można np. w [38].
Jak łatwo zauważyć, jeśli przestrzeń stanów X jest skończona, a ŁM – nie-

przywiedlny, to wszystkie stany tego ŁM muszą być powracające.
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Twierdzenie 2.8. W nieprzywiedlnym ŁM wszystkie stany są tego samego ty-
pu – jeśli jeden jest powracający, to wszystkie są powracające. Jeśli jeden jest
chwilowy, to wszystkie są chwilowe.

Dzięki powyższemu twierdzeniu możemy jednoznacznie mówić o „powraca-
jących” i „chwilowych” ŁM w najbardziej interesującym nas przypadku nieprzy-
wiedlnych ŁM. Dowód powyższego twierdzenia znaleźć można np. w [38].

Definicja 2.9. Okresem stanu a ∈ X nazwiemy liczbę

o(a) = NWD {n ∈ N : P(Xn = a|X0 = a) > 0} . (2.16)

Stan a nazwiemy okresowym (w j. ang. periodical) o okresie o(a), gdy o(a) > 1
i nieokresowym (w j. ang. aperiodical), gdy o(a) = 1.

Przykładowo, „skaczący” dwustanowy ŁM zdefiniowany macierzą przejścia

PX =

(

0 1
1 0

)

(2.17)

jest ŁM o okresie dwa – łańcuch w pierwszym kroku każdego cyklu przeska-
kuje do innego stanu, aby potem, w drugim kroku cyklu, wrócić do stanu w
którym znajdował się na początku. Jak łatwo zauważyć, dla dowolnego stanu
tego łańcucha liczba kroków o niezerowym prawdopodobieństwie zdefiniowanym
przez (2.16) wynosi odpowiednio 2,4,6, itd.

Twierdzenie 2.10. W nieprzywiedlnym łańcuchu Markowa wszystkie stany
mają ten sam okres lub łańcuch jest nieokresowy.

Dowód powyższego twierdzenia znaleźć można np. w [38].
Dzięki tw. 2.10 możemy pojęcie „okresowości” ŁM sprowadzić zawsze do

zagadnienia dotyczącego wszystkich stanów tego ŁM jednocześnie. Umożliwia to
mówienie o „nieokresowym ŁM”, czyli ŁM o wszystkich stanach nieokresowych.
W literaturze dotyczącej ŁM wykorzystywana jest często następująca, bar-

dzo przydatna notacja. Wprowadźmy mianowicie symbole

Px0(.) = P(.|X0 = x0) (2.18)

i

Pn(y|X0 = x0) = P(Xn = y|X0 = x0) , (2.19)

gdzie, jak widzimy, Px0(.) jest prawdopodobieństwem wystąpienia pewnego zda-
rzenia pod warunkiem startu ze zdeterminowanego stanu początkowego x0, a
Pn(y|X0 = x0) jest prawdopodobieństwem osiągnięcia stanu y w dokładnie n
krokach, o ile startujemy ze stanu x0.
W dalszej części pracy zakładać będziemy, że jeśli omawiamy dowolny dys-

kretny ŁM, to jest on jednocześnie jednorodny, nieprzywiedlny, powracający i
nieokresowy w myśl powyższych definicji, oraz posiada określoną macierz przej-
ścia i związany z nią rozkład stacjonarny.
Podejście takie wynika z faktu, że w metodach MCMC interesujemy się ŁM

o właśnie takich własnościach, które wynikają zazwyczaj z samej konstrukcji
algorytmu MCMC (patrz rozdział 3).



2.2 Łańcuchy Markowa o wartościach w przestrzeni ciągłej 17

2.2 Łańcuchy Markowa o wartościach w prze-

strzeni ciągłej

W niniejszym rozdziale przeniesiemy definicje z rozdziału 2.1 na grunt łań-
cuchów Markowa o wartościach w przestrzeni ciągłej (np. na prostej rzeczywi-
stej R).
Niech (Xi)i=0 = (X0 = x0, X1, . . . , Xn, . . .) będzie oznaczać ciąg zmiennych

losowych, t.ż. dla każdego i wartości Xi zawierać się będą w pewnym nieprze-
liczalnym zbiorze X , zwanym przestrzenią stanów, gdzie X ⊂ R

p dla pewnego
ustalonego p ∈ N. Tak jak poprzednio, moc przestrzeni X oznaczać będziemy
przez sX .
Niech B(X ) oznaczać będzie σ-ciało zbiorów borelowskich dla przestrzeni X

(patrz np. [6]).

Definicja 2.11. Ciąg (Xi)i=0 nazwiemy łańcuchem Markowa, jeśli dla każdego
k > 0 i dowolnego A ∈ B(X ) zachodzi własność:

P (Xk ∈ A|Xk−1, . . . , X0) = P (Xk ∈ A|Xk−1) . (2.20)

Definicja 2.12. Funkcję KX : X × B(X ) × N→ R nazwiemy jądrem przejścia
(w j. ang. kernel) dla ŁM (Xi)i=0, jeśli:

1. dla każdego x ∈ X , KX(x, ., .) jest gęstością prawdopodobieństwa,

2. dla dowolnego A ∈ B(X ), KX(.,A, .) jest funkcją mierzalną.

Jądro przejścia KX(x, y, k) możemy intuicyjnie utożsamiać z rodziną gęstości
prawdopodobieństwa, zadających prawdopodobieństwo przejścia ze stanu x do
stanu y w kroku k.
Dzięki temu możemy zdefiniować związek pomiędzy jądrem przejściaKX(., ., .)

a prawdopodobieństwem przejścia w kroku k-tym dla ŁM (Xi)i=0 jako dany za-
leżnością

P(Xk+1 ∈ B|Xk = x) =
∫

B
KX(x, y, k) dy (2.21)

dla dowolnego B ∈ B(X ).
Jednym z prostszych przykładów ŁM o wartościach w przestrzeni ciągłej jest

ruch Browna z czasem dyskretnym. Niech dla dowolnych x, y ∈ R i k ∈ N

KX(x, y, k) = ϕN(x;1)(y) , (2.22)

gdzie ϕN(x;1)(y) jest gęstością w punkcie y rozkładu normalnego o średniej x
i wariancji 1. Wtedy, z (2.21), mamy dla tego przykładu

P(Xk+1 ∈ B|Xk = x) = φN(x;1)(B) , (2.23)

gdzie φN(x;1)(B) jest prawdopodobieństwem zajścia zdarzenia B dla rozkładu
normalnego o średniej x i wariancji 1.
Następne definicje są przeniesieniem poszczególnych własności dyskretnych

ŁM na ŁM o ciągłej przestrzeni stanów.

Definicja 2.13. Łańcuch Markowa (Xi)i=0 nazwiemy jednorodnym, jeśli po-
stać jądra przejścia KX(., ., .) dla tego łańcucha nie zależy od wartości kroku k.
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Jak łatwo zauważyć, ŁM zdefiniowany jądrem przejścia (2.22) jest jednorod-
nym ŁM.
Od tej chwili będziemy rozpatrywali tylko łańcuchy jednorodne. Dla ułatwie-

nia notacji jądro przejścia zapisywać będziemy od tej pory jako funkcję KX(., .)
dwu zmiennych postaci KX : X × B(X ) → R, tzn. zależną jedynie od wartości
stanów, a nie numeru kroku.

Definicja 2.14. Łańcuch Markowa (Xi)i=0 nazwiemy ρ–nieprzywiedlnym, jeśli
istnieje miara ρ na przestrzeni X , t.ż. dla każdego A ∈ B(X ), dla którego ρ(A) >
0, istnieje n, t.ż.

P(Xn ∈ A|X0) > 0 . (2.24)

Powyższa definicja jest w swej istocie niemal identyczna z definicją nieprzy-
wiedlności dla dyskretnych ŁM, gdzie dla dowolnych dwóch stanów istnieje nie-
zerowe prawdopodobieństwo przejścia pomiędzy tymi stanami w pewnej liczbie
kroków. Jednak, z oczywistych powodów, dla ŁM o ciągłej przestrzeni stanów
prawdopodobieństwo znalezienia się w pojedynczym, wybranym stanie jest za-
zwyczaj równe zero. Stąd potrzeba wprowadzenia w definicji 2.14 dodatkowej
miary ρ, względem której definiujemy prawdopodobieństwa zdarzeń A ∈ B(X ).
Co istotne, własność nieprzywiedlności dla ŁM nie zależy od wyboru miary ρ,
jest więc cechą samego ŁM (patrz [64], rozdział 6.3.1). Stąd możemy także zu-
pełnie jednoznacznie mówić o „nieprzywiedlnych ŁM” określonych na ciągłej
przestrzeni stanów. Należy jednak pamiętać, że w następnych twierdzeniach i
definicjach nieodzowne jest istnienie pewnej miary ρ, względem której określa-
my stany o niezerowym prawdopodobieństwie.
Na przykład dla ŁM opisanego jądrem przejścia (2.22) istnieje niezerowe,

choć być może bardzo małe, prawdopodobieństwo przejścia nawet w pojedyn-
czym kroku. Tak więc jest to łańcuch nieprzywiedlny.

Definicja 2.15. Rozkład prawdopodobieństwa πX nazwiemy rozkładem stacjo-
narnym dla (Xi)i=0 będącego ŁM, jeśli dla każdego A ∈ B(X ) spełnia on waru-
nek:

πX(A) =
∫

A

∫

X
KX(x, y) dπX(x) dy . (2.25)

Jak łatwo zauważyć, jądro przejścia KX(., .) spełnia podobną rolę, co macierz
przejścia PX dla rozkładu stacjonarnego w przypadku dyskretnych ŁM (patrz
definicja 2.3).

Definicja 2.16. Zbiór C ⊂ X nazwiemy zbiorem małym (w j. ang. small set),
jeśli istnieje m ∈ N i miara νm > 0, t.ż. dla każdego x ∈ C i każdego A ∈ B(X )
zachodzi

P(Xm ∈ A|X0 = x)  νm(A) . (2.26)

Definicję powyższą wraz z opisem szeregu jej własności znaleźć można np.
w [65].
Zbiór mały C ma, w myśl definicji 2.16, specyficzną własność. Istnieje pewna

ustalona liczba krokówm oraz oddzielona od zera miara νm, taka, że prawdopo-
dobieństwo przejścia pomiędzy dowolnym stanem x ∈ C i dowolnym zdarzeniem
A ∈ B(X ) jest ograniczone od dołu właśnie przez miarę νm. Innymi słowy, do-
wolne zdarzenie A jest osiągalne po pewnej liczbie kroków ze zbioru małego C.
Należy przy tym zauważyć, że liczba tych kroków m nie jest zależna od zbio-
ru A. Wbrew pozorom, zbiory małe występują w ŁM bardzo powszechnie. Jeśli
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tylko ŁM jest dostatecznie regularny (tzn. jest nieprzywiedlny), to można jego
przestrzeń stanów X zdekomponować na sumę zbiorów małych (patrz [55]).
Definicja 2.17. Powiemy, że nieprzywiedlny ŁM (Xi)i=0 ma okres długości d,
jeśli istnieje zbiór mały C, M ∈ N i rozkład prawdopodobieństwa νM , t.ż. d jest
NWD dla

{m  1 : ∃ δm > 0 t.ż. C jest mały dla
pewnego rozkładu prawdopodobieństwa νm  δmνM} . (2.27)

ŁM nazwiemy nieokresowym, jeśli d = 1.

Mimo skomplikowanej postaci, definicja powyższa jest właściwie analogicz-
na do definicji 2.9 – okresowości dla dyskretnych ŁM. Zbiór mały C pełni rolę
stanu, dla którego sprawdzamy NWD długości cykli powrotu do tego zbioru.
Co istotne, okresowość ŁM nie zależy od wyboru zbioru małego C. Oznacza
to, że okresowość (lub nieokresowość) jest cechą charakterystyczną całego ŁM
(patrz [64], rozdział 6.3.3), dzięki czemu możemy mówić o okresowych (lub nie-
okresowych) ŁM w sposób zupełnie jednoznaczny. Jak więc widzimy, sytuacja
jest zupełnie analogiczna do przypadku jednoznacznej definicji okresowości dla
dyskretnych ŁM.
Niech A ∈ B(X ). Wtedy, analogicznie do (2.10), przez ηA oznaczać będziemy

liczbę wejść łańcucha (Xi)i=0 do zbioru A, tzn.

ηA =
∞
∑

k=0

11(Xk ∈ A) . (2.28)

W przypadku ŁM określonych na przestrzeni ciągłej, kwestia powracalności sta-
nu jest bardziej skomplikowana niż dla dyskretnych ŁM. Przyjrzymy się teraz
bliżej temu zagadnieniu.

Definicja 2.18. Zbiór A nazwiemy powracającym, jeśli dla każdego x ∈ A
zachodzi

ExηA =∞ . (2.29)

Łańcuch Markowa (Xi)i=0 nazwiemy powracającym, jeśli istnieje miara ρ, t.ż.
łańcuch jest nieprzywiedlny, i dla każdego zbioru A, t.ż. ρ(A) > 0, zbiór A jest
powracający.

Definicja 2.19. Zbiór A nazwiemy powracającym w sensie Harrisa (w j. ang.
Harris recurrent), jeśli dla każdego x ∈ A zachodzi

P(ηA =∞|X0 = x) = 1 . (2.30)

Łańcuch Markowa (Xi)i=0 nazwiemy powracającym w sensie Harrisa, jeśli ist-
nieje miara ρ, t.ż. łańcuch jest nieprzywiedlny, i dla każdego zbioru A, t.ż.
ρ(A) > 0, zbiór A jest powracający w sensie Harrisa.
Zauważmy pewną dychotomię pomiędzy powyższymi definicjami. O ile w

przypadku dyskretnych ŁM warunek pewnego powrotu (2.12) był równoważny
nieskończoności wartości oczekiwanej liczby powrotów (2.14) dzięki twierdze-
niom 2.6 i 2.7, to w przypadku ŁM zdefiniowanych na przestrzeni ciągłej po-
wracalność w sensie definicji 2.18 nie jest równoważna powracalności w sensie
Harrisa w twierdzeniu 2.19. Wynika to z poniższych twierdzeń.
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Twierdzenie 2.20. Łańcuch Markowa (Xi)i=0 jest powracający, jeśli istnieje
miara ρ, t.ż. łańcuch jest nieprzywiedlny i zbiór mały C dla którego ρ(C) > 0 i
dla dowolnego x ∈ C spełniony jest warunek

Px

(

inf
k
{Xk ∈ C} <∞

)

= 1 . (2.31)

Twierdzenie 2.21. Jeśli dla każdego A ∈ B(X ) i dowolnego x ∈ A zachodzi

Px

(

inf
k
{Xk ∈ A} <∞

)

= 1 , (2.32)

to ŁM jest powracający w sensie Harrisa.

Dowody powyższych twierdzeń znaleźć można w [64]. Jak widzimy, dla po-
wracających ŁM wymagamy jedynie istnienia pewnego zbioru małego C, dla
którego spełniony jest warunek (2.31). Własność powracalności w sensie Harrisa
jest silniejsza, gdyż podobny warunek (2.32) musi być spełniony dla dowolnego
zbioru A ∈ B(X ) i punktu x ∈ A.
Własność powracalności w sensie Harrisa jest bardzo istotna dla ŁM okre-

ślonych na przestrzeni ciągłej. Jeśli ŁM jest powracający w sensie Harrisa, to
będzie odwiedzać każdy zbiór A ∈ B(X ) nieskończenie wiele razy z prawdopo-
dobieństwem jeden, dla dowolnie wybranego stanu początkowego x. Oczywiście,
takie podejście jest bardzo ważne dla metod MCMC, gdzie cały ciąg startuje z
pewnego pojedynczego stanu (patrz rozdział 3.2) i chcemy, aby „odwiedził” on
całą przestrzeń stanów.

Podobnie do umowy z poprzedniego rozdziału, w dalszej części pracy zakła-
dać będziemy, że jeśli omawiamy dowolny ŁM określony na ciągłej przestrzeni
stanów, to jest on jednocześnie jednorodny, nieprzywiedlny, nieokresowy i po-
wracający w sensie Harrisa w myśl powyższych definicji, oraz posiada określone
jądro przejścia i związany z nim rozkład stacjonarny.

2.3 Własność Markowa i twierdzenia ergodycz-

ne

W niniejszym rozdziale omówimy pojęcie własności Markowa, które w istot-
ny sposób wykorzystywane będzie w dalszej części pracy. Ponadto przedstawimy
pokrótce najważniejsze z tzw. twierdzeń ergodycznych, które opisują graniczne
własności ŁM.

Definicja 2.22. Niech T będzie pewnym określonym ciągiem, a (Ω,F , P ) –
ustaloną przestrzenią probabilistyczną. Wtedy filtracją nazywamy niemalejącą
rodzinę σ-ciał (Ft)t∈T , gdzie Ft ⊂ F dla każdego t ∈ T .

W szczególności dla ciągu zmiennych losowych (Xi)i=0, rozważanego w tej
pracy, możemy zdefiniować naturalną filtrację (Fi)i=0, gdzie Fi = σ (Xs : s ¬ i).
Innymi słowy, σ-ciało Fk zawiera całą wiedzę o własnościach ciągu (Xi)ki=0, czyli
do kroku k włącznie. W oczywisty sposób zmienna losowa Xk jest wtedy Fk-
-mierzalna dla każdego k = 0, 1, . . ..
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Definicja 2.23. Momentem stopu (momentem zatrzymania) względem filtracji
(Ft)t∈T nazywamy zmienną losową τ : Ω→ T ∪ {+∞}, spełniającą warunek

{τ ¬ t} ∈ Ft (2.33)

dla wszystkich t ∈ T .

Powyższa definicja intuicyjnie oznacza, że do podjęcia decyzji, czy moment
stopu τ już wystąpił, czy też jeszcze nie zaszedł do momentu t, wystarczy
nam zawsze posiadanie wiedzy o rodzinie σ-ciał tylko do chwili t włącznie.
Przykładami momentów stopu dla ciągu (Xi)i=0 są np. operatory minimum
– Zmink = mins¬k{Xs}, i maksimum – Zmaxk = maxs¬k{Xs}. Inne, istotne dla
dalszej części pracy przykłady momentów stopu znaleźć można w następującym
twierdzeniu:

Twierdzenie 2.24. Niech (Xi)i=0 będzie ŁM o przestrzeni stanów X i niech
A ⊂ B(X ). Wtedy zmienne losowe

ζ1 := min{i = 1, . . . : Xi ∈ A} , (2.34)

ζk+1 := min{i > ζk : Xi ∈ A} (2.35)

są momentami stopu względem naturalnej filtracji dla tego ŁM.

Oznacza to, że momenty pierwszego wejścia i kolejnych powrotów do usta-
lonego zbioru A są momentami stopu. Dowód powyższego twierdzenia znaleźć
można np. w [9], rozdział 2.7.

Twierdzenie 2.25 (Słaba własność Markowa). Niech (Xi)i=0 będzie ŁM o
przestrzeni stanów X . Wtedy dla dowolnego ustalonego n i A ∈ B(X ) zachodzi

P ({(Xn+1, Xn+2, . . .) ∈ A}|Xn = x, . . . , X0) =
= P ({(Xn+1, Xn+2, . . .) ∈ A}|Xn = x) =

= P ({(X1, X2, . . .) ∈ A}|X0 = x) . (2.36)

Jak łatwo zauważyć, słaba własność Markowa jest uogólnieniem własności
ŁM, którą widzieliśmy w definicjach 2.1 i 2.11. Co istotne, ustalony determini-
stycznie moment n możemy zastąpić momentem stopu, dzięki czemu otrzymu-
jemy poniższe twierdzenie.

Twierdzenie 2.26 (Mocna własność Markowa). Niech (Xi)i=0 będzie ŁM o
przestrzeni stanów X i niech τ będzie momentem stopu względem naturalnej
filtracji dla tego ŁM. Wtedy na zbiorze {τ < ∞} dla dowolnego A ∈ B(X )
zachodzi

P ({(Xτ+1, Xτ+2, . . .) ∈ A}|Xτ = x, . . . , X0) =
= P ({(X1, X2, . . .) ∈ A}|X0 = x) . (2.37)

Dowód powyższego twierdzenia znaleźć można np. w [38].
Następujący ważny wniosek znajdzie zastosowanie w dalszej części pracy.

Wniosek 2.27 (Z mocnej własności Markowa). Przy oznaczeniach jak w twier-
dzeniu 2.26, dla Xτ = x, ciągi (Xi)

τ
i=0 i (Xi)i=τ+1 (czyli przed i po wystąpieniu
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momentu stopu) są od siebie warunkowo niezależne, tzn. dla dowolnego k, n  1
zachodzi

P(Xτ+1 = xτ+1, Xτ+k = xτ+k|Xτ = x,Xτ∧0 = xτ∧0, Xτ∧n = xτ∧n) =
= P(Xτ+1 = xτ+1, Xτ+k = xτ+k|Xτ = x) . (2.38)

Dowód tego wniosku znaleźć można np. w [9], rozdział 2.7, twierdzenie 7.1
lub [59], rozdział 3.2.
Przejdziemy teraz do prezentacji tzw. twierdzeń ergodycznych. Ich wspólnym

celem jest charakteryzacja granicznego zachowania się ŁM. W literaturze (patrz
np. [9, 38, 64]) twierdzenia te bywają przytaczane w różnych formach i z różnymi,
choć wzajemnie sobie odpowiadającymi tezami. Z tego względu w niniejszej
pracy przedstawimy je w kilku wariantach.

Twierdzenie 2.28 (Słabe twierdzenie ergodyczne dla ŁM). Niech (Xi)i=0 bę-
dzie ŁM, A ∈ B(X ) i niech

ηA(n) =
11(X0 ∈ A) + . . .+ 11(Xn ∈ A)

n+ 1
. (2.39)

Wtedy dla dowolnego rozkładu początkowego lub stanu początkowego x0

E (ηA(n)|X0 = x0) −−−−→
n→∞

∫

x∈A
dπX(x) (2.40)

i

ηA(n)
p.n.−−−−→
n→∞

∫

x∈A
dπX(x) . (2.41)

Dowód powyższego twierdzenia znaleźć można np. w [38] (dla przypadku
dyskretnego) i w [64] (dla przypadku ciągłego).

Wniosek 2.29 (Ze słabego tw. ergodycznego dla ŁM). Niech (Xi)i=0 będzie
ŁM i niech f : X → R spełnia warunek skończoności wartości oczekiwanej

EπX |f(X)| =
∫

X
|f(x)|dπX (x) <∞ . (2.42)

Wtedy dla dowolnego rozkładu początkowego lub stanu początkowego x0

1

n+ 1

n
∑

k=0

f(Xk)
p.n.−−−−→
n→∞

∫

X
f(x) dπX(x) . (2.43)

Dowód powyższego wniosku znaleźć można np. w [9], rozdział 3.4 (dla przy-
padku dyskretnego) i w [64] (dla przypadku ciągłego).

Wniosek 2.30 (Ze słabego tw. ergodycznego dla ŁM). Niech ŁM będzie powra-
cający w sensie Harrisa oraz spełnione są założenia z z wniosku 2.29 i dodatkowo
dla l : X → R zachodzi

EπX |l(X)| =
∫

X
|l(x)|dπX(x) <∞ i EπX l(X) 6= 0 . (2.44)

Wtedy
1
n+1

∑n
k=0 f(Xk)

1
n+1

∑n
k=0 l(Xk)

p.n.−−−−→
n→∞

∫

X f(x) dπX(x)
∫

X l(x) dπX(x)
. (2.45)
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Dowód powyższego wniosku znaleźć można np. w [64], rozdział 6.7.1.
Jak łatwo zauważyć, powyższe twierdzenie wraz z wnioskami są odpowiedni-

kiem Mocnego prawa wielkich liczb (MPWL) dla zmiennych losowych iid. Pełnią
one istotną rolę w metodzie MCMC, gdyż dają teoretyczną podstawę do esty-
macji wartości oczekiwanej funkcji f(.) na podstawie średniej z próbki dla ŁM.
Dalsze szczegóły na ten temat znaleźć można w rozdziale 3.

Twierdzenie 2.31 (Twierdzenie ergodyczne dla ŁM). Niech (Xi)i=0 będzie ŁM.
Wtedy dla dowolnych stanów x, y ∈ X mamy

lim
n→∞

P(Xn = y|X0 = x) = πX(y) . (2.46)

Dowód powyższego twierdzenia znaleźć można np. w [38], rozdział 12.5.
Twierdzenie to podaje jeszcze inną, choć w rzeczywistości tożsamą z twier-

dzeniem 2.28 i wnioskiem 2.29 graniczną charakteryzację ŁM. Jak wynika z (2.46),
granicznym rozkładem prawdopodobieństw przejść pomiędzy dowolnymi stana-
mi w ŁM jest rozkład stacjonarny.
Innym twierdzeniem mówiącym o zależnościach granicznych dla ŁM jest po-

niższe twierdzenie, które wykorzystane będzie w dalszej części pracy.

Twierdzenie 2.32 (Twierdzenie Kaca). Niech

ζx = min{i = 1, . . . : Xi = x} . (2.47)

Wtedy, jeśli dla nieprzywiedlnego ŁM rozkład stacjonarny istnieje, to

πX(x) = (Exζx)
−1 . (2.48)

Dowód powyższego twierdzenia znaleźć można np. w [22].

Twierdzenie 2.33. Niech (Xi)i=0 będzie ŁM posiadającym atom A (patrz
def. 5.1) spełniający własności

EX0∈A
(

T 2A
)

<∞ , EX0∈A

(

TA
∑

k=0

|f(Xk)|
)2

<∞ , (2.49)

gdzie TA = infk=1,...{Xk ∈ A} i niech

σ2(f) = πY (A) EX0∈A

(

TA
∑

k=0

(f(Xk)− EπXf(X))

)2

> 0 , (2.50)

wtedy

1√
n+ 1

(

n
∑

k=0

(f(Xk)− Eπf(X))

)

D−→ N(0;σ2(f)) . (2.51)

Definicja atomu (def. 5.1), wraz z szerszym porównaniem jego własności
z charakterystycznymi cechami tzw. zbiorów odnowy, znajduje się w rozdzia-
le 5.1.
Powyższe twierdzenie jest odpowiednikiem Centralnego Twierdzenia Gra-

nicznego dla przypadku zmiennych iid. Należy zauważyć, że zbieżność według
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dystrybuanty zagwarantowana jest przy stosunkowo silnym warunku na istnie-
nie atomu A, który dodatkowo spełnia warunki skończoności wartości oczekiwa-
nej dla kwadratu czasu powrotu do wskazanego atomu i skończoności wartości
oczekiwanej kwadratu sumy wartości zmiennych h(Xk) pomiędzy wyjściem a
powrotem do atomu – (2.49).
Założenie o istnieniu atomu A jest szczególnie istotne dla ŁM określonych

na przestrzeni ciągłej. W przypadku dyskretnych ŁM dowolny stan x jest jed-
nocześnie atomem – bowiem dla każdego A = x ∈ X spełniony jest w oczywisty
sposób warunek (5.1) w definicji 5.1.
Istnieją również inne wersje odpowiednika Centralnego Twierdzenia Granicz-

nego, np. dla odwracalnych ŁM.

Definicja 2.34. ŁM (Xi)i=0 nazwiemy odwracalnym, jeśli zmienna Xn+1|Xn =
x ma ten sam rozkład co zmienna Xn|Xn+1 = x.

Innymi słowy, odwracalny ŁM posiada własność odwracalności czasu – za-
miana kolejności kroków w ciągu nie wpływa na prawdopodobieństwa przejść
pomiędzy krokami.

Twierdzenie 2.35. Niech (Xi)i=0 będzie odwracalnym ŁM, dla którego jest
spełniony warunek

0 < σ2(f) := VarπX (f(X)) + 2

∞
∑

k=0

CovπX (f(X0), f(Xk)) <∞ . (2.52)

Wtedy teza (2.51) zachodzi.

Dowody dwóch ostatnich twierdzeń znaleźć można w [32] i [41].
Jak widzieliśmy, w powyższych twierdzeniach bardzo ważną rolę odgrywał

rozkład stacjonarny πX , pełniąc w pewnym sensie rolę „rozkładu graniczne-
go”. Pojęciem ogólniejszym w teorii ŁM od rozkładu stacjonarnego jest miara
niezmiennicza. Spełnia one te same warunki – (2.6) lub (2.25), co rozkład sta-
cjonarny, ale jako miara nie musi być rozkładem, tzn. nie musi się sumować
(całkować) na przestrzeni stanów X do jedynki. W celu uniknięcia patologii
rozważać będziemy zawsze tylko σ-skończone miary niezmiennicze.
Jak się okazuje, dla danego ŁM istnieje tylko jedna miara niezmiennicza z

dokładnością do stałej multiplikatywnej. Mówi o tym następujące twierdzenie.

Twierdzenie 2.36. Jeśli (Xi)i=0 jest powracającym ŁM, to istnieje dla niego
σ-skończona miara niezmiennicza, która jest jedyna z dokładnością do stałej
multiplikatywnej.

Należy pamiętać, iż w powyższych twierdzeniach bardzo istotną rolę pełnią
założenia o własnościach ŁM, co do których stosowania wprowadziliśmy umowę
pod koniec rozdziałów 2.1 i 2.2. Zgodnie z tą umową, wszystkie ŁM którymi
zajmujemy się w tej pracy są zawsze jednorodne, nieprzywiedlne, nieokresowe,
powracalne w sensie Harrisa, posiadają rozkład stacjonarny i macierz przejścia
(lub jądro przejścia).



Rozdział 3

Metody MC i MCMC

Metodologia obliczeń, nazwana metodami Monte Carlo, została zapropo-
nowana w latach 40-tych ubiegłego wieku przez dwóch wielkich matematyków
– Stanisława Ulama i Nicholasa Metropolisa (patrz [54]). Początkowo metody
te zostały wykorzystane w zastosowaniach militarnych przy słynnym projekcie
Manhattan, aby w ciągu następnych kilkudziesięciu lat podbić świat matema-
tycznych symulacji komputerowych i znaleźć zastosowanie w wielu praktycznych
i teoretycznych problemach.

Sukces odniesiony przez metody Monte Carlo (w skrócie zwane metodami
MC) został następnie zdyskontowany przez ich rozwinięcie wykorzystujące teorię
łańcuchów Markowa – metody Markov Chain Monte Carlo (skrótowo określa-
ne jako MCMC, patrz np. [14]). Metodologia MCMC zaproponowana została
w latach 50-tych ubiegłego wieku przez Metropolisa, Rosenbluthów i Tellerów
(patrz [53]).

Obecnie lista dziedzin wiedzy, czasami nawet bardzo odlegle związanych
z matematyką stosowaną i statystyką, w których wykorzystywane są metody
MC i MCMC jest nadzwyczaj imponująca — poczynając od zadań znajdo-
wania całek i zagadnień optymalizacyjnych, poprzez generowanie zmiennych
losowych z analitycznie skomplikowanych rozkładów prawdopodobieństwa, es-
tymację złożonych statystyk testowych, zagadnienia z teorii ruiny dla mate-
matyki ubezpieczeniowej, symulacyjne wyznaczanie cen instrumentów finan-
sowych, odszumianie obrazów, problemy związane z wnioskowaniem bayesow-
skim, aż na zagadnieniach z fizyki, psychologii i medycyny kończąc (patrz np.
[7, 8, 9, 20, 25, 26, 33, 40, 43, 45, 48, 51, 64, 66]).

Opracowane zostały również specjalne, uniwersalne programy komputerowe
wspomagające użycie tych metod w praktyce, jak np. BUGS (patrz np. [72]).

Mimo ogromnego rozwoju metod MC i MCMC, ich stosowanie nierozerwal-
nie wiąże się nadal z kwestią uciążliwej diagnostyki zbieżności rozpatrywanego
algorytmu. Problem ten zasygnalizujemy w dalszej części tego rozdziału, aby
dokładniej omówić go w rozdziale 4.

3.1 Metody Monte Carlo

Stanisław Ulam w następujący sposób opisał moment wynalezienia metody
Monte Carlo (cytat za [21]):
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The first thoughts and attempts I made to practice [the Monte Carlo
Method] were suggested by a question which occurred to me in 1946
as I was convalescing from an illness and playing solitaires. The qu-
estion was what are the chances that a Canfield solitaire laid out with
52 cards will come out successfully? After spending a lot of time try-
ing to estimate them by pure combinatorial calculations, I wondered
whether a more practical method than ”abstract thinking” might not
be to lay it out say one hundred times and simply observe and count
the number of successful plays. This was already possible to envisage
with the beginning of the new era of fast computers, and I immedia-
tely thought of problems of neutron diffusion and other questions of
mathematical physics, and more generally how to change processes
described by certain differential equations into an equivalent form
interpretable as a succession of random operations. Later [in 1946,
I] described the idea to John von Neumann, and we began to plan
actual calculations.

Jak wynika z powyższego cytatu, największą zasługą Ulama było dostrzeże-
nie siły zastosowania statystycznych symulacji wykonywanych za pomocą pierw-
szych komputerów do przybliżonego rozwiązywania praktycznych problemów
ilościowych. Należy zwrócić uwagę, że podobne, symulacyjne podejście było
znane i wykorzystywane już wcześniej, choć raczej jako swoista ciekawostka na
„obrzeżach” statystyki, niż w jej głównym nurcie. W szczególności dopiero Ulam
wskazał na możliwość zastosowania komputerów.

Klasycznym przykładem jest tutaj tzw. „problem igły Buffona”.

Problem 3.1 (Igła Buffona). Założmy, że na drewnianą podłogę złożoną z de-
sek o szerokości d rzucamy igłę o długości l. Jakie jest prawdopodobieństwo, że
rzucona igła przetnie choć jedną z linii pomiędzy deskami?

Rozwiązanie. Niech A będzie odległością dolnego końca igły od wybranej
linii na deskach, a Θ – kątem nachylenia igły względem linii (patrz rysunek 3.1).
Rozkład prawdopodobieństwa rzucenia igły na podłogę jest wtedy rozkładem
jednostajnym na przestrzeni A×Θ = [0; d)× [0;π).

Rysunek 3.1: Problem Igły Buffona

Jak łatwo zauważyć, prawdopodobieństwo przecięcia jednej z linii przez upa-
dającą igłę wynosi

∫ π

0

∫ l sinΘ

0

1

dπ
dA dΘ =

2l

dπ
. (3.1)
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Co najciekawsze, wzór (3.1) można łatwo wykorzystać w zupełnie innym celu –
do estymacji wartości liczby π. Właśnie takie zastosowanie jest w swej istocie
użyciem metody Monte Carlo w zagadnieniu całkowania funkcji (patrz rozdział
3.1.1). Niech n będzie mianowicie liczbą wszystkich prób, a k – liczbą rzutów,
w których igła przecięła linię na deskach. Wtedy

π̂ =
2ln

dk
, (3.2)

gdzie π̂ jest estymatorem Monte Carlo liczby π.
Słynną nazwę metodom MC nadał Metropolis, wykorzystując intuicyjny

związek pomiędzy „generowaniem liczb losowych” a słynnymi kasynami w Mon-
te Carlo.
W swej najbardziej klasycznej formie metody MC związane są z zagadnienia-

mi całkowania i optymalizacji zadanej funkcji (patrz np. [9, 64]). Przyjrzyjmy
się teraz dokładniej tym dwóm kwestiom.

3.1.1 Zagadnienie całkowania metodą MC

W wielu przypadkach, znanych zarówno z teorii, jak i zastosowań, okazuje
się, że całka z ustalonej funkcji nie daje się wyrazić bezpośrednio przy pomocy
funkcji elementarnych. Zjawisko takie nazywa się często brakiem postaci anali-
tycznej dla całki z funkcji.
W takim przypadku do obliczenia poszukiwanej całki z funkcji konieczne

jest wykorzystanie metod numerycznych. Oprócz metod numerycznych bazują-
cych na deterministycznych algorytmach, takich jak np. sumy Riemanna, zasada
trapezoidu, zasada Simpsona, funkcje sklejane (splajny) itp., można skorzystać
także z metody MC. Polega ona na zapisaniu całki z poszukiwanej funkcji jako
równoważnej całki z iloczynu dwóch odpowiednio dobranych funkcji h(x) i f(x).
Problem znalezienia poszukiwanej całki sprowadza się wtedy do całkowania

iloczynu funkcji o następującej postaci

Efh(X) =

∫

X
h(x)f(x)dx , (3.3)

gdzie f(x) jest gęstością pewnego rozkładu prawdopodobieństwa o nośniku X .
Ze względu na praktyczną naturę problemu, zakładać będziemy, iż X ⊂ R

p,
gdzie p jest pewną liczbą naturalną. Oczywistym warunkiem poprawności rów-
ności (3.3) jest istnienie odpowiedniej wartości oczekiwanej. Dlatego w dalszej
części pracy zakładać zawsze będziemy, że Efh(x) <∞.
Zauważmy, że formuła (3.3) jest bardzo ogólną postacią dla problemu całko-

wania, gdyż dla dowolnie wybranej funkcji h(x) o zwartym nośniku X , jej całkę
możemy zapisać jako

∫

X
h(x)dx =

∫

X
|X |h(x) 1|X |dx = |X |E|X |h(X) , (3.4)

gdzie |X | jest mocą zbioru X w przypadku skończoności zbioru X lub p-wymia-
rową objętością przestrzeni X w przypadku, gdy X ⊂ R

p. W oczywisty sposób,
w (3.4) rolę gęstości f(x) pełni gęstość rozkładu jednostajnego na X .
Obliczenie wartości wyrażenia (3.3) wymaga w metodzie MC wygenerowania

losowej próby X0, X1, X2, . . . , Xn zmiennych iid z rozkładu o gęstości f(x) przy
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pomocy odpowiednich komputerowych algorytmów pseudolosowych. Naturalna
średnia postaci

ĥf (X) =
1

n+ 1

n
∑

i=0

h(Xi) (3.5)

przybliża wtedy, zgodnie z mocnym prawem wielkich liczb, wartość oczekiwaną
Efh(x):

Twierdzenie 3.2 (Mocne prawo wielkich liczb). Niech X0, X1, X2, . . . , Xn będą
zmiennymi losowymi iid o wartości oczekiwanej µ i skończonej wariancji σ2.
Wtedy

∑n
i=0Xi
n+ 1

p.n.−−−−→
n→∞

µ . (3.6)

Metodę powyższą określa się czasami w literaturze jako surowe Monte Carlo
(lub proste Monte Carlo, w j. ang. crude Monte Carlo) i można ją uznać za
protoplastę pozostałych algorytmów (patrz [54]).
Zauważmy, że w tej wersji twierdzenia 3.2 istotną rolę gra skończoność wa-

riancji pojedynczej zmiennej Xi. W przypadku symulacji brak spełnienia za-
łożenia o skończoności σ2 może prowadzić do ekstremalnej niestabilności esty-
matora (3.5), tzn. nieprzewidywalnych zmian jego wartości pomiędzy kolejnymi
trajektoriami symulacji.
Szersze informacje na temat generatorów pseudolosowych wykorzystywanych

do generowania zmiennych o zadanej gęstości f(x) znaleźć można np. w [74].
Obecnie istnieje wiele różnorakich rozwinięć metody crude Monte Carlo,

których głównym celem jest minimalizacja wariancji estymatora ĥf (X). Do es-
tymatora (3.5) można bowiem zastosować Centralne twierdzenie graniczne:

Twierdzenie 3.3 (Centralne twierdzenie graniczne). Niech X0, X1, . . . , Xn bę-
dą zmiennymi losowymi iid o wartości oczekiwanej µ i skończonej wariancji σ2.
Wtedy

∑n
i=0(Xi − µ)
σ
√
n+ 1

D−−−−→
n→∞

N(0; 1) . (3.7)

W przypadku estymatora (3.5), z (3.7) mamy

√
n+ 1

(

ĥf(X)− Efh(X)
)

D−−−−→
n→∞

N
(

0;Var(ĥf (X))
)

, (3.8)

gdzie wariancję Var(ĥf (X)) estymatora (3.5) możemy przybliżać naturalnym
wzorem

V̂ar(ĥf (X)) =
1

n+ 1

n
∑

i=0

(h(Xi)− ĥf (X))2 . (3.9)

Ze wzoru (3.8) wynika, iż redukcja wariancji estymatora ĥf zwiększa do-
kładność uzyskiwanych wyników, pozwalając na zmniejszenie niezbędnej liczby
losowań n. Prowadzi to oczywiście do skrócenie nieraz bardzo czasochłonnych
symulacji.
Przykładami metod pozwalających uzyskać redukcję wariancji jest próbko-

wanie ważone (w j. ang. importance sampling), metoda zmiennych antytetycz-
nych (w j. ang. antithetic variables), czy zmiennych kontrolnych (w j. ang. con-
trol variates). Pokrótce omówimy teraz te zagadnienia.
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Metoda próbkowania ważonego polega na zaobserwowaniu, że

Efh(X) =

∫

X
h(x)

f(x)

g(x)
g(x)dx , (3.10)

czyli szukany estymator ĥf (X) możemy obliczyć z alternatywnego wzoru

ĥf (X) =
1

n+ 1

n
∑

i=0

f(Xi)

g(Xi)
h(Xi) , (3.11)

gdzieX0, X1, . . . , Xn są zmiennymi iid generowanymi z rozkładu o gęstości g(x).
Estymator (3.11) zbiega do Efh(X) przy omawianych wcześniej założeniach oraz
dodatkowym, iż nośnik gęstości g(x) zawiera nośnik f(x).
Przy odpowiednim wyborze gęstości g(x), możemy zmniejszyć wariancję es-

tymatora Var(ĥf (X)). O optymalnym wyborze tej gęstości mówi następujące
twierdzenie

Twierdzenie 3.4. Wariancja estymatora (3.11) jest minimalna dla gęstości
postaci

g∗(x) =
|h(x)|f(x)

∫

X |h(z)|f(z)dz
. (3.12)

Dowód powyższego twierdzenia znaleźć można np. w [69]. Niestety, nie jest
możliwe bezpośrednie zastosowanie wzoru (3.12), gdyż postać g∗(x) zależy w
nim od szukanej wartości całki (3.3). Powyższe twierdzenie jest jednak przy-
datne w praktyce, gdyż przy posiadaniu nawet tylko częściowych informacji
dotyczących postaci prawej strony (3.12), umożliwia ono dobranie odpowiedniej
funkcji gęstości g∗(x), gwarantującej szybszą zbieżność algorytmu.
W przypadku metody zmiennych antytetycznych zamiast standardowego es-

tymatora (3.5) wykorzystujemy estymator postaci

ĥf (X) =
1

2(n+ 1)

n
∑

i=0

(h(Xi) + h(Yi)) , (3.13)

gdzie pary zmiennych (X0, Y0), (X1, Y1), . . . (Xn, Yn) są parami zmiennych iid.
ZarównoX0, X1, . . . , Xn, jak i Y0, Y1, . . . , Yn pochodzą przy tym z gęstości f(x).
Co jednak istotne, wartości zmiennych w każdej z par (Xi, Yi) są generowane
algorytmem pseudolosowym w specjalny sposób – tak, aby h(Xi) i h(Yi) by-
ły wzajemnie ujemnie skorelowane. Zmienne Yi nazywane są wtedy zmiennymi
antytecznymi (względem zmiennych Xi). W oczywisty sposób, dzięki ujemnej
korelacji, wariancja estymatora (3.13) jest niższa od wariancji estymatora stan-
dardowego (3.5), nawet przy podwojonej długości tego ostatniego.
Metoda zmiennych kontrolnych zakłada znajomość dwóch różnych estyma-

torów. Pierwszy z nich to ĥ
(1)
f (X), estymujący szukaną wartość oczekiwaną

Efh(X). Drugi zaś – ĥ0
(2)

f (X) – estymuje wartość oczekiwaną pewnej innej
funkcji h0(x). Ponieważ w oczywisty sposób

Efh(X) = (Efh(X) + cEfh0(X))− cEfh0(X) , (3.14)

więc dysponując ĥ
(1)
f (X) i ĥ0

(2)

f (X), możemy stworzyć nowy estymator, „łączą-
cy” informacje dostarczane przez oba te estymatory. W szczególności, jeśli

ĥ
(1)
f (X) =

1

n+ 1

n
∑

i=0

h(Xi) , ĥ0
(2)

f (X) =
1

n+ 1

n
∑

i=0

h0(Xi) , (3.15)
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to estymator zbudowany na ich podstawie jest postaci

ĥf (X) =
1

n+ 1

n
∑

i=0

(h(Xi) + ch0(Xi))− cEfh0(X) . (3.16)

Jak widzimy, w istotny sposób w (3.16) zakładamy znajomość wartości wielkości
Efh0(X). Wariancja wspólnego estymatora (3.16) jest równa

Var(ĥf (X)) = Var
(

ĥ
(1)
f (X)

)

+ c2Var
(

ĥ0
(2)

f (X)
)

+

+ 2cCov
(

ĥ
(1)
f (X), ĥ0

(2)

f (X)
)

. (3.17)

Jeśli przyjmiemy optymalną wielkość stałej c wynoszącą

c∗ = −
Cov

(

ĥ
(1)
f (X), ĥ0

(2)

f (X)
)

Var
(

ĥ0
(2)

f (X)
) , (3.18)

to zminimalizuje ona całkowitą wariancję (3.17). Jak widać, metoda zmien-
nych kontrolnych polega na wykorzystaniu dodatkowej funkcji h0(x) jako źró-
dła zwiększenia ilości informacji na temat estymatora (3.16), co może skutkować

zmniejszeniem wariancji estymatora ĥf (X).
Szersze informacje na temat wyżej wzmiankowanych metod znaleźć można

np. w [64].

3.1.2 Zagadnienie optymalizacji metodą MC

Drugą klasą problemów, które można rozwiązać poprzez zastosowanie me-
tod MC, są zagadnienia optymalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii
poszukiwania ekstremów globalnych danej funkcji. Innymi słowy, zainteresowani
jesteśmy rozwiązaniem problemu

max
x∈X

h(x) (3.19)

dla pewnej funkcji h(x) o dziedzinie X ⊂ R
p.

Najprostszym rozwiązaniem problemu (3.19) przy założeniu zwartości prze-
strzeni stanów X jest wygenerowanie próby X0, X1, X2, . . . , Xn z rozkładu jed-
nostajnego na X . Wtedy trywialny estymator

ĥmax = max
i=0,1,...,n

{h(Xi)} (3.20)

jest naturalnym estymatorem rozwiązania dla zadania optymalizacji (3.19).
Oczywiście także i dla problemu (3.19), podobnie jak dla problemu całko-

wania funkcji, możliwe jest zastosowanie szeroko znanych, deterministycznych
metod numerycznych (chociażby np. metody Newtona, metody siecznych czy
ich uogólnień – patrz np. [24]). Jednak jeśli rozpatrywana funkcja h(x) posiada
kilka maksimów lokalnych, zastosowanie metody deterministycznej może zaowo-
cować „uwięźnięciem” algorytmu, tzn. znalezieniem tylko jednego z ekstremów
lokalnych, a nie prawdziwego maksimum globalnego. Ponadto w przypadku de-
terministycznych metod numerycznych częstokroć konieczne są dodatkowe za-
łożenia co do szczególnych własności funkcji h(x), jak np. jej różniczkowalność,
lub co do odpowiednio regularnej postaci jej dziedziny X .
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Remedium na takie problemy może być zastosowanie metody MC zwanej
symulowanym wyżarzaniem (w j. ang. simulated annealing) z modyfikacją za-
proponowaną przez Metropolisa (patrz np. [33, 53, 64]).
Metoda ta wymaga wprowadzenia dodatkowej zmiennej skalującej T > 0,

tradycyjnie nazywanej temperaturą, ze względu na historyczne zastosowania sy-
mulowanego wyżarzania w fizyce. Startując z pewnej wartości x0, metoda polega
na generacji kolejnych wartości Xn z wykorzystaniem następującego algorytmu:

1. Wylosuj proponowaną wartość Yn z pewnego rozkładu prawdopodobień-
stwa na otoczeniu wartości poprzedniego kroku Xn−1 = xn−1, np. z roz-
kładu jednostajnego na otoczeniu tego punktu. W ogólności losowanie
nastąpić może z dowolnego rozkładu o gęstości postaci g(|xn−1 − Yn|)).

2. Wybierz kolejny punkt Xn według następującego przepisu:

Xn =

{

Yn z prawd. p = min {exp(∆h/T ), 1}
xn−1 z prawd. 1− p

, (3.21)

gdzie ∆h = h(Yn)− h(xn−1).
Jak widzimy z (3.21), jeśli funkcja h(x) ma większą wartość w nowo wyloso-

wanym punkcie Yn, to zostanie on na pewno zaakceptowany i stanie się zmien-
nąXn. Jednocześnie, nawet gdy wartość funkcji jest niższa w nowym punkcie Yn,
to punkt ten może zostać zaakceptowany na Xn z niezerowym prawdopodo-
bieństwem p = exp(∆h/T ). Umożliwia to ucieczkę z ewentualnego maksimum
lokalnego i daje szansę na znalezienie maksimum globalnego.
Powyższy algorytm jest zazwyczaj implementowany z dodatkowym warun-

kiem monotonicznej zbieżności T → 0. Zmniejszanie się parametru temperatury
ma celu stopniowe „zamrażanie” kroków algorytmu, który najpierw szybko prze-
szukuje całą dziedzinę, aby stopniowo zatrzymać się w ekstemum. Jak z tego
wynika, na odpowiednie zachowanie się procedury, a więc i na znalezienie z du-
żym prawdopodobieństwem globalnego ekstremum, olbrzymi wpływ ma sposób
zbiegania parametru temperatury T do zera.

3.1.3 Zastosowania i ograniczenia metod MC

Niektóre z zastosowań metod MC zostały wymienione na początku tego roz-
działu. Tutaj pokrótce przyjrzymy się tylko wykorzystaniu metody crude Monte
Carlo (patrz wzór (3.5)) w wycenie pochodnych instrumentów finansowych.
W klasycznymmodelu Blacka – Scholesa jednym z założeń jest, iż trajektoria

podstawowego instrumentu finansowego opisywana jest geometrycznym ruchem
Browna o stałym dryfie µ i zmienności σ (patrz np. [36])

St = S0 exp(µt+ σWt) , (3.22)

gdzie St jest ceną podstawowego instrumentu finansowego w chwili t ∈ [0;T ],
Wt jest standardowym (arytmetycznym) ruchem Browna. Po zastosowaniu rów-
noważnej miary martyngałowej (patrz np. [57, 70, 73]) otrzymujemy przekształ-
cenie (3.22) o postaci

St = S0 exp

((

r − 1
2
σ2
)

t+ σWt
)

, (3.23)
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gdzie r jest stałą stopą procentową w okresie [0;T ]. Jeśli dla przykładu założymy,
że podstawowym instrumentem finansowym jest obligacja o chwili zapadalno-
ści T , a związanym z nią pochodnym instrumentem finansowym tzw. europejska
opcja call (patrz np. [36]) o funkcji wypłaty danej wzorem

max{0;ST −K} , (3.24)

gdzie K jest tzw. ceną wykonania opcji, to cena tego typu opcji opisana jest
wzorem

C∗ = E
(

e−rT max{0;ST −K}
)

. (3.25)

Jak widzimy, w (3.25) występuje wartość oczekiwana zdyskontowanych przy-

szłych strumieni płatności (patrz np. [36, 57, 73]). Jeśli przez S(1)T ,S(2)T , . . . ,S(n)T
oznaczymy n wygenerowanych zgodnie ze wzorem (3.23) wartości cen instru-
mentu podstawowego w chwili T , to estymatorem ceny opcji C∗ jest

Ĉ∗ =
1

n

n
∑

i=1

e−rT max{0;S(i)T −K} , (3.26)

czyli klasyczny estymator metody crude Monte Carlo. Dalsze szczegóły odnośnie
wykorzystania metod Monte Carlo w finansach znaleźć można np. w [34].
Bardzo podobna metodologia może zostać zastosowana do zagadnień zwią-

zanych z obrotem i wyceną specyficznych instrumentów finansowych zwanych
obligacjami katastroficznymi (patrz np. [66, 67, 68]).
Jak wcześniej wspomniano, w przypadku zagadnień całkowania i optyma-

lizacji można, oprócz metod Monte Carlo, zastosować także deterministyczne
metody numeryczne. Metody symulacyjne posiadają kilka zalet w stosunku do
metod deterministycznych, np. algorytm symulowanego wyżarzania posiada nie-
zerowe prawdopodobieństwo opuszczenia swego lokalnego maksimum (patrz roz-
dział 3.1.2). Znacznie istotniejszą jednak zaletą metod Monte Carlo jest kwestia
tzw. curse of dimensionality (przekleństwa wymiaru). Dla deterministycznych
metod błąd całkowania np. przez sumy Riemanna, jest rzędu O(m−4/d), gdzie
m jest w tym przypadku liczbą punktów próbkowania, a d jest liczbą zmiennych
całkowanej funkcji, czyli wymiarów przestrzeni. Tymczasem dla metody Monte
Carlo analogiczny błąd jest rzędu O(m−1). Oznacza to, że dla liczby wymiarów
większej niż 4, metoda Monte Carlo posiada błąd mniejszy niż deterministyczne
metody numeryczne (patrz np. [64, 76]).
Jednym z poważniejszych ograniczeń metody Monte Carlo jest konieczność

posiadania narzędzia, które pozwala na generowanie próbek iid z gęstości f(x)
dla estymatora (3.5) lub g(x) dla (3.11). Szersze informacje o odpowiednich do
tego celu algorytmach można znaleźć np. w [74]. Jak łatwo jednak wywniosko-
wać, w ogólnym przypadku dla bardziej skomplikowanych postaci funkcji gę-
stości możemy nie dysponować żadnymi dostatecznie sprawnymi generatorami.
W szczególności dotyczy to funkcji gęstości a posteriori w problemach analizy
bayesowskiej, które mogą mieć albo bardzo skomplikowaną postać, albo w ogóle
nie posiadać postaci analitycznej.

3.2 Metody Markov Chain Monte Carlo

W największym skrócie rzecz ujmując, metody Markov Chain Monte Carlo
(w skrócie MCMC) są rezultatem połączenia symulacji metodami Monte Carlo
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z teorią łańcuchów Markowa. Celem tego połączenia jest wyeliminowanie ogra-
niczenia metod Monte Carlo wspomnianego w rozdziale 3.1.3 – konieczności
generowania próbek iid bezpośrednio z pewnej ustalonej funkcji gęstości. Gę-
stość ta może mieć bowiem zbyt skomplikowaną postać, aby wykorzystanie jej
było efektywne numerycznie lub nawet w ogóle możliwe. Może także być znana
jedynie z dokładnością do pewnej stałej normującej, a stała ta, szczególnie w
zagadnieniach fizycznych, jest zbyt skomplikowana do dostatecznie szybkiego
obliczenia (patrz np. [10, 14, 33, 64]).

W metodach MCMC zamiast próbek iid pochodzących z rozkładu prawdo-
podobieństwa o gęstości f(x) wykorzystujemy losowy ciąg (Xi)i=0 będący ŁM
o rozkładzie stacjonarnym o gęstości f(x). Dzięki temu unikamy w ogóle ko-
nieczności stworzenia odpowiedniego algorytmu dla generowania próbek z po-
tencjalnie skomplikowanej funkcji gęstości f(x). Zamiast tego, dzięki zastosowa-
niu twierdzeń ergodycznych dla ŁM (patrz rozdział 2.3) możemy skorzystać z
pewnych ogólnych algorytmów bazujących jedynie na odpowiednich prawdopo-
dobieństwach przejścia pomiędzy poszczególnymi stanami ŁM.

Najprostszą ilustracją tego zagadnienia jest zastosowanie metody MCMC w
zadaniu (3.3) całkowania iloczynu funkcji h(x)f(x), które polega na wygenero-
waniu ŁM (Xi)i=0 o rozkładzie stacjonarnym zadanym gęstością f(x). Wtedy
bazujący na tym ciągu klasyczny estymator (3.5) jest także estymatorem warto-
ści szukanej całki zgodnie z wnioskiem 2.29 ze słabego twierdzenia ergodycznego
dla ŁM.

Do stworzenia odpowiedniej próby X0, X1, X2, . . . , Xn, . . ., która będzie jed-
nocześnie łańcuchem Markowa o z góry zadanym rozkładzie stacjonarnym, słu-
żą dwa bardzo ogólne algorytmy, zwane algorytmem Metropolisa – Hastingsa i
próbnikiem Gibbsa (w j. ang. Gibbs sampler). Przyjrzymy im się teraz dokład-
niej.

3.2.1 Algorytm Metropolisa – Hastingsa

W celu wygenerowania ciągu X0, X1, X2, . . . , Xn, . . . w algorytmie Metro-
polisa – Hastingsa (w skrócie określanym jako algorytm MH) wykorzystywana
jest dodatkowa, ustalana przez eksperymentatora, gęstość warunkowa g(y|x),
zwana gęstością proponującą lub instrumentalną (w j. ang. proposal lub instru-
mental denstity). Gęstość ta może być wybrana dość dowolnie, jednak w celu
zapewnienia sprawnego i poprawnego działania algorytmu HM, powinna speł-
niać poniższe warunki:

1. Gęstość g(y|x) musi mieć postać łatwą do generowania z niej próbek wzglę-
dem zmiennej y dla każdego ustalonego x.

2. Musi istnieć możliwość obliczenia wielkości f(y)/g(y|x), ewentualnie z do-
kładnością do stałej niezależnej od zmiennej x, lub gęstość instrumentalna
powinna być symetryczna, tzn. spełniać warunek g(x|y) = g(y|x).

3. Rodzina nośników funkcji g(.|x) powinna zawierać cały nośnik gęstości
f(.).

4. Powstały ŁM powinien być nieprzywiedlny, nieokresowy i powracający w
sensie Harrisa. Wystarczające ku temu warunki sformułujemy za chwilę.
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Startując z dowolnej, początkowej wartości x0, algorytm MH generuje kolej-
ne wyrazy łańcucha Markowa poprzez wykonanie serii następujących kroków

1. Wylosowanie zmiennej Yi−1 z gęstości g(.|xi−1)

2. Nowy punkt Xi losowany jest według przepisu:

Xi =

{

Yi−1 z prawd. p(xi−1, Yi−1)

xi−1 z prawd. 1− p(xi−1, Yi−1)
, (3.27)

gdzie

p(x, y) = min

{

f(y)

g(y|x)
g(x|y)
f(x)

, 1

}

. (3.28)

Prawdopodobieństwo p(x, y) nazywane jest prawdopodobieństwem akceptacji
(w j. ang. acceptance probability).
Zauważmy duże podobieństwa pomiędzy przedstawionym powyżej algoryt-

mem a symulowanym wyżarzaniem (patrz rozdział 3.1.2). W obu algorytmach
najpierw losowany jest punkt – kandydat z otoczenia poprzedniej wartości zgod-
nie z dodatkową, niezależną gęstością, który zostaje wartością nowego kroku z
pewnym ustalonym prawdopodobieństwem p. Prawdopodobieństwo akceptacji p
jest przy tym zależne od interesującej nas funkcji, odpowiednio – optymalizo-
wanej funkcji h(x) dla symulowanego wyżarzania, lub gęstości f(x) w algoryt-
mie MH. Podobieństwo to jest szczególnie uderzające, jeśli w algorytmie MH
zastosujemy symetryczną gęstość instrumentalną g(y|x). Wtedy prawdopodo-
bieństwo akceptacji przyjmuje postać

p(x, y) = min

{

f(y)

f(x)
, 1

}

. (3.29)

Należy podkreślić, że w algorytmie MH nie następuje generowanie zmiennych lo-
sowych z gęstości f(x), a jedynie z gęstości instrumentalnej g(y|x), której postać
jest właściwie niezależna od f(x). Jedyna informacja, która jest niezbędna do

wyliczenia wartości prawdopodobieństwa akceptacji to stosunek wartości f(y)f(x) .

W szczególności oznacza to, że nie jest niezbędna znajomość czynnika normu-
jącego dla gęstości f(x).
Dla algorytmu MH zachodzi istotne twierdzenie.

Twierdzenie 3.5. Gęstość f(x) jest gęstością stacjonarną dla ŁM wygenero-
wanego zgodnie z algorytmem MH dla dowolnej gęstości instrumentalnej g(y|x),
której nośnik zawiera przestrzeń X .

Dowód powyższego twierdzenia znaleźć można np. w [64].
Zajmiemy się teraz problemem zbieżności ciągu wygenerowanego algoryt-

mem MH do gęstości stacjonarnej f(x) jako zbieżności granicznej, co umożliwi
zastosowanie twierdzeń ergodycznych z rozdziału 2.3. Jak było to zaznaczone
przy odpowiednich twierdzeniach, interesujący nas ŁM powinien być nieprzy-
wiedlny, nieokresowy i powracający w sensie Harrisa. W przypadku algorytmu
MH warunki te zachodzą, jeśli spełnione są łatwe do sprawdzenia w praktyce
zależności.
Przytoczymy teraz przykłady odpowiednich twierdzeń tego dotyczących.
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Twierdzenie 3.6. Jeśli dla dowolnych x, y ∈ X × X zachodzi nierówność

g(y|x) > 0 , (3.30)

to ŁM generowany przy pomocy algorytmu MH jest nieprzywiedlny i powracający
w sensie Harrisa. Jeśli dodatkowo spełniony jest warunek

P

(

f(y)

g(y|x)
g(y|x)
f(x)

¬ 1
)

< 1 , (3.31)

to ten ŁM jest nieokresowy.

Dowód powyższego twierdzenia znaleźć można np. w [64].
Warunek (3.30) jest równoważny wymaganiu, aby możliwe było przejście

pomiędzy dowolnymi dwoma stanami x i y dokładnie w jednym kroku. Z kolei
nierówność (3.31) jest równoważna warunkowi

P (Xi = Xi−1) > 0 (3.32)

czyli, że szansa pozostania ŁM w tym samym punkcie jest niezerowa.
Zamiast warunków przedstawionych w twierdzeniu 3.6 możliwe jest zastoso-

wanie innego twierdzenia, również gwarantującego odpowiednie własności ŁM
wygenerowanego algorytmem MH.

Twierdzenie 3.7. Niech gęstość f(x) będzie ograniczona i dodatnia na każdym
zbiorze zwartym zawartym w przestrzeni X . Jeśli istnieją stałe ǫ, δ > 0, t.ż.

g(y|x) > ǫ dla |x− y| < δ , (3.33)

to ŁM wygenerowany za pomocą algorytmu MH jest nieprzywiedlny, powracający
w sensie Harrisa i nieokresowy.

Dowód powyższego twierdzenia znaleźć można np. w [64].
Warunek (3.33) oznacza, że możemy zminoryzować od dołu funkcję gęstości

pomocniczej na dowolnie małym otoczeniu każdego stanu x. Intuicyjnie odpo-
wiada to żądaniu, aby zarówno pozostanie w tym samym stanie, jak i przejście do
pobliskiego stanu odbywało się z pewnym niezerowym prawdopodobieństwem.
Istnieją rozmaite możliwości wyboru kandydatów na gęstość instrumentalną

g(y|x). Oczywiście, w danym szczególnym przypadku może mieć ona prawie
dowolną postać. Istnieją jednak pewne ogólne metody wyboru postaci gęstości
proponującej, które teraz pokrótce omówimy.
Jedną z najprostszych postaci gęstości g(y|x) jest funkcja niezależna od

zmiennej x, tzn. gęstość g(y). W tym przypadku odpowiedni algorytm MH ma
postać

1. Wylosuj zmienną Yi−1 z gęstości g(.)

2. Nowy punkt Xi losuj według przepisu:

Xi =

{

Yi−1 z prawd. p(xi−1, Yi−1)

xi−1 z prawd. 1− p(xi−1, Yi−1)
, (3.34)

gdzie

p(x, y) = min

{

f(y)

g(y)

g(x)

f(x)
, 1

}

. (3.35)
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Jak widzimy, w tej modyfikacji algorytmu MH, znanej jako niezależny algorytm
MH (w j. ang. independent Metropolis-Hastings algorithm), generowanie kolej-
nych zmiennych Yi odbywa się niezależnie od wartości zmiennej Xi.

Inną możliwością jest wykorzystanie gęstości instrumentalnej, która byłaby
losowym zaburzeniem wartości zmiennej Xi, tzn. miała postać

Yi = Xi + εi , (3.36)

gdzie εi jest pewną zmienną losową niezależną od zmiennej Xi. W przypad-
ku (3.36) odpowiedni ŁM utworzony przez wartości wygenerowane gęstością
instrumentalną będzie błądzeniem przypadkowym po przestrzeni stanów X . Jak
łatwo zauważyć, dla (3.36) gęstość warunkową g(y|x) możemy zapisać także
jako funkcję zależną jedynie od odległości pomiędzy zmiennymi Yi i Xi, tzn.
w postaci g(y − x).
Kolejną propozycją, wspomnianą już wcześniej, jest symetryczna postać gę-

stości instrumentalnej, tzn. spełniająca warunek g(y|x) = g(x|y) dla dowol-
nych x, y ∈ X . Jak pamiętamy, symetryczność gęstości proponującej umożliwia
znaczne uproszczenie prawdopodobieństwa akceptacji do postaci (3.29), a więc
de facto niezależnej od gęstości warunkowej g(y|x).
Należy zauważyć, że wybór postaci gęstości instrumentalnej jest bardzo istot-

ny w algorytmie MH. Z jednej strony powinna być ona możliwie jak najprostsza
w celu ułatwienia konstrukcji algorytmu i przyśpieszenia jego działania, z drugiej
strony powinna ona sprzyjać szybkiej zbieżności estymatora (3.5) do szukanej
całki w problemie (3.3).

W przypadku wyboru gęstości instrumentalnej g(y) niezależnej od aktualnej
wartości zmiennej Xi, najlepsze rezultaty daje postać gęstości maksymalizującej
prawdopodobieństwo akceptacji (3.35), co jednak zakłada podobieństwo funk-
cji g(.) do f(.). Z kolei w przypadku omówionego powyżej błądzenia losowego,
ważnym czynnikiem przy wyborze postaci gęstości instrumentalnej powinna być
szybkość przeszukiwania przestrzeni stanów X . Niestety, w obu przypadkach za-
lecenia te mają raczej charakter ogólnych wskazówek niż dokładnych wzorów na
postać funcji g(y|x) (patrz np. [64]).
Oprócz naturalnego estymatora średniej (3.5) dla algorytmu MH możliwe

jest stworzenie innych, bardziej złożonych estymatorów średniej Efh(X). Przy-
kładem może być tutaj tzw. estymator warunkowy lub inaczej Rao-Blackwel-
lizowany (w j. ang. Rao-Blackwellized). Co istotne, estymator taki dominuje
klasyczny estymator (3.5), jeśli weźmiemy pod uwagę kwadratową funkcję stra-
ty.

Konstrukcja estymatora Rao-Blackwellizowanego polega na zauważeniu, że
ciąg X0, X1, . . . symulowany przez algorytm MH powstaje dzięki wykorzystaniu
dwóch próbek – Y0, Y1, . . . oraz U0, U1, . . ., gdzie Yi ∼ g(.|xi), a Ui ∼ U[0;1].
Symbol U[0;1] oznacza tutaj rozkład jednostajny, a zmienna Ui wykorzystywana
jest do akceptacji lub odrzucenia punktu – kandydata Yi zgodnie z prawdopo-
dobieństwem akceptacji p(xi, Yi).

Intuicyjnie, jeśli przy konstrukcji estymatora weźmiemy pod uwagę również
kroki odrzucone, a nie tylko zaakceptowane, jak w klasycznym wzorze (3.5),
zwiększy się ilość dostępnej nam informacji, przez co spadnie wariancja projek-
towanego estymatora. W celu wykorzystania powyższego wnioskowania możemy
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napisać

ĥf (X) =
1

n+ 1

n
∑

i=0

h(Xi) =
1

n+ 1

n
∑

i=0

h(Yi)

n
∑

i=0

11(Xi = Yi) , (3.37)

co prowadzi do wzoru wykorzystującego warunkową wartość oczekiwaną

ĥf(X) =
1

n+ 1

n
∑

i=0

h(Yi)E

(

n
∑

i=0

11(Xi = Yi)|Y0, Y1, . . . , Yn
)

=

=
1

n+ 1

n
∑

i=0

h(Yi)

(

n
∑

i=0

P(Xi = Yi |Y0, Y1, . . . , Yn )
)

. (3.38)

Co istotne, możliwe jest bezpośrednie, numeryczne obliczenie prawdopodobieństw
postaci P(Xi = Y |Y0, Y1, . . . , Yn ) (patrz np. [15]). Dla przykładu, przy algoryt-
mie MH wykorzystującym generowanie z niezależnej funkcji gęstości g(y) (patrz
(3.34) i (3.35)), wprowadźmy następujące oznaczenia

wi =
f(yi)

g(yi)
, vij = min

(

wi
wj
, 1

)

, dla 0 ¬ i < j , (3.39)

zii = 1 , zij =

j
∏

k=i+1

(1 − vij) , dla i < j . (3.40)

Mamy wtedy następujące twierdzenie

Twierdzenie 3.8. Estymator postaci

ĥf (X) =
1

n+ 1

n
∑

i=0

ϕih(Yi) (3.41)

jest estymatorem dla całki w problemie (3.3), gdzie

ϕi = τi

n
∑

j=i

zij (3.42)

i τi = P(Xi = Yi |Y0, Y1, . . . , Yn ), przy czym

τ0 = 1 , τi =

i−1
∑

j=0

τjzj(i−1)vji dla i > 0 . (3.43)

Twierdzenie to, kosztem dodatkowych obliczeń dla współczynników zij , umoż-
liwia zmniejszenie wariancji estymatora (3.41) w porównaniu do (3.5). Co istot-
ne, w (3.41) wykorzystujemy wszystkie kroki Y0, Y1, . . . wygenerowane przez
algorytm MH, również te odrzucone w wyniku porównania z prawdopodobień-
stwem akceptacji p(x, y).

3.2.2 Dwuwymiarowy próbnik Gibbsa

W celu lepszego zilustrowania działania próbnika Gibbsa rozpoczniemy od
jego wersji dwuwymiarowej, aby potem przejść do wersji wielowymiarowej.
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W przypadku dwuwymiarowym interesować nas będzie symulowanie war-
tości (X0, Y0), (X1, Y1), . . . wektora losowego (X,Y ) o łącznej gęstości f(x, y).
Zakładamy ponadto, że potrafimy generować zmienne losowe dla obu gęstości
warunkowych fX|Y (x|y) i fY |X(y|x). Startując z dowolnie wybranej, początko-
wej wartości x0, próbnik Gibbsa losuje kolejne wartości w cyklu następujących
kroków:

1. Wylosuj zmienną Yi z gęstości fY |X(.|xi−1)

2. Wylosuj zmienną Xi z gęstości fX|Y (.|yi)
Jak łatwo zauważyć, próbnik Gibbsa w tej wersji polega na naprzemiennym

generowaniu jednej ze zmiennych losowych X lub Y z odpowiedniej gęstości wa-
runkowej pod warunkiem drugiej ze zmiennych. Innymi słowy, algorytm niejako
„przeskakuje” pomiędzy „osiami” wektora losowego (X,Y ).
Próbnik Gibbsa może być przede wszystkim zastosowany do losowania pró-

bek z wektora losowego (X,Y ) o trudnej do generowania gęstości łącznej f(x, y).
Co istotne, również podciągi X0, X1, . . . i Y0, Y1, . . . są ŁM, których rozkładami
stacjonarnymi są odpowiednie gęstości brzegowe fX(.) i fY (.). Umożliwia to za-
stosowanie próbnika Gibbsa również do otrzymywania próbek o odpowiednich
gęstościach brzegowych, co jest przydatne np. w modelach brakujących danych.
W tym przypadku, jeśli interesują nas zmienne o skomplikowanej gęstości fX(.),
możliwe jest dodanie dodatkowej zmiennej Y i wykorzystywanie prostszych w
generacji gęstości warunkowych fX|Y (x|y) i fY |X(y|x). W takim modelu nie jest
dla nas ważne symulowanie zmiennych o łącznej gęstości f(x, y), ale otrzyma-
nie próbek z odpowiedniej gęstości brzegowej. Zmienna Y pełni wtedy funkcję
zmiennej pomocniczej (w j. ang. auxiliary variable), niebranej pod uwagę w
wyniku, ale istotnej w procesie jego otrzymywania.
Podsumowanie powyższych uwag dotyczących zbieżności do odpowiednich

gęstości dla próbnika Gibbsa znaleźć można w następującej definicji i twierdze-
niu (patrz np. [64]).

Definicja 3.9. Niech X =
(

X(1), X(2), . . . , X(m)
)

będzie m-wymiarowym wekto-

rem losowym o gęstości łącznej fX

(

x(1), . . . , x(m)
)

, a fX(i)(.) gęstością brzegową

zmiennej x(i). Powiemy, że fX spełnia warunek dodatniości (w j. ang. positivity
condition), jeśli zachodzi następująca implikacja

fX(i)
(

x(i)
)

> 0 dla każdego i = 1, . . . , p⇒ fX

(

x(1), . . . , x(m)
)

> 0 . (3.44)

Innymi słowy, nośnik gęstości łącznej fX jest iloczynem kartezjańskim nośni-
ków poszczególnych gęstości brzegowych.

Twierdzenie 3.10. Niech łączna gęstość f(x, y) spełnia warunek dodatniości,
a jądro przejścia K(X,Y )((xi−1, yi−1), (xi, yi)) będzie funkcją absolutnie ciągłą.
Wtedy ŁM generowany za pomocą próbnika Gibbsa jest nieprzywiedlny, powraca-
jący w sensie Harrisa i zbieżny do swego rozkładu stacjonarnego f(x, y). Ponadto
podciągi X0, X1, . . . i Y0, Y1, . . . są także ŁM zbieżnymi do swych odpowiednich
rozkładów stacjonarnych fX(.) i fY (.).

3.2.3 Wielowymiarowy próbnik Gibbsa

W wielowymiarowym próbniku Gibbsa konstruowany jest ciąg m-wymia-
rowych wektorów losowych X0,X1, . . . ,Xn, . . . o gęstości łącznej f(X). Przez
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(

X
(1)
i , . . . , X

(m)
i

)

będziemy oznaczać wektor współrzędnych zmiennej losowej

Xi. W ogólnym przypadku każda z poszczególnych współrzędnych X
(j)
i też mo-

że być wielowymiarowym wektorem losowym.

PrzezX
(−j)
i oznaczymy wektor losowy

(

X
(1)
i , . . . , X

(j−1)
i , X

(j+1)
i , . . . , X

(m)
i

)

,

czyli wektor pozbawiony swojej j-współrzędnej. Ponadto założymy, iż możliwe
jest efektywne generowanie zmiennych losowych z poszczególnych gęstości wa-
runkowych fX(j)|X(−j)

(

.|x(1), . . . , x(j−1), x(j+1), . . . , x(m)
)

dla j = 1, . . . ,m. Gę-
stości takie określane są jako pełne warunkowe (w j. ang. full conditionals). Jak
widzimy, jest to odpowiednik podobnego warunku dla dwuwymiarowego prób-
nika Gibbsa.
Dowolną wartość startową

(

x
(1)
0 , . . . , x

(m)
0

)

dla algorytmu oznaczymy przez x0.

Wtedy, przy podanych powyżej założeniach, próbnik Gibbsa generuje kolejne
elementy ciągu według następującego algorytmu:

1. Generuj X
(1)
i+1 z gęstości fX(1)|X(−1)

(

.|x(2)i , . . . , x
(m)
i

)

2. Generuj X
(2)
i+1 z gęstości fX(2)|X(−2)

(

.|x(1)i+1, x
(3)
i , . . . , x

(m)
i

)

3. Generuj X
(3)
i+1 z gęstości fX(3)|X(−3)

(

.|x(1)i+1, x
(2)
i+1, x

(4)
i , . . . , x

(m)
i

)

4. . . .

m. Generuj X
(m)
i+1 z gęstości fX(m)|X(−m)

(

.|x(1)i+1, x
(2)
i+1, . . . , x

(m−1)
i+1

)

Powyższy algorytm jest bezpośrednim przeniesieniem przypadku dwuwymia-
rowego w m-wymiarowy. Również tutaj następuje generowanie poszczególnych
zmiennych z kolejnych gęstości warunkowych, co odpowiada „poruszaniu się”
po kolejnych „osiach” wektora losowego X.
Istnieją rozmaite modyfikacje powyższego algorytmu. Jedna z nich polega

na zastosowaniu permutacji zamiast systematycznej sekwencji „ruchów” wzglę-
dem kolejnych współrzędnych wektora losowego X. W algorytmie tym najpierw
losowana jest dowolna permutacja Σ zbioru m-elementowego, a następnie wy-
korzystuje się tą permutację do wyboru kolejności generowania względem po-
szczególnych gęstości warunkowych.
Inna modyfikacja polega na wykorzystaniu dodatkowego, niezależnego roz-

kładu pomocniczego V o nośniku złożonym z m elementów (patrz np. [49]).
Przy takiej modyfikacji, najpierw generuje się zmienną losową J zgodnie z roz-
kładem V , aby dla wygenerowanej wartości j z tego rozkładu, dokonać loso-

wania nowej wartości współrzędnej X
(j)
i+1 z gęstości fX(j)|X(−j)

(

.|x(−j)
)

. W tej
modyfikacji dokonujemy więc losowego wyboru „osi”, względem której następuje
„ruch” próbnika Gibbsa.
Podobnie jak w dwuwymiarowym przypadku, dla wielowymiarowego prób-

nika Gibbsa istnieją twierdzenia dotyczące zbieżności ŁM X0,X1, . . . ,Xn, . . . do
gęstości łącznej f(X). W oczywisty sposób, ich założenia powinny być łatwe do
sprawdzenia w praktycznych zastosowaniach. Podamy teraz przykład jednego z
takich twierdzeń.

Twierdzenie 3.11. Łańcuch Markowa wygenerowany próbnikiem Gibbsa jest
nieprzywiedlny i nieokresowy, jeśli gęstości warunkowe fX(j)|X(−j) spełniają na-
stępujące warunki:
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1. Niech x = (x(1), . . . , x(m)) i x′ = (x′(1), . . . , x′(m)) oraz istnieje δ > 0 dla
której x,x′ ∈ supp(fX), |x− x′| < δ i

fX(j)|X(−j)
(

x(j)
∣

∣

∣x(1), . . . , x(j−1), x′
(j+1)

, . . . , x′
(m)
)

> 0 dla i = 1, . . . ,m

(3.45)

2. Istnieje δ′ < δ, taka, że każda para x,x′ ∈ supp(fX) może być połączona
skończoną ilością kul o promieniu δ′ mających parami niepuste przecięcia.

Mimo skomplikowanego sformułowania powyższego twierdzenia, jego zasad-
niczym elementem są dwa warunki. Pierwszy z nich określa, iż istnieje nieze-
rowe prawdopodobieństwo przejścia pomiędzy dwoma dowolnymi, dostatecznie
bliskim sobie stanami x i x′. Celem drugiego jest wymaganie, aby wielowy-
miarowy próbnik Gibbsa poruszał się po spójnej przestrzeni stanów, tzn. miał
nośnik spójny w sensie topologicznym.

3.2.4 Algorytm MH a próbnik Gibbsa

Obecnie skupimy się na podobieństwach i różnicach występujących pomię-
dzy dwoma omówionymi wcześniej algorytmami generowania ŁM w metodach
MCMC – algorytmie Metropolisa – Hastingsa i próbniku Gibbsa.
Rozpoczniemy od istotnego teoretycznie twierdzenia, które niejako uprawnia

do tego typu porównania.

Twierdzenie 3.12. Wielowymiarowy próbnik Gibbsa jest równoważny połą-
czeniu ze sobą m algorytmów MH o prawdopodobieństwach akceptacji równych
zawsze jeden.

Liczba m występująca w powyższym twierdzeniu jest, jak pamiętamy, wy-
miarem wektora X generowanym przez próbnik Gibbsa (patrz rozdział 3.2.3).
Dowód tego twierdzenia znaleźć można w [64].
Mimo stwierdzonej powyżej teoretycznej odpowiedniości pomiędzy oboma

algorytmami, istnieją pewne istotne różnice w ich praktycznym zastosowaniu.
Przede wszystkim próbnik Gibbsa wymaga dość istotnej wiedzy o postaci funkcji
łącznej f(X), z której chcemy uzyskać próbki. Wiedza ta to przynajmniej znajo-
mość poszczególnych pełnych warunkowych funkcji gęstości fX(j)|X(−j)

(

.|x(−j)
)

wraz z umiejętnością symulowania wartości zmiennych losowych dla tych gęsto-
ści. Jednocześnie konieczność stosowania pełnych gęstości warunkowych powo-
duje brak takiej swobody w konstrukcji algorytmu, jaką zapewniała możliwość
wyboru prawie dowolnej gęstości instrumentalnej w algorytmie MH. Może to być
rozpatrywane zarówno jako wada, jak i zaleta próbnika Gibbsa – z jednej strony
trudniejsza jest jego optymalizacja i mniejsza elastyczność, z drugiej – trudniej
o nieodpowiedni wybór, np. błędnej lub zdegenerowanej lokalnie gęstości.
Po drugie, z samej swej natury, próbnik Gibbsa jest niejako „wielowymiaro-

wy” – sama jego konstrukcja wymaga stosowania minimum dwuwymiarowych
zmiennych losowych (patrz rozdział 3.2.2). Nawet przy modelach brakujących
danych, niezbędne jest zastosowanie drugiej losowej zmiennej pomocniczej.
Inna różnica pomiędzy algorytmami wynika bezpośrednio z twierdzenia 3.12

– w przypadku próbnika Gibbsa każda z proponowanych wartości jest zawsze
akceptowana, gdy dla algorytmu MH zdarzają się odrzucenia nowych wartości
na korzyść starych z prawdopodobieństwem 1− p(xi−1, Yi) (patrz (3.27)).
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W literaturze rozważane są rozmaite połączenia obu typów algorytmów, zwa-
ne hybrydowymi algorytmami MCMC (w j. ang. hybrid MCMC algorithms).
Połączenia te mogą mieć postać mieszanin lub cykli (patrz np. [71]), zgodnie z
poniższą definicją.

Definicja 3.13. Niech K(1)X ,K(2)X , . . . ,K(p)X będą jądrami przejścia dla kroków
pewnego algorytmu generującego ŁM. Wtedy mieszaniną nazwiemy algorytm
związany z jądrem

KX = a1K(1)X + . . .+ apK
(p)
X , (3.46)

gdzie a1, . . . , ap jest pewnym rozkładem prawdopodobieństwa. Z kolei cyklem
nazwiemy zaś algorytm o jądrze przejścia zadanym złożeniem funkcji

KX = K(1)X ◦ . . . ◦ K
(p)
X . (3.47)

Innymi słowy, hybrydowy algorytm MCMC polega na stworzeniu algorytmu
złożonego jednocześnie z odpowiednio dobranych algorytmów MH i próbnika
Gibbsa. Przykładowo, algorytm hybrydowy składać się może głównie z kroków
próbnika Gibbsa, ale co ustalony wcześniej p-ty krok wykorzystywany jest al-
gorytm MH – mamy wtedy do czynienia z cyklem w myśl definicji 3.13. Innym
przykładem może być wykorzystywanie algorytmu MH z pewnym ustalonym
wcześniej prawdopodobieństwem wśród kroków próbnika Gibbsa.

3.2.5 Przykładowe zastosowanie metody MCMC

Zastosowania symulacyjnych metod MCMC, jak zostało to wspomniane na
początku tego rozdziału, obejmują bardzo szeroki zakres dziedzin i aplikacji
praktycznych. W związku z tym omówimy tutaj pokrótce tylko jeden przykład
zastosowania, związanego z odszumianiem i analizowaniem obrazów cyfrowych
(patrz np. [4, 33, 29, 43, 45, 75]).

Konieczność wykorzystywania metod MCMC przy odszumianiu i analizowa-
niu zdjęć związana jest nie tylko z częstokroć bardzo dużym rozmiarem prze-
strzeni stanów, wynikającym z rozdzielczości zdjęcia, np. 20482, ale i z wpro-
wadzeniem ewentualnego trzeciego wymiaru, czyli np. czasu w filmach. Genezy
stosowanych przy tym algorytmów należy upatrywać w zastosowaniach fizycz-
nych, np. w badaniach nad magnetycznością ciał stałych (patrz np. [5, 29]).
W niniejszym rozdziale przyjrzymy się przede wszystkim problemowi odszu-

miania obrazów cyfrowych. Przez X oznaczymy prawdziwy obraz, składający
się z pikseli, czyli z pojedynczych elementów obrazu x(i). Zazwyczaj piksele
x(i) tworzą ściśle określoną dwuwymiarową strukturę, np. prostokątną tablicę
w przypadku standardowych zdjęć, a ich wartości mogą być binarne (np. dla
zdjęć czarno-białych), dyskretne (w przypadku zdjęć w odcieniach szarości) lub
rzeczywiste. Wartości przyjmowane przez piksele nazywać będziemy dalej kolo-
rami.
Ogólniej rzecz ujmując, obraz X jest elementem przestrzeni AS , gdzie A jest

zbiorem dopuszczalnych kolorów, a S – zbiorem wszystkich pikseli w obrazie. Na
zbiorze S zadany jest graf K zadający strukturę sąsiedztw dla poszczególnych
pikseli. Dla zdjęć przykładem takiego zbioru sąsiedztw pojedynczego piksela
x(i) mogą być wszystkie piksele stykające się brzegiem lub wierzchołkiem z tym
pikselem.
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Obserwowany przez nas, zarejestrowany obraz Y składa się z kolei z pikseli
oznaczanych przez y(i). Podobnie jak poprzednio, Y ∈ AS , choć w ogólności
przestrzeń kolorów i zbiór pikseli dla obrazu zarejestrowanego mogą być inne
niż dla obrazu rzeczywistego X.

Zakładamy, że zarejestrowany obraz Y jest zaszumionym zniekształceniem
obrazu rzeczywistego X zgodnie z ogólnym modelem szumu zadanym przez
prawdopodobieństwo

P (Y|X) =
∏

i∈S
P
(

y(i)
∣

∣

∣x(νi)
)

, (3.48)

gdzie νi jest zbiorem wszystkich pikseli, które wpływają na stan piksela y
(i).

Jak łatwo zauważyć, w celu pełnego zdefiniowania modelu zaszumienia (3.48),
niezbędne jest określenie postaci funkcji P (.|.), np. jako szumu gaussowskiego z
bezpośrednim oddziaływaniem wartości piksela x(i) na y(i)

P
(

y(i)
∣

∣

∣x(i)
)

∼ N(x(i);σ2) , (3.49)

gdzie σ2 jest ustaloną wariancją – poziomem szumu tła. Dla obrazów o binar-
nych kolorach szum może być generowany poprzez losową zamianę „czarnego”
w „białe” i odwrotnie, zgodnie z regułą

P
(

y(i)
∣

∣

∣x(i)
)

=

{

y(i) = x(i) z prawd. p

y(i) 6= x(i) z prawd. 1− p
, (3.50)

gdzie 1− p jest prawdopodobieństwem zmiany koloru piksela.
Pełne wyspecyfikowanie modelu wymaga jeszcze poczynienia założeń odno-

śnie prawdopodobieństw a priori dla pikseli rzeczywistego obrazu X. Założenia
te mogą mieć postać bardzo ogólną, jak i szczegółową, jeśli dysponujemy do-
datkowymi informacjami na temat odszumianego obrazu. Przykładem takiego
ogólnego założenia jest model Pottsa, wykorzystywany także w zagadnieniach
fizycznych

P(X) ∝
∏

i∈S
exp



−β
∑

i∼j
11
(

x(i) = x(j)
)



 , (3.51)

gdzie i ∼ j oznacza wszystkie piksele znajdujące się w pewnym określonym
sąsiedztwie piksela x(i), zgodnie z zadanym wcześniej grafem K. Parametr β
ma wpływ na wagę informacji a priori względem informacji obserwowanej.
Wzór (3.51) oznacza intuicyjne przekonanie, że sąsiednie piksele, np. bezpośred-
nio stykające się ze sobą, mają ten sam kolor. Sprzyja to powstawaniu dużych,
jednokolorowych obszarów.

Ze wzoru Bayesa mamy prawdopodobieństwo a posteriori

P (X|Y) ∝ P(X) P (Y|X) , (3.52)

skąd, dla modelu zadanego przez (3.48) i (3.51), łatwo otrzymujemy wzór na
pełne warunkowe prawdopodobieństwa (porównaj z definicją wprowadzoną w



3.2 Metody Markov Chain Monte Carlo 43

rozdziale 3.2.3)

P
(

x(i)
∣

∣

∣x
(−i),Y

)

∝

∝ exp



−β
∑

i∼j,i6=j
11
(

x(i) = x(j)
)





∏

j:j∈νi
P
(

y(j)
∣

∣

∣x(νi)
)

. (3.53)

Zauważmy, że z założeń modelu wynika, iż skoro interesuje nas postać obra-
zu rzeczywistego X, to oznacza, że szukamy najbardziej prawdopodobnej warto-
ści rozkładu. Dysponując pełnymi warunkowymi prawdopodobieństwami (3.53),
możemy do rozwiązania tego problemu bezpośrednio skorzystać z wielowymia-
rowego próbnik Gibbsa (patrz rozdział 3.2.3). Na przykład, jeśli przez sąsiedz-
two piksela i-tego zdefiniujemy jego ośmiu najbliższych sąsiadów (cztery piksele
sąsiadujące krawędziami i cztery wierzchołkami), a jako model szumu wykorzy-
stamy (3.50), to otrzymujemy

P
(

x(i)
∣

∣

∣x
(−i),Y

)

∝

∝ exp



−β
∑

i∼j,i6=j
11
(

x(i) = x(j)
)

+ ln p 11
(

x(i) = x(j)
)

+

+ ln(1 − p) 11
(

x(i) 6= x(j)
))

. (3.54)

Jak łatwo zauważyć, ponieważ sąsiedztwo obejmuje w tym momencie tylko osiem
innych pikseli, obliczenie czynnika normującego dla (3.54) jest bardzo łatwe. W
konsekwencji umożliwia to bezproblemowe wykorzystanie próbnika Gibbsa.
Model Pottsa opisany wzorem (3.51) najlepiej odpowiada przypadkowi czar-

no-białych zdjęć, czyli binarności stanów pikseli obrazu. Dla skali szarości lub
obrazów kolorowych lepszym wyborem jest założenie prawdopodobieństwa a
priori danego przez

P(X) ∝
∏

i∈S
exp



−β
∑

i∼j
ψ
(

x(i) − x(j)
)



 , (3.55)

gdzie ψ(.) jest pewną symetryczną funkcją (patrz np. [3, 31]). W tego typu pro-
blemach pełne warunkowe prawdopodobieństwa mogą mieć zbyt skomplikowaną
postać do bezpośredniego wykorzystania próbnika Gibbsa i niezbędne może być
użycie algorytmu MH (patrz rozdział 3.2.1).
Innym przykładem związanym z analizowaniem i odszumianiem obrazów cy-

frowych jest wykorzystanie metod MCMC w obróbce obrazów otrzymanych w
tomografii komputerowej SPECT i PET (patrz np. [30, 33, 43]). W modelach
tych X jest opisem fizycznego modelu – odwzorowaniem ciała pacjenta poddane-
go badaniu tomograficznemu. Do ciała pacjenta wprowadzany jest radioaktywny
izotop, emitujący pozytrony w wyniku rozpadu jąder atomów. Pozytrony te ani-
hilując z elektronami, powodują powstanie fotonów, rejestrowanych następnie
przez aparaturę medyczną. W takim ujęciu Y nie jest jedynie zaszumionym
zniekształceniem obrazu reczywistego X, ale zupełnie inną przestrzenią – mo-
delem odwzorowującym sensory rejestrujące fotony. Co istotne, w tego typu
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zastosowaniu możliwe jest wykorzystanie przedstawionej powyżej metody od-
szumiania obrazów, ale w celu ich rekonstrukcji. Najogólniej rzecz ujmując, w
tym przypadku problemem do rozwiązania jest znalezienie miejsca i wielkości
emisji pozytronów, czyli odtworzenie modelu nieznanej emisji X bazując na za-
obserwowanych wynikach sensorów Y. Dodatkowo sam proces odwzorowywania
emisji przez aparaturę skutkuje dodatkowymi zmianami w stosunku do omó-
wionej wcześniej metody odszumiana - np. sąsiedztwo „piksela” x(i) nie musi
być zbiorem zwartym. Przy zastosowaniu metod MCMC możliwe jest jednak
pozytywne rozstrzygnięcie, z którego miejsca ciała pacjenta emitowane są reje-
strowane przez aparaturę fotony.

W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o modelach bayesowskich. Zwróć-
my bowiem uwagę, iż opisana powyżej metoda odszumiania obrazu odpowiada
dokładnie zasadom wnioskowania bayesowskiego. W szczególności próbnik Gib-
bsa jest znakomicie dostosowany do tego typu zadań, dzięki wykorzystywaniu
pełnych warunkowych gęstości przy generowaniu zmiennych z poszukiwanego
rozkładu.

Zalety próbnika Gibbsa są szczególnie widoczne przy analizowaniu złożo-
nych, wielopoziomowych modeli bayesowskich opisywanych zazwyczaj graficznie
za pomocą DAG-ów, tzn. skierowanych, niecyklicznych grafów (w j. ang. direct,
acyclic graph). DAG-i składają się z węzłów połączonych strzałkami. Rodzicami
danego węzła w grafie DAG nazwiemy wszystkie węzły bezpośrednio połączone
z rozpatrywanym węzłem, których strzałki skierowane są w kierunku do tego
węzła, a dziećmi – węzły, których strzałki skierowane są od rozpatrywanego wę-
zła. Dla przykładu – na rys. 3.2, dziećmi węzła A są węzły B i C, rodzicem węzła
C jest węzeł A, a dzieckiem C – węzeł D. W zastosowaniach statystycznych węzły
reprezentują rozkłady poszczególnych parametrów modelu, od których to zależą
rozkłady parametrów w węzłach – dzieciach.

Rysunek 3.2: Rodzice i dzieci w DAG-ach

W tego typu modelach wykorzystanie metod MCMC jest możliwe dzięki
pewnej obserwacji. Otóż rozkład łączny wszystkich zmiennych można przedsta-
wić jako iloczyn rozkładówwarunkowych poszczególnych składowych, przy czym
rozkłady te zależą tylko od parametrów węzłów – rodziców (patrz np. [46]), tzn.

P(V) =
∏

v∈V

P (v | rodzice v ) , (3.56)
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gdzie V są wszystkimi zmiennymi losowymi w rozpatrywanym modelu. Umożli-
wia to szybkie konstruowanie niezbędnych w próbniku Gibbsa pełnych warun-
kowych rozkładów prawdopodobieństw (patrz np. [33]).

3.2.6 Zalety i wady metod MCMC

Jak zostało to podkreślone w poprzednich rozdziałach, największą zaletą
metod MCMC w porównaniu do metod MC jest brak konieczności bezpośred-
niego generowania próbek z pewnej, być może bardzo skomplikowanej, funkcji
gęstości f(x) np. w problemie (3.3). Zamiast tego stosujemy dość dowolnie wy-
braną gęstość instrumentalną g(y|x) – w algorytmie MH (patrz rozdział 3.2.1),
albo pełne gęstości warunkowe fX(j)|X(−j)

(

.|x(−j)
)

– w próbniku Gibbsa (patrz
rozdział 3.2.3). Pozwala to w łatwy sposób ominąć niektóre problemy zasygna-
lizowane w rozdziale 3.1.3.
Możliwość skorzystania z odpowiednich twierdzeń ergodycznych, które za-

pewniają zbieżność wygenerowanego ŁM do gęstości stacjonarnej f(x) jest jed-
nocześnie największą ze słabości metod MCMC. Zauważmy bowiem, że na stwo-
rzony odpowiednim algorytmem ŁM wpływ mają jednocześnie punkt starto-
wy X0 oraz liczba wykonanych przez ten algorytm kroków n. W oczywisty
sposób, ŁM powinien szybko „zapomnieć” o wybranej lub wylosowanej przez
użytkownika wartości startowej, aby nie miała ona wpływu na końcowy estyma-
tor i nie powodowała jego statystycznego obciążenia. Z drugiej strony, niezbędna
jest również pewna minimalna liczba kroków algorytmu, aby estymator zbliżył
się do poszukiwanej przy jego pomocy wartości.
Nie jest przy tym możliwe, jak w przypadku metod MC, bezpośrednie sko-

rzystanie z centralnych twierdzeń granicznych gwarantujących stworzenie prze-
działu ufności dla estymatora na z góry określonym poziomie ufności (patrz
np. twierdzenie 3.3). Niestety, aby efektywnie wykorzystać odpowiedniki CTG
dla ŁM, wymagane jest posiadania estymatorów kowariancji zmiennych loso-
wych dla poszczególnych kroków ŁM (patrz założenia twierdzeń 2.33 i 2.35).
W oczywisty sposób estymowanie kowariancji dla zmiennych nie posiadających
jednakowego rozkładu jest zadaniem szczególnie trudnym i wymagającym za-
stosowania dodatkowych symulacji.
W związku z powyższym, istotnym zagadnieniem w metodach MCMC jest

problem diagnostyki, tzn. określania takich warunków i ograniczeń dla algoryt-
mu przy których tworzony metodą MCMC estymator „w odpowiedni sposób”
estymuje pożądaną przez nas wartość. Zagadnieniem tym szczegółowo zajmiemy
się w rozdziale 4.
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Rozdział 4

Diagnostyka metod MCMC

Jak zostało to zasygnalizowane w rozdziale 3.2.6, jednym z najistotniejszych
dla praktyki metod MCMC problemów jest zagadnienie diagnostyki. W różnych
pracach istnieją różne definicje tego zagadnienia i odmienne podejścia do je-
go rozwiązywania. W niniejszej przeglądzie wzorować się będziemy głównie na
omówieniu przedstawionym w [64], jako jednym z najbardziej przekrojowych i
jednocześnie najlepiej systematyzujących różne źródła.

Najgólniej rzecz ujmując, diagnostyka metod MCMC polega na określeniu
ile początkowych wartości wygenerowanego ŁM należy odrzucić oraz w którym
momencie można symulację zakończyć. Należy podkreślić, że wielu autorów zaj-
muje się w swoich pracach jedynie drugim z przedstawionych pytań, uznając je
za znacznie istotniejsze i deklaratywnie przyjmując odrzucenie np. 10% pierw-
szych kroków zasymulowanego łańcucha X0, X1, . . . , Xn. Oczywiście, tego typu
podejście może prowadzić do statystycznego obciążenia konstruowanego esty-
matora, związanego ze zbytnim wpływem wartości początkowej na uzyskiwany
wynik.
Innym problemem, wartym zauważenia, jest fakt kłopotów z porównywalno-

ścią jakości rozmaitych metod diagnozy. Bezpośrednio idzie za tym niejasność
sformułowania i chyba także niewielka celowość pytania, która z rozważanych
dalej metod diagnostycznych jest najlepsza. Z jednej strony trudnym jest bo-
wiem porównywanie metod heurystycznych, bardzo powszechnych w diagno-
styce MCMC, z metodami bardziej teoretycznymi, korzystającymi ze skom-
plikowanych nierzadko twierdzeń. Wynika to zarówno z subiektywności ocen
wysuwanych na podstawie intuicji i wiedzy badacza, obserwującego np. wy-
kres zbieżności estymatora, z dość jednak obiektywnymi miarami bazującymi
na wariancji estymatora. Co więcej, metody heurystyczne częstokroć wymaga-
ją znacznie mniej wiedzy na temat teoretycznych własności tworzonego ŁM i
samego algorytmu, niewykorzystując jego specyficznych w danym przypadku
właściwości. W oczywisty sposób trudno jest także porównywać różne metody
stricte teoretyczne, ale bazujące na odmiennych, szczególnych własnościach ŁM,
takich jak np. posiadanie atomów w przestrzeni stanów. Nie jest bowiem moż-
liwe porównanie metod, które z konieczności odnoszą się do zupełnie różnych
typów ŁM.

Drugim z elementów, które wpływają na kwestię możliwości porównywania
metod diagnozy jest wspomniana wcześniej praktyka autorów, zwracających
uwagę na odmienne aspekty samego zagadnienia diagnozy. Łatwo zauważyć, że
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jeśli dwie odmienne metody biorą pod uwagę zupełnie inne kryteria zbieżności
w diagnostyce, wynik ich jednoczesnego zastosowania może też być zupełnie
różny – ŁM dobrze estymujący szukaną wielkość według jednej metody, może
wymagać większej, dodatkowej liczby kroków, jeśli weźmiemy pod uwagę inne
kryterium diagnostyczne.
W związku z tym, wydaje się, iż wszelkie metody diagnostyczne należy rozpa-

trywać raczej jako zestaw wzajemnie się uzupełniających narzędzi, które należy
stosować wspólnie dla rozstrzygania problemu zbieżności ŁM. Brak zbieżności
wykryty za pomocą jednej metody, może wszak pozostać niezauważony dla po-
zostałych kryteriów diagnostycznych. Dopiero zastosowanie dużej liczby różnych
metod, które będą zgodnie stwierdzać nastąpienie zbieżności, może przybliżyć
nas do postawienia prawidłowej diagnozy.
Stąd też propozycja każdej nowej metody diagnozy zapewnia szersze instru-

mentarium dla praktyków metod MCMC, ułatwiając im podejmowanie odpo-
wiednich i słusznych decyzji.

4.1 Kryteria zbieżności w diagnostyce

W niniejszym rozdziale pokrótce przyjrzymy się kilku metodom diagnostycz-
nym, podzielonym, zgodnie z podejściem zaprezentowanym w [64], według róż-
nych kryteriów zbieżności. Zagadnienie wykorzystania teorii odnowy (w j. ang.
renewal theory) w metodach diagnozy dla algorytmów MCMC, omówimy do-
kładniej w rozdziale 5 ze względu na związki z proponowaną w niniejszej pracy
metodą i rozwijaną we wspomnianym rozdziale teorią.

4.1.1 Zbieżność do rozkładu stacjonarnego

W praktyce metod MCMC każdy generowany przez odpowiedni algorytm
ŁM X0, X1, . . . startuje z pewnej, uprzednio wybranej lub wylosowanej, war-
tości początkowej X0. Jak zostało wspomniane wcześniej, wartość startowa nie
powinna mieć wpływu na uzyskiwany dzięki metodzie MCMC estymator, tzn.
nie może prowadzić do jego obciążenia lub zafałszowania. Jeśli przez Pnx0 ozna-
czymy rozkład prawdopodobieństwa dla n-tego kroku ŁM, a przez πX rozkład
stacjonarny tego ŁM, to interesować się będziemy odległością pomiędzy Pnx0(.)
a πX(.). Odległość należy tutaj rozumieć w sensie pewnej wybranej normy dla
rozkładów prawdopodobieństwa obliczanej względem stanów z przestrzeni sta-
nów łańcucha X (podobny problem sformułujemy później w (5.25) przy okazji
stawiania zasadniczego problemu diagnostycznego). Przykładem takiej odległo-
ści może być chociażby norma supremum:

∥

∥Pnx0(.)− πX(.)
∥

∥

sup
= sup
x∈X

∣

∣Pnx0(x)− πX(x)
∣

∣ . (4.1)

Jedną z prostych metod diagnostycznych mających zastosowanie w tym za-
gadnieniu, jest wykorzystanie modyfikacji dowolnego nieparametrycznego testu
zgodności, np. testu Kołmogorowa-Smirnowa (patrz np. [47, 64]). Z samej defi-
nicji wynika bowiem, że jeśli wyraz Xl ŁM pochodzi z rozkładu stacjonarnego
πX , to także zmienna Xl+1 będzie mieć taki sam rozkład.
W celu wykorzystania opisywanej metody dokonujemy podziału ŁM na dwie

oddzielne połowy – X1, . . . , Xn/2 oraz Xn/2+1, . . . , Xn. Oczywiście bezpośred-
nie zastosowanie odpowiednika statystyki testowej Kołmogorowa-Smirnowa nie
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jest możliwe ze względu na własność Markowa łańcucha, czyli istnienie korelacji
pomiędzy kolejnymi jego wyrazami. To niekorzystne zjawisko można próbować
wyeliminować dokonując tzw. subsamplingu, tzn. wykorzystując tylko co k-wy-
raz w obu podłańcuchach z ustalonym krokiem k. Otrzymujemy dzięki temu
podciągi postaci X1, Xk+1, . . . – oznaczany dalej jako V1, V2, . . . , oraz podciąg
Xn/2+1, Xn/2+1+k, . . . – oznaczany przez V

′

1 , V
′

2 , . . . . Choć sposób ten zmniej-
sza oczywiście stopień zależności występujący pomiędzy próbkami, nie eliminuje
całkowicie tej komplikacji, a ponadto prowadzi do częściowej straty informacji.

Następnym krokiem jest zastosowanie zmodyfikowanej statystyki Kołmogo-
rowa-Smirnowa

TKS =
1

M
sup
x

∣

∣

∣

∣

∣

M
∑

i=1

(

11(Vi ∈ (0, x))− 11(V
′

i ∈ (0, x))
)

∣

∣

∣

∣

∣

, (4.2)

gdzie M jest największą liczbą podzielną przez k i mniejszą niż n/2, czyli mak-
symalnym numerem wyrazu w podciągach Vi i V

′

i .

Możliwe jest przy tym otrzymanie pełnej postaci gęstości dla statystyki (4.2),
ale niestety tylko asymptotycznie w przypadku M → ∞. Statystyka

√
MTKS

przy założeniu prawdziwości hipotezy zerowej, tzn. stacjonarności ŁM, ma wte-
dy dystrybuantę postaci (patrz np. [64])

D√MTKS(x) = 1−
∞
∑

k=1

(−1)k−1e−2k2x2 . (4.3)

Dokładne wyliczenie wartości krytycznej statystyki (4.2) dla dowolnego M
skończonego jest niestety znacznie utrudnione ze względu na korelacje wystę-
pujące pomiędzy poszczególnymi elementami ŁM. W dodatku trudność proble-
mu wzrasta przy zastosowaniu metody subsamplingu z powodu wprowadzanego
przez nią czynnika losowego, który skutkuje skomplikowaniem postaci zależności
pomiędzy zmiennymi.

Do diagnozy zbieżności możliwe jest również zastosowanie teorii odnowy. Ze
względu na jej bezpośrednie wykorzystanie w metodach diagnostycznych zapro-
ponowanych w tej pracy w rozdziale 5.3, przykłady odpowiednich metod zostaną
pokrótce omówione w rozdziałach 5.3 i 5.4.

Inną metodą jest próba zbadania, czy ŁM symulowany metodą MCMC
X0, X1, . . . „odwiedził” wszystkie stany swej dziedziny X . Jeśli tak jest, to es-
tymator całki

∫

X
f(x)dx (4.4)

powinien być oczywiście zbieżny do jedynki. W celu sprawdzenia tej zbieżności
w [60] zaproponowano estymację (4.4) poprzez sumy Riemanna postaci

n−1
∑

k=0

(Xk+1 −Xk) f(Xk) . (4.5)

W przypadku gdy przestrzeń X jest jednowymiarowa, (4.5) powinien zbiegać
do jedynki nawet, gdy zmienne Xk nie są generowane dokładnie z gęstości f(x)
(patrz np. [64]).
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4.1.2 Zbieżność do średniej

Bardzo istotnym wskaźnikiem zbieżności dla metody MCMC jest kwestia
odległości pomiędzy estymatorem zbudowanym w oparciu o próbkę z trajekto-
rii Xk, Xk+1, . . . a poszukiwaną przez nas średnią Efh(X) w problemie (3.3).
Podobnie jak przy badaniu zbieżności do rozkładu stacjonarnego, odległość na-
leży rozumieć w sensie pewnej normy lub jako minimalizację błędu estymacji
poprzez zmniejszenie wariancji estymatora (porównaj ze sformułowaniem pro-
blemu (5.26)).
Odpowiedź na powyższe pytanie możemy traktować jako drugi etap w dia-

gnozowaniu zbieżności, po stwierdzeniu odpowiednio małej odległości pomiędzy
rozkładami Pnx0(.) a πX(.). Dlatego też, zgodnie z tym, co napisaliśmy wcze-
śniej, nasz estymator budujemy na podstawie ŁM o odrzuconych pierwszych k
krokach. Jednak w celu ułatwienia notacji w dalszej części tego rozdziału uży-
wać będziemy prostszego zapisu X0, X1, . . ., pamiętając przy tym o konieczności
usunięcia pewnej ilości początkowych wartości ŁM.
Zauważmy, że właśnie kwestia zbieżności do średniej Efh(X) jest jedną z

najistotniejszych kwestii dla metod MCMC – bardzo wiele praktycznych pro-
blemów można zapisać właśnie jako rozwiązanie problemu (3.3).
Zacznijmy od prostej, ale o zaskakująco dobrych własnościach, graficznej

metody diagnozującej zbieżność do wartości oczekiwanej, jaką jest jest wyko-
rzystanie sum skumulowanych – CUSUM (z j. ang. cumulative sums, patrz np.
[77, 78]). W metodzie tej badany jest wykres wartości

Cn(i) =

i
∑

k=0

(h(Xk)− Sn) (4.6)

względem zmiennej i = 1, . . . , n, gdzie

Sn =
1

n+ 1

n
∑

k=0

h(Xk) . (4.7)

Autorzy tej metody wskazują na zależność pomiędzy wyglądem wykresu a za-
chowaniem się ŁM – jeśli algorytm MCMC stosunkowo szybko przemieszcza
się po całej przestrzeni stanów X , wykres funkcji Cn(.) oscyluje wokół zera. W
przeciwnym przypadku na wykresie Cn(.) dostrzec można gładkie trajektorie,
z długimi czasami powrotu do sąsiedztwa zerowej wartości. Niestety, z racji ba-
zowania analizy tylko na pojedynczym łańcuchu, wnioski uzyskane z obserwacji
wartości (4.6) mogą być mylące w niektórych przykładach, wskazując błędnie na
osiągnięcie zbieżności nawet przy jej braku. Ponadto jest to metoda w swej na-
turze heurystyczna, wiele więc zależy od intuicji obserwatora. Jej rozszerzenia,
poprzez porównywanie do ŁM o ustalonych wcześniej własnościach, są mniej
subiektywne.
Inną metodą jest jednoczesny monitoring kilku różnych estymatorów średniej

Efh(X) opartych na tej samej trajektorii (patrz np. [63]). W momencie, w któ-
rym wartości owych estymatorów będą sobie dostatecznie bliskie, możemy zdia-
gnozować zbieżność metody MCMC. Oprócz standardowego estymatora (3.5),
w metodzie tej może być wykorzystana specyficzna wersja warunkowego esty-
matora średniej, czyli estymator Rao-Blackwellizowany (3.41). Estymator taki
może zostać również stworzony dla próbnika Gibbsa (patrz np. [64]). Jego ogólną
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postać zapisać możemy jako

E
RB
f h(X) =

1

n+ 1

n
∑

i=0

Ef (h(Xi)|Zi) , (4.8)

gdzie Zi są pewnymi dodatkowymi zmiennymi losowymi, np. dla algorytmu MH
były to prawdopodobieństwa postaci P(Xi = Y |Y0, Y1, . . . , Yn ).
Kolejnym przybliżeniem wartości średniej może być estymator uzyskany

przy pomocy metody próbkowania ważonego (importance sampling, porównaj
z (3.11)). Jak przedstawiono to wcześniej przy metodach MC, estymator ta-
ki obliczamy poprzez generowanie próbek z innej, niż interesująca nas funkcja
gęstości f(x). W przypadku, gdy gęstość f(x) znamy z dokładnością do stałej
normującej, możemy stworzyć estymator postaci

E
IS
f h(X) =

1

n+ 1

n
∑

i=0

wih(Xi) , (4.9)

gdzie

wi ∝
f(Xi)

gi(Xi)
(4.10)

i gi(Xi) jest prawdziwą gęstością użytą do generowania wartości w kroku Xi.

Estymator Efh(X) może wreszcie być stworzony poprzez zastosowanie aprok-
symacji Riemanna (w j. ang. Riemann approximation, patrz [60]). Wyraża się
on wtedy wzorem

E
R
f h(X) =

n
∑

i=0

(

X(i+1) −X(i)
)

h(X(i))f(X(i)) , (4.11)

gdzie
(

X(i)
)

i
(dla i = 0, . . . , n) oznacza uporządkowany niemalejąco ciąg wyj-

ściowy X0, X1, . . . , Xn. Należy zauważyć, że estymator tej postaci jest przezna-
czony tylko dla jednowymiarowych zmiennych losowych, co w znacznym stopniu
ogranicza jego stosowalność.

Jeśli cztery powyższe estymatory (3.5), (4.8) – (4.11) są w rozważanym
przykładzie możliwe do uzyskania, wykorzystać je można jako różne indyka-
tory zbieżności do wartości oczekiwanej. W takim przypadku symulacje kończy
się, jeśli wszystkie estymatory uzyskają zgodność do ustalonego miejsca po prze-
cinku.

Choć metoda ta ma silne podstawy teoretyczne, niemniej posiada też kil-
ka istotnych wad. Mianowicie nie we wszystkich przykładach udaje się znaleźć
wszystkie ze wspomnianych powyżej estymatorów. Ponadto metoda ta jest bar-
dzo konserwatywna i może prowadzić do znacznego zwiększenia zbędnych obli-
czeń. Wreszcie, ponieważ wszystkie estymatory bazują tylko na jednym łańcu-
chu, może zdarzyć się wyciągnięcie na ich podstawie nieprawidłowych wniosków.

Przykładem innej metody diagnostycznej jest jednoczesne badanie estyma-
torów wariancji pomiędzy wyrazami pojedynczej trajektorii i jednocześnie po-
między poszczególnymi trajektoriami (patrz np. [28]). Niech K > 1 oznacza

ilość łańcuchów, a X
(k)
i – i-ty element k-tej trajektorii dla i = 0, . . . , n oraz

k = 1, . . . ,K. W takim przypadku estymator dla wariancji zewnętrznej, tzn.
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pomiędzy łańcuchami, można przedstawić w postaci

VarB =
1

K

K
∑

k=1

(

h(X(k))− h(X)
)2

, (4.12)

gdzie

h(X(k)) =
1

n+ 1

n
∑

i=0

h
(

X
(k)
i

)

, h(X) =
1

K

K
∑

k=1

h
(

X(k)
)

. (4.13)

Z kolei estymator wariancji wewnętrznej, tzn. wewnątrz pojedynczych łańcu-
chów, zapisać można jako

VarW =
1

K

K
∑

k=1

(

1

n+ 1

n
∑

i=0

(

h
(

X
(k)
i

)

− h (Xk)
)2
)

. (4.14)

Rozważać także można estymator wariancji postaci

Var
′

=
n

n+ 1
VarW +VarB (4.15)

i w celu diagnozowania zbieżności porównywać go z estymatorem VarW. Oba te
estymatory są bowiem asymptotycznie zbieżne (patrz np. [28]), tak wiec zmniej-
szenie się różnicy pomiędzy nimi poniżej ustalonej wartości może wskazywać na
zbieżność algorytmu.
Inną metodą diagnozy zbieżności jest monitorowanie statystyki

R =
Var

′

+ VarBK
VarW

ν

ν − 2 , (4.16)

gdzie

ν = 2

(

Var
′
2

+ VarBK

)2

VarW
(4.17)

i stworzeniu na jej podstawie przedziału ufności opartym na przybliżeniu roz-
kładem Fishera lub sprawdzaniu zbieżności do jedynki (patrz np. [28]).

4.2 Inne kryteria i metody diagnozy zbieżności

Oprócz pokrótce przedstawionych powyżej kryteriów i metod zbieżności, zna-
ne są również inne, użyteczne wyniki na tym polu.
Jednym z takich innego typu kryteriów jest np. badanie, w jakim stopniu ob-

serwacjeX0, X1, . . .możemy traktować jako próbę iid. Podejście takie umożliwia
łatwe ominięcie problemów związanych z estymacją wariancji w twierdzeniach
ergodycznych dla ŁM (patrz dyskusja w rozdziale 3.2.6).
Przykładami innych metod diagnostycznych są wykorzystanie metody sprzę-

gania (lub parowania, w j. ang. coupling – patrz [39]), estymowanie normy wa-
hania całkowitego (lub zmienności całkowitej, w j. ang. total variation) dla roz-
kładu otrzymanego z symulacji (patrz [12]), wykorzystanie pewnych własności
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prawdopodobieństw przejścia pomiędzy krokami w ŁM (patrz [42]), czy esty-
matorów uzyskanych heurystycznie z symulacji pomocniczych (patrz [63]).
Należy zauważyć, że metody diagnozy wykorzystywane w metodach MCMC

różnią się między sobą nie tylko pod względem kryteriów zbieżności. Bardzo
istotnym czynnikiem jest też wykorzystywanie przez niektóre metody obserwa-
cji jednocześnie z wielu trajektorii, podczas gdy inne zadowalają się informacja-
mi uzyskanymi tylko z jednego łańcucha. Przykładem metody pierwszego typu
jest badanie estymatorów wariancji pomiędzy i wewnątrz łańcuchów, opisane w
rozdziale 4.1.2.
W literaturze dotyczącej metod MCMC istnieje długotrwała dyskusja doty-

cząca wad i zalet obu wymienionych powyżej sposobów (patrz np. [16, 52]), tzn.
konstruowania kilku krótszych trajektorii lub tylko jednego, ale za to dłuższego
łańcucha. W szczególności korzystanie jedynie z pojedynczego łańcucha mo-
że prowadzić do obciążenia estymatorów poszukiwanych metodą MCMC (patrz
np. [27]). Jak się wydaje, metodę zaproponowaną w rozdziale 5 zastosować moż-
na zarówno w przypadku pojedynczego łańcucha, jak i przy wzajemnym badaniu
kilku z nich na raz (patrz rozdział 6).
Interesujący przegląd różnych metod i kryteriów diagnostycznych można

znaleźć także np. w [16, 52].
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Rozdział 5

Propozycja metody

diagnozy zbieżności

W niniejszym rozdziale zostanie zaprezentowana metodologia umożliwiająca
przeprowadzanie diagnostyki zbieżności metod MCMC z zastosowaniem zbiorów
odnowy i na podstawie łańcucha stowarzyszonego opartego na łańcuchu wyjścio-
wym.

5.1 Atomy i zbiory odnowy

Rozpoczniemy od wprowadzenia wykorzystywanych dalej definicji i omówie-
nia pewnego użytecznego sposobu modyfikacji algorytmu wykorzystywanego w
generowaniu symulacji w metodzie MCMC.
Przez (Xi)i=0 oznaczać będziemy interesujący nas ŁM, powstały w wyni-

ku zastosowania pewnego algorytmu generującego dla rozpatrywanej metody
MCMC. Przez X oznaczymy przestrzeń stanów tego ŁM, o mocy równej sX .
Ponadto, zgodnie z umową z rozdziałów 2.1 i 2.2, zakładać będziemy, że rozwa-
żany przez nas ŁM jest jednorodny, nieprzywiedlny i nieokresowy, oraz posiada
rozkład stacjonarny oznaczany dalej przez πX .

Definicja 5.1. Zbiór A ⊂ X nazwiemy atomem, jeśli istnieje rozkład prawdo-
podobieństwa ν(.), t.ż.

P(Xk+1 ∈ B|Xk = x) = ν(B) (5.1)

dla każdego x ∈ A i każdego B ∈ B(X ).

Jak łatwo zauważyć, atom jest w pewien sposób „uogólnieniem” pojęcia
„pojedynczego stanu” x ∈ X – prawdopodobieństwa przejścia do następnego
stanu nie zależą od tego, w którym ze stanów atomu się znajdujemy.

Definicja 5.2. Zbiór A nazwiemy zbiorem odnowy, jeśli istnieje stała rzeczy-
wista 0 < ǫ < 1 i rozkład prawdopodobieństwa ν(.), t.ż.

P(Xk+1 ∈ B|Xk = x)  ǫν(B) (5.2)

dla każdego x ∈ A i każdego B ∈ B(X ).
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Różnica pomiędzy wzorami (5.1) i (5.2) w powyższych definicjach sprowadza
się do następującej własności – w przypadku atomu prawdopodobieństwo przej-
ścia do następnego stanu jest stałe dla wszystkich stanów w atomie, natomiast w
przypadku zbioru odnowy prawdopodobieństwo przejścia możemy tylko nieostro
ograniczyć od dołu wykorzystując pewien stały dla tych stanów parametr ǫ.

Definicja 5.3. Momentem odnowy dla ŁM (Xi)i=0 nazwiemy moment τ , dla
którego ciągi (X0, X1, . . . , Xτ ) i (Xτ+1, Xτ+2, . . .) są od siebie wzajemnie nieza-
leżne.

Zauważmy, że w szczególności momenty stopu (patrz wniosek 2.27) są mo-
mentami odnowy.
W przypadku, gdy A jest zbiorem odnowy, możliwe jest wprowadzenie mo-

dyfikacji w stosowanym algorytmie generacji dla rozważanej metody MCMC.
Zmiana ta ma na celu stworzenie momentów odnowy całego łańcucha (Xi)i=0 i
zostanie wykorzystana do skonstruowania łańcucha stowarzyszonego.
Jak łatwo zauważyć, jeśli rozważamy dyskretny ŁM, to zachodzi równość

P(Xk+1|Xk) = ǫν(Xk+1) + (1 − ǫ)
P(Xk+1|Xk)− ǫν(Xk+1)

1− ǫ , (5.3)

która dla ŁM o wartościach w przestrzeni ciągłej ma analogiczną postać

K(xk, xk+1) = ǫν(xk+1) + (1− ǫ)
K(xk, xk+1)− ǫν(xk+1)

1− ǫ . (5.4)

Przy czym, dzięki zachodzeniu warunku (5.2), w ułamku we wzorach (5.3) i (5.4)
występuje wartość nieujemna. Powyższe tożsamości oznaczają, że w algorytmie
generacji rozważanej metody MCMC można wprowadzić następującą zmianę:
jeśli Xk ∈ A, to wylosuj wartość Xk+1 zgodnie z następującą regułą

Xk+1 =

{

Xk+1 ∼ ν(.) dla Uk+1 ¬ ǫ
Xk+1 ∼ K(xk,.)−ǫν(.)1−ǫ dla Uk+1 > ǫ

, (5.5)

gdzie Ui są zmiennymi losowymi iid z rozkładu jednostajnego na przedziale [0; 1],
niezależnymi od ciągu (Xi)i=0. Ze względu na tożsamości (5.3) i (5.4), modyfika-
cja opisana przez (5.5) nie zmienia własności rozważanego ŁM. W szczególności
rozkład stacjonarny pozostaje ten sam, tzn. dany jest nadal przez πX . Omówio-
na powyżej zmiana algorytmu została wprowadzona w [2, 58].

Definicja 5.4. Atom (lub zbiór odnowy) A zwany jest geometrycznie ergodycz-
nym atomem (lub zbiorem odnowy), jeśli istnieją stałe r > 1 i M > 0, t.ż.

|Pnx(y)− πX(y)| ¬Mr−n , (5.6)

dla dowolnych x, y ∈ A.

5.2 Łańcuch stowarzyszony i jego własności

Przypuśćmy, że dla rozważanego przez nas ŁM (Xi)i=0 znamy dwa atomy
(lub zbiory odnowy), oznaczane dalej jako A1 i A2. W dalszej części, ilekroć nie
będzie prowadzić to do nieporozumień, zamiast o atomach lub zbiorach odnowy
będziemy mówić krótko o zbiorach specjalnych.
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Łańcuch (Xi)i=0, którego diagnostyka będzie naszym głównym celem, okre-
ślać będziemy dalej jako łańcuch wyjściowy.
Bazując na interesującym nas ŁM, skonstruujemy teraz związany z nim łań-

cuch stowarzyszony, oznaczany dalej przez (Yi)i=1. Jeśli zbiory A1 i A2 są ato-
mami, to ów łańcuch stowarzyszony zdefiniujemy w następujący sposób:

ζ1 := min{i = 1, . . . : Xi ∈ A1 ∪ A2} , (5.7)

ζk+1 := min{i > ζk : Xi ∈ A1 ∪ A2} , (5.8)

Yk = Xζk . (5.9)

Tak zdefiniowany łańcuch stowarzyszony (Yi)i=1 posiada własność Markowa dla

obciętej przestrzeni stanów Y ′ := {A1,A2}, tzn. złożonej tylko z obu atomów.
Dowód tego wniosku znaleźć można w Lemacie 5.5.
Jeśli zbiory A1 i A2 są rozłącznymi zbiorami odnowy, to do algorytmu ge-

nerującego MCMC możemy wprowadzić modyfikację opisaną przez (5.5). Przez
ǫAj oznaczymy odpowiedni dla zbioru Aj parametr minoryzujący występują-
cy w (5.2), zaś przez νAj – odpowiednią dla tego zbioru miarę. Możemy wtedy
również wprowadzić odpowiedni łańcuch stowarzyszony (Yi)i=1 dla rozważanego
łańcucha wyjściowego, posługując się poniższą definicją:

ζ1 := min{i = 1, . . . : (Xi ∈ A1 ∧ Ui ¬ ǫA1) ∨ (Xi ∈ A2 ∧ Ui ¬ ǫA2)} , (5.10)
ζk+1 := min{i > ζk : (Xi ∈ A1 ∧ Ui ¬ ǫA1) ∨ (Xi ∈ A2 ∧ Ui ¬ ǫA2)} , (5.11)

Yk = Xζk . (5.12)

Także w tym przypadku łańcuch stowarzyszony jest ŁM dla obciętej przestrzeni
stanów Y ′ .
Jak łatwo zauważyć z powyższych definicji, łańcuch stowarzyszony jest nie-

jako generowany przez łańcuch wyjściowy – w momentach, w których łańcuch
wyjściowy albo wpada do atomów, albo wpada do zbiorów odnowy i jednocześnie
niezależnie generowana zmienna losowa jest mniejsza od pewnego parametru,
notujemy zachowanie łańcucha wyjściowego, otrzymując kolejne kroki łańcucha
stowarzyszonego.
Wcześniejsze spostrzeżenia dotyczące łańcucha stowarzyszonegomożemy pod-

sumować w poniższym lemacie.

Lemat 5.5. Jeśli A1 i A2 są zbiorami specjalnymi dla ŁM (Xi)i=0, to łańcuch
stowarzyszony (Yi)i=1 zdefiniowany warunkami (5.7) — (5.9) (lub (5.10) —

(5.12)) jest nieprzywiedlnym ŁM na przestrzeni stanów Y ′ := {A1,A2}.

Dowód. Zmienne losowe ζk są momentami stopu, a (Xi)i=0 jest ŁM na prze-
strzeni X . W takim razie z Mocnej Własności Markowa wynika, że ciąg (Yi)i=1
posiada własność Markowa na przestrzeni stanów {x : x ∈ A1 ∪A2}. Pozostaje
teraz tylko wykazać spełnianie własności Markowa na przestrzeni Y ′ .
Jeśli Aj jest atomem, to zgodnie z definicją atomu (5.1), prawdopodobień-

stwo P(Yk+1 ∈ B|Yk = y) dla dowolnego zbioru B i dla wszystkich y ∈ Aj jest
stałe. Stąd w szczególności

P(Yk+1 ∈ Aj′ |Yk ∈ Aj) = P(Yk+1 ∈ Aj′ |Yk = y) (5.13)

dla dowolnego y ∈ Aj . Tak więc ciąg (Yi)i=1 jest ŁM na obciętej przestrzeni
stanów Y ′ .
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Jeśli Aj jest zbiorem odnowy, to argumentacja jest analogiczna. Modyfikacja
(5.5) w algorytmie MCMC wprowadza niezależne generacje z rozkładu prawdo-
podobieństwa νAj (.) z prawdopodobieństwem ǫAj , przy czym miara νAj (.) jest
stała dla wszystkich y ∈ Aj , co daje wynik analogiczny do (5.13).
Nieprzywiedlność (Yi)i=1 wynika bezpośrednio z założenia o nieprzywiedl-

ności (Xi)i=0, gdyż skoro wszystkie stany w (Xi)i=0 komunikują się wzajemnie,
dotyczy to także łańcucha stowarzyszonego.

Dowód własności Markowa dla podobnego łańcucha stowarzyszonego zna-
leźć można także w [35], jest on jednak znaczenie bardziej skomplikowany niż
przedstawione powyżej rozumowanie.
Momenty stopu ζi wprowadzone wcześniej mogą zostać dodatkowo rozdzielo-

ne pomiędzy poszczególnymi zbiorami specjalnymi Aj , z którymi są związane.
Otrzymujemy dzięki temu dodatkową definicję momentu ζ

(j)
i dla ustalonego

atomu Aj

ζ
(j)
1 := min{i = 1, . . . : Xi ∈ Aj} , (5.14)

ζ
(j)
k+1 := min{i > ζ

(j)
k : Xi ∈ Aj} . (5.15)

Jeśli Aj jest zbiorem odnowy, to odpowiednie definicje mają postać:

ζ
(j)
1 := min{i = 1, . . . : Xi ∈ Aj ∧ Ui ¬ ǫAj} , (5.16)

ζ
(j)
k+1 := min{i > ζ

(j)
k : Xi ∈ Aj ∧ Ui ¬ ǫAj} . (5.17)

Zauważmy na przykład, że ζ
(j)
1 jest momentem pierwszego dotarcia do ato-

mu Aj .
Poniższy przydatny lemat zostanie zastosowany w późniejszych rozdziałach

pracy.

Lemat 5.6. Przy poprzednich oznaczeniach, sumy postaci
∑ζ

(j)
i+1

k=ζ
(j)
i
+1
Xk są

zmiennymi iid dla i = 1, 2, . . .. Zmiennymi iid są również sumy postaci
∑ζi+1
k=ζi+1

Xk
dla i = 1, 2, . . ..

Dowód. Zmienna ζ
(j)
k jest również momentem stopu, podobnie jak zmienna ζk.

Stąd ciągi o postaci
(

X
ζ
(j)

i
+1
, . . . , X

ζ
(j)

i+1

)

(lub odpowiednio dla momentów ζk)

dla i = 1, 2, . . . są zmiennymi iid z Mocnej Własności Markowa i wniosku 2.27.
W szczególności sumy stworzone z tych ciągów również są iid. Ponadto również

ciągi postaci {ζ(j)i+1− ζ
(j)
i } są iid (dodatkowe uwagi na ten temat znaleźć można

np. w [9], rozdział 2.7 lub [59], rozdział 3.2).

Pomiędzy wyjściowym łańcuchem (Xi)i=0 i łańcuchem stowarzyszonym (Yi)i=1
do niego, można znaleźć również inne zależności. Poniższy lemat podaje związek
pomiędzy rozkładem stacjonarnym πY (.) łańcucha stowarzyszonego i rozkładem
stacjonarnym πX(.) łańcucha wyjściowego.

Lemat 5.7. Jeśli zbiory A1,A2 są atomami, to rozkład stacjonarny πY (.) łań-
cucha stowarzyszonego dany jest wzorem

πY (Aj) =
∫

x∈Aj dπX(x)
∫

x∈A1 dπX(x) +
∫

x∈A2 dπX(x)
, (5.18)
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dla j = 1, 2.
Jeśli zbiory A1,A2 są zbiorami odnowy, to rozkład stacjonarny πY (.) wyraża

się wzorem

πY (Aj) =
ǫAj

∫

x∈Aj dπX(x)

ǫA1
∫

x∈A1 dπX(x) + ǫA2
∫

x∈A2 dπX(x)
, (5.19)

dla j = 1, 2.

Dowód. Rozpocznijmy od zbadania zachowania się samego łańcucha stowarzy-
szonego. Ponieważ (Yi)i=1 jest ergodycznym ŁM, to ze słabego twierdzenia er-
godycznego wynika bezpośrednio

∑m
i=1 11(Yi ∈ Aj)

m

p.n.−−−−→
m→∞

πY (Aj) , (5.20)

dla j = 1, 2.
Jeśli A1,A2 są atomami, to niech

m(n) = #{i ¬ n : Xi ∈ A1 ∪ A2} , (5.21)

czyli m(n) będzie losową ilością wejść do A1 i A2. Ponieważ łańcuch wyjściowy
jest z założenia powracający w sensie Harrisa, to dla n→∞, mamy m(n)→∞
(porównaj z [59], rozdział 3.7).
Z definicji (5.7) – (5.9) oraz wniosku 2.30 otrzymujemy

∑m(n)
i=1 11(Yi ∈ Aj)

m(n)
=

∑m(n)
i=1 11(Yi ∈ Aj)

∑m(n)
i=1 11(Yi ∈ A1 ∪ A2)

=

=
1
n+1

∑n
i=0 11(Xi ∈ Aj)

1
n+1

∑n
i=0 11(Xi ∈ A1 ∪ A2)

p.n.−−−−→
n→∞

∫

x∈Aj dπX(x)
∫

x∈A1 dπX(x) +
∫

x∈A2 dπX(x)
. (5.22)

Porównując (5.20) z (5.22), otrzymujemy (5.18) (patrz też [59], rozdział 3.7).
Jeśli A1,A2 są zbiorami odnowy, to niech

m(n) = #{i ¬ n : Xi ∈ (A1, Ui ¬ ǫA1) ∪ (A2, Ui ¬ ǫA2)} . (5.23)

Wtedy z definicji (5.10) – (5.12) i wniosku 2.30 mamy

∑m(n)
i=1 11(Yi ∈ Aj)

m(n)
=

∑m(n)
i=1 11(Yi ∈ Aj)

∑m(n)
i=1 11(Yi ∈ A1 ∪ A2)

=

=
1
n+1

∑n
i=0 11(Xi ∈ Aj , Ui ¬ ǫAj )

1
n+1

∑n
i=0 11(Xi ∈ (A1, Ui ¬ ǫA1) ∪ (A2, Ui ¬ ǫA2))

→

p.n.−−−−→
n→∞

ǫAj
∫

x∈Aj dπX(x)

ǫA1
∫

x∈A1 dπX(x) + ǫA2
∫

x∈A2 dπX(x)
. (5.24)

W wyrażeniu (5.24) wykorzystaliśmy własność niezależności generowania Ui
od Xi (patrz wzór (5.5)). Podobnie jak poprzednio, porównując (5.20) z (5.24),
otrzymujemy (5.19).
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5.3 Diagnostyka łańcucha wyjściowego

Zgodnie ze sformułowaniami z rozdziału 5.2, dla łańcucha wyjściowego (Xi)i=0
o znanych dwóch zbiorach specjalnych Aj (j = 1, 2), możemy skonstruować po-
wiązany z nim łańcuch stowarzyszony (Yi)i=1. Jak pamiętamy, łańcuch stowa-
rzyszony (Yi)i=1 ma ważną własność – niezależnie od rozmiaru przestrzeni X ,
łańcuch stowarzyszony jest dyskretnym ŁM o przestrzeni stanów złożonej tylko
z dwóch elementów.
Podczas przeprowadzania diagnozy zbieżności łańcucha wyjściowego, jeste-

śmy zainteresowani w ustaleniu i znalezieniu dwóch wartości, określanych dalej
jako nstat i nVar. Pierwsza z tych wartości – nstat – jest to moment, w którym
znajdujemy się dostatecznie blisko poszukiwanego rozkładu stacjonarnego πX ,
tzn. dla dowolnego n  nstat zachodzi

∥

∥Pnx0 −πX
∥

∥ ¬ ε1 , (5.25)

gdzie ‖.‖ oznacza ustaloną normę obliczaną na przestrzeni stanów X (porównaj z
problemem postawionym w rozdziale 4.1.1). W chwili, gdy ciąg (Xi)i=0 osiągnie
liczbę kroków równą n  nstat, możemy na podstawie warunku (5.25) traktować
ciąg (Xi)instat jako pochodzący prawie z rozkładu stacjonarnego πX .
Przypuśćmy ponadto, że jesteśmy zainteresowani znalezieniem wielkości

EπXh(X) – wartości oczekiwanej pewnej funkcji h : X → R obliczonej dla
rozkładu stacjonarnego πX . Zgodnie z metodologią MCMC, wielkość ta będzie
estymowana w oparciu o średnią z ciągu (Xi)instat . Zatem naszym najważ-
niejszym celem jest osiągnięcie odpowiednio małej wariancji konstruowanego
estymatora. Innymi słowy, będziemy poszukiwać takiej wartości nVar > nstat,
że dla każdego n  nVar zachodzić będzie:

Var

(

1

s

n
∑

k=nstat+1

h(Xk)− Eπxh(X)

)

¬ ε2 , (5.26)

gdzie s = n− nstat.
Przedstawionym powyżej problemom (5.25) i (5.26) przyjrzymy się dokład-

niej w kolejnych lematach.

5.3.1 Oszacowanie zbieżności do rozkładu stacjonarnego

Rozpoczniemy od najprostszej możliwej sytuacji, gdy przestrzeń stanów łań-
cucha wyjściowego (Xi)i=0 zbudowana jest tylko z dwóch atomów, a więc sam
łańcuch jest właściwie dwustanowy. Dla ułatwienia notacji w takim przypadku
będziemy oznaczać zbiór A1 jako stan 1, a zbiór A2 jako stan 2.

Lemat 5.8. Przypuśćmy, że X = {A1,A2} = {1, 2}. Wtedy nierówność
∥

∥Pnx0 −πX
∥

∥

sup
¬ ε1 (5.27)

jest spełniona dla każdego n  nstat spełniającego warunek

nstat 
ln ε1(α+β)min{α,β}
ln γ

, (5.28)
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gdzie α i β są parametrami uzyskanymi dla macierzy przejścia (Xi)i=0:

PX =

(

1− α α
β 1− β

)

, (5.29)

i γ = 1− α− β.

Dowód. Jak wiadomo, dla dwustanowego ŁM rozkład stacjonarny dany jest
wzorem

πTX = (πX(1), πX(2)) =
1

α+ β
(β, α) (5.30)

a macierz przejścia dla k-tego kroku w tym łańcuchu ma postać

P
k
X =

(

πX(1) πX(2)
πX(1) πX(2)

)

+
γk

α+ β

(

α −α
−β β

)

. (5.31)

Jeśli stanem początkowym łańcucha będzie stan 1, to prawdopodobieństwo
przejścia dla k-tego kroku będzie dane wzorem

(

πX(1) +
αγk

α+ β
, πX(2) +

−αγk
α+ β

)

. (5.32)

Stąd (5.27) jest spełnione dla nstat takiego, że
αγnstat

α+β ¬ ε1.
Jeśli stanem początkowym ŁM będzie stan 2, to warunek na nstat przyj-

muje postać βγ
nstat

α+β ¬ ε1. Łącząc oba powyższe rezultaty i wiedząc, że γ < 1,

otrzymujemy (5.28).

Inny sposób rozwiązania problemu (5.28) można znaleźć w [61]. Niestety,
tamto rozwiązanie jest obarczone bardzo zasadniczą wadą – rozważany w [61]
łańcuch w ogóle może nie posiadać własności Markowa. Wynika to z faktu, że
cała przestrzeń stanów łańcucha wyjściowego X dzielona jest we wspomnianej
pracy sztucznie, w wybranym dowolnie punkcie, na przestrzeń dwustanową. W
oczywisty sposób powstały w ten sposób ciąg może już nie być ŁM na nowej,
binarnej przestrzeni stanów. Poprawnym rozwiązaniem problemu jest w tym mo-
mencie wprowadzenie dyskretyzacji przestrzeni stanów X , ale z uwzględnieniem
atomów lub zbiorów odnowy, co umożliwia stworzenie łańcucha stowarzyszone-
go (Y )i=1 i wykorzystanie lematu 5.5.
Przejdziemy teraz do przypadku ogólnego, tzn. przestrzeni stanów X zbu-

dowanej więcej niż tylko z dwóch elementów. Następny lemat ma charakter
techniczny i jego teza zostanie wykorzystana w późniejszych lematach.

Lemat 5.9. Przypuśćmy, że przestrzeń stanów X jest skończona i A1 jest zna-
nym atomem dla ŁM (Xi)i=0. Wtedy

∑

y∈X
|Pnx(y)− πX(y)| ¬ 2Px(ζ

(1)
1  n) +

n−1
∑

j=1

Px(ζ
(1)
1 = j)·

(

n−j−1
∑

k=1

∣

∣

∣PkA1(A1)− πX(A1)
∣

∣

∣PA1(ζ
(1)
1  n− k − j)+

+ πX(A1)Ex
(

ζ
(1)
1 − (n− j)

)

+

)

. (5.33)
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Dowód. Jak pamiętamy, zmienna ζ
(1)
1 może być traktowana jako pierwszy mo-

ment wejścia do zbioru A1.
Jeśli A1 jest atomem, to dla dowolnego y ∈ X mamy

πX(y) = πX(A1)
∞
∑

n=1

PA1(Xn = y, ζ
(1)
1  n) , (5.34)

gdzie Px(.) oznacza, jak pamiętamy P(.|X1 = x). Dowód rozwinięcia (5.34)
można znaleźć w [64] (patrz twierdzenie 6.48).
Mamy

Pnx(y) = Px(Xn = y, ζ
(1)
1  n) +

n−1
∑

j=1

Px(Xj ∈ A1, ζ(1)1 = j)·

(

n−j−1
∑

k=0

PkA1(A1)PA1(Xn−k−j = y, ζ
(1)
1  n− k − j)

)

. (5.35)

Wykorzystanie notacji PkA1(A1) i PA1(.) jest uprawomocnione ze względu na
tezę Lematu 5.5.
Wykorzystując rozwinięcie (5.35) otrzymujemy

|Pnx(y)− πX(y)| ¬ Px(Xn = y, ζ
(1)
1  n) +

∣

∣

∣

∣

∣

∣

n−1
∑

j=1

Px(ζ
(1)
1 = j)·

(

n−j−1
∑

k=0

PkA1(A1)PA1(Xn−k−j = y, ζ
(1)
1  n− k − j

)

− πX(y)
∣

∣

∣

∣

∣

. (5.36)

Stąd

|Pnx(y)− πX(y)| ¬ Px(Xn = y, ζ
(1)
1  n) +

∣

∣

∣

∣

∣

∣

n−1
∑

j=1

Px(ζ
(1)
1 = j)·

(

n−j−1
∑

k=0

PkA1(A1)PA1(Xn−k−j = y, ζ
(1)
1  n− k − j)− πX(y)

)

−πX(y)
∞
∑

j=n

Px(ζ
(1)
1 = j)

∣

∣

∣

∣

∣

∣

. (5.37)

Zauważmy, że (5.34) dla dowolnego j ¬ n− 1 możemy zapisać w postaci dwóch
sum

πX(y) = πX(A1)
n−j−1
∑

k=0

PA1(Xn−k−j = y, ζ
(1)
1  n− k − j)+

+ πX(A1)
∞
∑

l=n−j+1
PA1(Xl = y, ζ

(1)
1  l) . (5.38)
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Po zastosowaniu (5.38) do (5.37) otrzymujemy

|Pnx(y)− πX(y)| ¬ Px(Xn = y, ζ
(1)
1  n) +

∣

∣

∣

∣

∣

∣

n−1
∑

j=0

Px(ζ
(1)
1 = j)·

(

n−j−1
∑

k=0

(

PkA1(A1)− πX(A1)
)

PA1(Xn−k−j = y, ζ
(1)
1  n− k − j)−

πX(A1)
∞
∑

l=n−j+1
PA1(Xn = y, ζ

(1)
1  l)



− πX(y)Px(ζ(1)1  n)

∣

∣

∣

∣

∣

∣

. (5.39)

Skąd bezpośrednio otrzymujemy

|Pnx(y)− πX(y)| ¬ Px(Xn = y, ζ
(1)
1  n) +

n−1
∑

j=0

Px(ζ
(1)
1 = j)·

(

n−j−1
∑

k=0

∣

∣

∣PkA1(A1)− πX(A1)
∣

∣

∣PA1(Xn−k−j = y, ζ
(1)
1  n− k − j)+

+πX(A1)
∞
∑

l=n−j+1
PA1(Xn = y, ζ

(1)
1  l)



+ πX(y)Px(ζ
(1)
1  n) , (5.40)

co prowadzi do (5.33).

Wzory (5.33) i (5.40) mogą być zastosowane do znalezienia dalszych za-
leżności pomiędzy łańcuchem wyjściowym a łańcuchem stowarzyszonym. Roz-
poczniemy od prostej obserwacji, która może być przydatna w praktycznych
zastosowaniach metod MCMC.

Lemat 5.10. Niech A1 będzie geometrycznie ergodycznym atomem dla M1 i r1,
i niech istnieją stałe M2 > 0, r2 > 1, M3 > 0, r3 > 1 t.ż. warunki

PA1(ζ
(1)
1  n) ¬M2r−n2 , (5.41)

i

Px(ζ
(1)
1 = n) ¬M3r−n3 (5.42)

są spełnione. Wtedy nierówność

∑

y∈X
|Pnx(y)− πX(y)| ¬ ε1 (5.43)

jest spełniona dla liczby kroków n danej jako rozwiązanie nierówności

2
M3r

1−n
3

r3 − 1
+
M2M3r3(r

−n
3 − r−n2 )

(r2 − 1)(r2 − r3)
+

+
M1M2M3
(r2 − r1)

(

r1r3(r
−n
3 − r−n1 )
(r1 − r3)

+
r2r3(r

−n
3 − r−n2 )
(r3 − r2)

)

¬ ε1 . (5.44)
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Dowód. Po zastosowaniu warunków (5.6), (5.41), (5.42) do nierówności (5.33)
otrzymujemy po odpowiednich przeliczeniach warunek (5.44).

Zauważmy, że w lemacie 5.9 istotne jest założenie, że zbiór A1 jest ato-
mem. Założenie to umożliwia skorzystanie z formuły (5.34), co w konsekwencji
bezpośrednio prowadzi do tezy tego lematu oraz następnych bazujących na osza-
cowaniu (5.33).

Obecnie zajmiemy się przypadkiem, gdy A1 jest zbiorem odnowy. W tym
celu podamy postać wzoru (5.34) odpowiednią właśnie dla zbiorów odnowy.
Twierdzenie podamy i udowodnimy dla przypadku dyskretnego ŁM, zgodnie z
założeniem z lematu 5.9, można je jednak uogólnić na przypadek ciągłej prze-
strzeni stanów X .

Lemat 5.11. Niech A1 będzie zbiorem odnowy. Wtedy wzór (5.34) przyjmuje
postać

πX(y) =
1

ǫA1
πX(A1)

∞
∑

n=1

PA1(Xn = y, ζ
(1)
1  n) . (5.45)

Dowód. W celu udowodnienia wzoru (5.45), pokażemy, że jest on dla nasze-
go ŁM skończoną miarą niezmienniczą, sumującą się (całkującą) na przestrzeni
stanów X do jedynki. Zgodnie z tw. 2.36, oznaczać to będzie, że miara ta jest
rozkładem stacjonarnym dla naszego ŁM i wzór (5.45) będzie wtedy prawdziwy.

Dla ułatwienia oznaczeń, dowód przeprowadzimy dla dyskretnego ŁM. Jak
można jednak zauważyć, dowód łatwo się przenosi na przypadek ŁM o ciągłej
przestrzeni stanów.
Przyjmijmy

π
′

X(y) =

∞
∑

n=0

PA1(Xn = y, ζ
(1)
1  n) . (5.46)

Dla dowolnego y ∈ X mamy
∑

x∈X
Px(y)π

′

X(x) =
∑

x∈ zbiór odnowy A1
Px(y)π

′

X(x)+

+
∑

x 6∈ zbiór odnowy A1
Px(y)π

′

X(x) . (5.47)

Zauważmy, że w przypadku pierwszej sumy, jeśli x ∈ zbiór odnowy A1, to wy-
korzystywany jest algorytm (5.5), czyli prawdopodobieństwo przejścia do na-
stępnego stanu nie zależy od poszczególnych stanów x. W przypadku drugiej
sumy zastosujemy sprawdzany wzór (5.46). Stąd

∑

x∈X
Px(y)π

′

X(x) = πX(A1)νA1(y)+

+
∑

x 6∈ zbiór odnowy A1
Px(y)

( ∞
∑

n=1

PA1(Xn = x, ζ
(1)
1  n)

)

= PA1(y)+

+
∑

x 6∈ zbiór odnowy A1

∞
∑

n=1

PA1(Xn = x,Xn+1 = y, ζ
(1)
1  n) . (5.48)
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Wzór (5.48) można uprościć poprzez zmianę granic sumowania do postaci

∑

x∈X
Px(y)π

′

X(x) = PA1(y) +
∞
∑

n=2

PA1(Xn = y, ζ
(1)
1  n) = π

′

X(y) , (5.49)

co kończy dowód faktu, że (5.46) jest miarą niezmienniczą.
Z (5.46) mamy

π
′

X(X ) =
∞
∑

n=1

PA1(Xn ∈ X , ζ
(1)
1  n) =

∞
∑

m=1

mPA1(ζ
(1)
1 = m) = EA1(ζ

(1)
1 )

(5.50)
Ponieważ miara (5.46) z (5.50) jest skończona, to z twierdzenia o jedyności miary
niezmienniczej wynika, że po unormowaniu będzie ona rozkładem prawdopodo-
bieństwa.
Zauważmy, że teraz ζ

(1)
1 , zgodnie z (5.16), oznacza moment dojścia do pierw-

szego zbioru A1 i jednoczesne zajście niezależnego zdarzenia Ui ¬ ǫA1 . Stosując
zatem twierdzenie Kaca (patrz tw. 2.32) otrzymujemy

EA1 (ζ
(1)
1 ) = EA1 (X ∈ A1, U1 ¬ ǫA1) = (π

′

X(A1))
−1
ǫA1 , (5.51)

co po zastosowaniu do (5.46), daje odpowiedni czynnik normujący w (5.45).
Otrzymujemy zatem wzór

πX(y) =
1

ǫA1
πX(A1)π

′

X(y) , (5.52)

prowadzący do (5.45).

Technika dowodzenia podobna do wykorzystanej w powyższym lemacie, za-
stosowana została do udowodnienia prawdziwości wzoru (5.34) w [64]. Wzór
(5.45) jest jednak istotnym uogólnieniem na przypadek zbiorów odnowy w sto-
sunku do wzoru (5.34) prawdziwego dla atomów.
Dysponując wzorem (5.45) możemy łatwo uogólnić lemat 5.9 na zbiory od-

nowy.

Lemat 5.12. Przy pozostałych założeniach z lematu 5.9, niech A1 będzie zbio-
rem odnowy. Wtedy

∑

y∈X
|Pnx(y)− πX(y)| ¬ 2Px(ζ

(1)
1  n) +

n−1
∑

j=0

Px(ζ
(1)
1 = j)·

(

n−j−1
∑

k=1

∣

∣

∣

∣

PkA1(A1)−
1

ǫA1
πX(A1)

∣

∣

∣

∣

PA1(ζ
(1)
1  n− k − j)+

+
1

ǫA1
πX(A1)Ex

(

ζ
(1)
1 − (n− j)

)

+

)

. (5.53)

Dowód. Analogicznie do dowodu lematu 5.9, stosując wzór (5.45) do (5.37),
otrzymujemy (5.53).

Podobnie jak w przypadku, gdy zbiór A1 jest atomem, lemat 5.12 możemy
zastosować do rozwiązania problemu 5.25. W tym celu wystarczy odpowiednio
zmodyfikować lemat 5.10.
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Lemat 5.13. Niech A1 będzie zbiorem odnowy spełniającym warunek

|PnA1(A1)−
1

ǫA1
πX(A1)| ¬M1r−n1 (5.54)

i niech istnieją stałe M2 > 0, r2 > 1, M3 > 0, r3 > 1 spełniające odpowied-
nio warunki (5.41) i (5.42). Wtedy nierówność (5.43) jest spełniona dla liczby
kroków n danej jako rozwiązanie nierówności (5.44).

Dowód. Wykorzystując lemat 5.12 analogicznie jak w dowodzie lematu 5.10,
otrzymujemy wynik (5.44).

5.3.2 Oszacowanie wielkości wariancji estymatora

Po znalezieniu wartości nstat możemy rozpocząć poszukiwanie estymatora

wielkości nVar. Aby ułatwić dalszą notację przez ζ
(j)
1 będziemy oznaczać teraz

pierwszy moment wizyty zbioru Aj dla łańcucha (Xk)knstat , przez ζ
(j)
2 – drugi

moment, itd. Ma to na celu uniknięcie indeksowania w następnych lematach po
losowej liczbie momentów wejść do zbiorów specjalnych, które zajdą w odcinku
łańcucha (Xk)

nstat
k=0 .

Podobnie jak w rozdziale 5.3.1, rozpoczniemy od zbadania najprostszej moż-
liwej sytuacji, tzn. gdy przestrzeń stanów łańcucha wyjściowego jest dwuatomo-
wa. Jak się jednak okazuje nawet w takim przypadku obliczenia są dość skom-
plikowane.

Lemat 5.14. Niech X = {A1,A2} = {1, 2} i niech Xnstat ∼ πX . Wtedy waru-
nek (5.26) będzie spełniony dla dowolnych s = n−nstat stanowiących rozwiązanie
nierówności

αβ(h(1)− h(2))2
(α+ β)3

(

2γ(γs − 1)
s2

+
(α+ β)(1 − 2γ)

s

)

¬ ε2 , (5.55)

gdzie γ = 1− α− β.

Dowód. Dla ułatwienia notacji, podobnie jak w lemacie 5.8 przyjmiemy, że stan
i oznacza atom Ai.
Mamy

Var

(

1

s

n
∑

k=nstat+1

h(Xk)− EπXh(X)

)

=

=
1

s2

(

Var

(

n−1
∑

k=nstat+1

h(Xk)− (s− 1)EπXh(X)
)

+

+ 2Cov

((

n−1
∑

k=nstat+1

h(Xk)− (s− 1)EπXh(X)
)

(h(Xn)− EπXh(X))

)

+

+Var (h(Xn)− EπXh(X))

)

. (5.56)
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Kowariancję możemy w tym przypadku zapisać jako

Cov

((

n−1
∑

k=nstat+1

h(Xk)− (s− 1)EπXh(X)
)

(h(Xn)− EπXh(X))

)

=

=

n−1
∑

k=nstat+1

E ((h(Xk)− EπXh(X)) (h(Xn)− EπXh(X))) =

=

s−1
∑

k=1

E ((h(Xn−k)− EπXh(X)) (h(Xn)− EπXh(X))) . (5.57)

Zgodnie z założeniem Xnstat ∼ πX , więc dla n  nstat zmienne Xn możemy
także traktować jako pochodzące z rozkładu stacjonarnego πX . Stąd

E ((h(Xn−k)− EπXh(X)) (h(Xn)− EπXh(X))) =

= E (h(Xn−k)h(Xn))− E
2
πXh(X) . (5.58)

Z własności (5.30) i (5.31) dla dwustanowych ŁM mamy

E (h(Xn−k)h(Xn))− E
2
πXh(X) = h

2(1)πX(1) P1(Xk = 1)+

+ h(1)h(2)πX(1) P1(Xk = 2) + h(2)h(1)πX(2) P2(Xk = 1)+

+ h2(2)πX(2) P2(Xk = 2)− (h(1)πX(1) + h(2)πX(2))2 =

=
αβ

(α+ β)2
γk(h(1)− h(2))2 . (5.59)

Stąd i z (5.56), stosując prostą rekurencję, otrzymujemy

Var

(

1

s

n
∑

k=nstat+1

h(Xk)− EπXh(X)

)

=

=
1

s2

(

Var

(

n−1
∑

k=nstat+1

Xk − (s− 1)EπXh(X)
)

+

+2
αβ

(α+ β)2
(h(1)− h(2))2γ 1− γ

s−1

1− γ + EπXh
2(X)− E

2
πXh(X)

)

=

=
1

s2

(

2αβγ

(α+ β)3
(h(1)− h(2))2

(

s− 1− γ 1− γ
s−1

1− γ

)

+

+ s

(

h2(1)
β

α+ β
+ h2(2)

α

α+ β
−
(

h(1)
β

α+ β
+ h(2)

α

α+ β

)2
))

, (5.60)

skąd po niezbędnych uproszczeniach dochodzimy do postaci tezy (5.55).

Zauważmy, że w lemacie 5.14 założyliśmy, iż Xnstat jest zmienną o ści-
słym rozkładzie stacjonarnym. Tymczasem, zgodnie z warunkiem (5.25), roz-
kład zmiennej Xnstat może różnić się od prawdziwego rozkładu stacjonarnego o
wielkość ε1 w pewnej ustalonej normie na przestrzeni stanów X .
W związku z tym, zmodyfikujemy teraz lemat 5.14 w celu dokładniejszego

zaobserwowania jak na tezę (5.55) wpływa opuszczenie założenia o pochodze-
niu Xnstat z rozkładu stacjonarniego i wprowadzenie zamiast tego odchylenia
nieprzekraczającego wartości ε1.
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Lemat 5.15. Niech X = {A1,A2} = {1, 2} i niech dla n  nstat prawdziwy
będzie warunek (5.25). Wtedy warunek (5.26) będzie spełniony dla dowolnych
s = n− nstat stanowiących rozwiązanie nierówności

1

s

(

2
γ

α+ β
c(α, β, h(1), h(2), ε1) + (s− 1)d(α, β, h(1), h(2), ε1) +

+e(α, β, h(1), h(2), ε1)

)

−2 γ2

(α+ β)
2
s2

(

1− γs−1
)

c(α, β, h(1), h(2), ε1) ¬ ε2 ,

(5.61)

gdzie funkcje c(α, β, h(1), h(2), ε1), d(α, β, h(1), h(2), ε1) i e(α, β, h(1), h(2), ε1)
dane są odpowiednio wzorami (5.65), (5.66) i (5.68), a γ = 1− α− β.
Dowód. Tak jak w lemacie 5.14 prawdziwy jest wzór indukcyjny (5.56) i wzór
na kowariancję (5.57). Dla n  nstat spełniony jest warunek (5.25), stąd

|E ((h(Xn−k)− EπXh(X)) (h(Xn)− EπXh(X)))| =
= |E(h(Xn−k)h(Xn)) + EπXh(X) (EπXh(X)− Eh(Xn−k)− Eh(Xn))| ¬
¬ h2(1)(πX(1) + ε1) P1(Xk = 1) + |h(1)h(2)|(πX(1) + ε1) P1(Xk = 2)+
+ |h(2)h(1)|(πX(2) + ε1) P2(Xk = 1) + h2(2)(πX(2) + ε1) P2(Xk = 2)+

+ (|h(1)|πX(1) + |h(2)|πX(2)) (|h(1)| (πX(1) + 2ε1) + |h(2)| (πX(2) + 2ε1)) ,
(5.62)

co daje

|E ((h(Xn−k)− EπXh(X)) (h(Xn)− EπXh(X)))| ¬
¬ h2(1) ((πX(1) + ε1) P1(Xk = 1) + (πX(1) + 2ε1)πX(1))+

+ |h(1)h(2)| ((πX(1) + ε1) P1(Xk = 2) + (πX(2) + ε1) P2(Xk = 1)+
+ πX(1)(πX(2) + ε1) + πX(2)(πX(1) + ε1))+

h2(2) ((πX(2) + ε1) P2(Xk = 2) + (πX(2) + 2ε1)πX(2)) . (5.63)

Z własności (5.30) i (5.31) dla dwustanowych ŁM mamy

|E ((h(Xn−k)− EπXh(X)) (h(Xn)− EπXh(X)))| ¬
¬ γkc(α, β, h(1), h(2), ε1) + d(α, β, h(1), h(2), ε1) , (5.64)

gdzie

c(α, β, h(1), h(2), ε1) = h
2(1)

(

αβ

(α+ β)
2 +

ε1α

(α+ β)

)

− |h(1)h(2)|
(

2
αβ

(α+ β)
2 + ǫ

)

+ h2(2)

(

(
αβ

(α+ β)
2 +

ε1β

(α+ β)

)

(5.65)

i

d(α, β, h(1), h(2), ε1) = h
2(1)

(

2
β2

(α+ β)2
+ 3

ε1β

(α+ β)

)

+

+ 2|h(1)h(2)|
(

2
αβ

(α+ β)
2 + ε1

)

+ h2(2)

(

2
α2

(α+ β)
2 + 3

ε1α

(α+ β)

)

. (5.66)
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Ponadto

Var (h(Xn)− EπXh(X)) = Eh2(Xn) + EπXh(Xn) (EπXh(Xn)− 2Eh(Xn)) ¬
¬ h2(1)(πX(1) + ε1) + h2(2)(πX(2) + ε1)+

+ (|h(1)|πX(1) + |h(2)|πX(2)) (|h(1)| (πX(1) + 2ε1) +
+ |h(2)| (πX(2) + 2ε1)) = e(α, β, h(1), h(2), ε1) , (5.67)

gdzie

e(α, β, h(1), h(2), ε1) = h
2(1)

(

β

α+ β
+ ε1

)

α+ 2β + ε1β

α+ β
+

+ 2|h(1)h(2)|
(

α+ β

(α+ β)
2 + ε1

)

+ h2(2)

(

α

α+ β
+ ε1

)

2α+ 2β + ε1α

α+ β
.

(5.68)

Wykorzystując wzory (5.56), (5.57), (5.64) i (5.67), mamy

Var

(

1

s

n
∑

k=nstat+1

h(Xk)− EπXh(X)

)

¬ 1
s

(

2
γ

1− γ c(α, β, h(1), h(2), ε1) +

+ (s− 1)d(α, β, h(1), h(2), ε1) + e(α, β, h(1), h(2), ε1)
)

− 2 γ2

(1− γ)2s2
(

1− γs−1
)

c(α, β, h(1), h(2), ε1) , (5.69)

skąd otrzymujemy (5.61).

Przejdziemy teraz do omówienia przypadku ogólnego, tzn. gdy przestrzeń X
jest więcej niż dwustanowa. Zauważmy, że w praktyce warunek (5.26) odpowiada
znalezieniu takiej wartości nVar, dla której spodziewany błąd symulacji mierzo-
ny wariancją można oszacować z góry przez ustaloną wartość ε2. Innymi słowy,
eksperymentator ustala pewną długość łańcucha, a następnie po jego wygene-
rowaniu sprawdza za pomocą odpowiedniego warunku, czy nastąpiła zbieżność
(patrz dyskusja w rozdziale 6.1.3). W szczególności, po zasymulowaniu trajekto-
rii eksperymentator może wybrać taki moment startowy i moment kończący, aby
były one chwilami wejścia do zbiorów specjalnych. Działanie takie ma na celu
wyeliminowanie trudnych do oszacowania „ogonów” – odcinka łańcucha pomię-
dzy nstat a pierwszym wejściem do zbioru specjalnego oraz ostatnim wejściem
do zbioru specjalnego a momentem nVar.
Rozpoczniemy zatem od kilku spostrzeżeń poświęconych sytuacji, gdy pew-

ne dwa momenty, oznaczone dalej ns i nV zostały dobrane tak, aby były jed-
nocześnie chwilami wejścia do ustalonego przez nas zbioru specjalnego Aj . Od-
powiednie rezultaty zostaną następnie wykorzystane do sformułowania postu-
latów istotnych w praktycznym znajdowaniu wartości nVar spełniającej waru-
nek (5.26).
Niech nstat i nVar będą wstępnie ustalonymi przez eksperymentatora warto-

ściami, przy czym nstat niech spełnia warunek (5.25). Przy tych deterministycz-
nie wybranych ilościach kroków, załóżmy, że mamy dwa momenty ns  nstat
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i nV ¬ nVar będące jednocześnie chwilami wizyt w ustalonym zbiorze specjal-
nym Aj , przy czym ns niech będzie pierwszym momentem wejścia do Aj , a nV
– ostatnim.
Przyjmijmy

M(j) = #{k : ns ¬ ζ(j)k ¬ nV} . (5.70)

Jak łatwo zauważyć, M(j) jest losową liczbą wizyt w zbiorze specjalnym Aj
pomiędzy momentami ns i nV. Ponieważ ustaliliśmy wartość j, możemy więc
napisać:

1

nV − ns

nV
∑

k=ns+1

h(Xk)− Eπxh(X) =

=
1

nV − ns

M(j)−1
∑

i=1







ζ
(j)

i+1
∑

k=ζ
(j)
i
+1

h(Xk)−
(

ζ
(j)
i+1 − ζ

(j)
i

)

EπXh(X)






, (5.71)

co prowadzi bezpośrednio do następującej uwagi.

Uwaga 5.16. Niech dwa momenty ns  nstat i nV ¬ nVar będą chwilami wizyt
w ustalonym zbiorze specjalnym Aj. Wtedy

VarπX

(

1

nV − ns

nV
∑

k=ns+1

h(Xk)− Eπxh(X)

)

=

= VarπX







1

nV − ns

M(j)−1
∑

i=1







ζ
(j)

i+1
∑

k=ζ
(j)
i
+1

h(Xk)−
(

ζ
(j)
i+1 − ζ

(j)
i

)

EπXh(X)












.

(5.72)

Zauważmy ponadto, że sumy w wewnętrznych nawiasach wyrażenia (5.72)
są zmiennymi iid. Dla podania oszacowania wariancji w (5.72) niezbędne będzie
zatem znalezienie odpowiedniego estymatora wariancji pojedynczego „fragmen-

tu” całej trajektorii. Przyjmijmy oznaczenie S
(j)
i =

∑ζ
(j)
i+1

k=ζ
(j)
i
+1
h(Xk). Wtedy za

naturalny estymator wielkości

σ2(j) = VarπX







ζ
(j)
2
∑

k=ζ
(j)
1 +1

h(Xk)−
(

ζ
(j)
2 − ζ

(j)
1

)

EπXh(X)






, (5.73)

czyli wariancji owego „fragmentu” trajektorii uznajemy

σ̂2(j) =
1

m(j) − 1

m(j)−1
∑

i=1



S
(j)
i −

1

m(j) − 1

m(j)−1
∑

l=1

S
(j)
l





2

, (5.74)

gdzie m(j) jest ilością wejść do zbioru Aj , czyli naturalnym estymatorem M(j).
Powyższe propozycja opiera się na fakcie, iż skoro sumy w wewnętrznych na-

wiasach wyrażenia (5.71) są zmiennymi iid, więc wielkość σ2(j) estymujemy przez
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zwykłą sumę kwadratów, która dla rozważanego przez nas szczególnego przy-
padku ma postać (5.74). Podobny estymator dlaM(j) →∞ został wprowadzony
w [63].
Przeprowadzone rozważania można uogólnić na przypadek większej liczby

zbiorów specjalnych niż tylko jeden przez nas ustalony.
Niech tym razem oba momenty ns i nV będą chwilami wizyt w dowolnych

zbiorach specjalnych – a nie, jak poprzednio, tylko w jednym ustalonym Aj .
Wprowadźmy dodatkowe oznaczenia

T (j,l) = (ζ2 i Y2 ∈ Al)− (ζ1 i Y1 ∈ Aj) , (5.75)

M(j,l) = #{k : ns ¬ Yk ∈ Aj , Yk+1 ∈ Al, ζk+1 ¬ nV} . (5.76)

Z mocnej własności Markowa i z wniosku 2.27 mamy

1

nV − ns

nV
∑

k=ns+1

h(Xk)− Eπxh(X) =

=
1

nV − ns

m−1
∑

i=1





ζi+1
∑

k=ζi+1

h(Xk)− (ζi+1 − ζi)EπXh(X)



 . (5.77)

Innymi słowy, dzielimy ciąg (Xi)
nV
i=ns
w miejscach wyznaczonych momentami

stopu ζi na niezależne od siebie części. W sumie po prawej stronie (5.77) możemy
wyróżnić M(1,1) podciągów, które zaczynają się w zbiorze A1 i w nim także
kończą – zgodnie z definicją (5.76), M(1,2) podciągów startujących ze zbioru A1
o ostatnim elemencie w zbiorze A2, itd.
Podciągi te są od siebie niezależne. Ponadto, jeśli podciągi są tego samego

„typu” (tzn. mają pomiędzy sobą te same numery zbiorów startowych i te same
końcowych), mają również identyczne rozkłady. Prowadzi to bezpośrednio do
następującej uwagi.

Uwaga 5.17. Niech oba momenty ns  nstat i nV ¬ nVar będą chwilami wizyt
w zbiorach specjalnych. Wtedy

VarπX

(

1

nV − ns

nV
∑

k=ns+1

h(Xk)− Eπxh(X)

)

=

= VarπX







1

nV − ns

2
∑

j,l=1

M(j,l)−1
∑

i=1







ζ
(l)

i+1
i Yi+1∈Al
∑

k=ζ
(j)
i
+1 i Yi∈Aj

h(Xk)− T (j,l)EπXh(X)












.

(5.78)

Ponieważ w (5.78) występują podobnie jak w (5.72) „fragmenty” trajektorii,
znaleźć możemy odpowiedni estymator ich wariancji. Niech

S
(j,l)
i =

ζi+1 i Yi+1∈Al
∑

k=ζi+1 i Yi∈Aj
h(Xk) . (5.79)

Ze względu na fakt, iż podciągi tego samego „typu” są zmiennymi iid, więc
wariancję

σ2(j,l) = VarπX





ζ2 i Y2∈Al
∑

k=ζ1+1 i Y1∈Aj
h(Xk)− T (j,l)EπXh(X)



 , (5.80)
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estymujemy jak poprzednio przy użyciu standardowego estymatora – sumy kwa-
dratów. W tym szczególnym przypadku odpowiedni wzór ma postać

σ̂2(j,l) =
1

m(j,l) − 1

m(j,l)−1
∑

i=1



S
(j,l)
i − 1

m(j,l)

m(j,l)−1
∑

k=1

S
(j,l)
k





2

, (5.81)

gdzie m(j,l) jest ilością przejść pomiędzy odpowiednimi zbiorami Aj i Al.
Obecnie zajmiemy się przeniesieniem powyższych, teoretycznych rozważań

na grunt praktycznego ich zastosowania. Jak wcześniej wspomnieliśmy, ekspe-
rymentator będzie chciał wyeliminować dwa trudne do oszacowania „ogony”,
tzn. odcinek łańcucha pomiędzy nstat a pierwszym wejściem do zbioru specjal-
nego oraz pomiędzy ostatnim wejściem do zbioru specjalnego a momentem nVar.
Oznacza to zatem, że np. bazując na uwadze 5.16 i wzorze (5.74) możemy po-
stulować spełnienie warunku (5.26) dla dowolnych n  nVar, gdzie nVar dane
jest nierównością

nstat + σ̂(j)

√

m(j) − 1
ε2

¬ nVar . (5.82)

Z kolei wykorzystując uwagę 5.17 i estymator (5.81), możemy postulować
uogólnienie warunku (5.82). Oszacowanie (5.26) będzie zatem spełnione dla do-
wolnych n  nVar, jeśli nVar dane jest nierównością

nstat +

√

m(1,1)σ̂
2
(1,1) +m(1,2)σ̂

2
(1,2) +m(2,1)σ̂

2
(2,1) +m(2,2)σ̂

2
(2,2)

ε2
¬ nVar .

(5.83)
Należy podkreślić, że choć powyższe rozumowania bazują na pewnych pod-

stawach teoretycznych, są w dużym stopniu heurystyczne. Nasze początkowe
uwagi podawały wielkości wariancji dla losowych momentów ns i nV charakte-
ryzujących się tym, że są chwilami wejścia do zbiorów specjalnych. We wzorach
(5.82) i (5.83) dokonujemy „nadinterpretacji” owych wyników, jak gdyby róż-
nica s = nVar − nstat była wartością nielosową i jednocześnie nstat i nVar były
momentami wejść do któregoś z Aj . Dzięki temu możliwe staje się proste sfor-
mułowanie warunków na spełnienie nierówności (5.26), ceną jest jednak utrata
bezpośredniego, teoretycznego związku wzorów (5.82) i (5.83) z wcześniejszy-
mi rozważaniami. Niestety, próba ominięcia tej niedogodności napotyka na za-
sadnicze problemy natury obliczeniowej lub konieczność skorzystania jedynie z
własności asymptotycznych.
Zauważmy bowiem, że uogólnienie powyższych wyników do przypadku, gdy

któryś z momentów nstat lub nVar nie jest jednocześnie wejściem do któregoś
ze zbiorów specjalnych Aj natrafia na poważne problemy natury teoretycznej.
W takim przypadku obok wariancji poszczególnych odcinków trajektorii ograni-
czonych zbiorami specjalnymi, pojawiają się wspomniane „ogony”, które wpro-
wadzają skomplikowany obliczeniowo do oszacowania element, ze względu na
dodatkowe składniki kowariancji pomiędzy nimi a poszczególnymi krokami cią-
gu.
Z drugiej strony w praktyce zawsze mamy możliwość zakończenia (lub roz-

poczęcia) obserwacji odcinka trajektorii w dogodnym dla nas momencie.
Poczynione spostrzeżenia możemy uogólnić na przypadek dowolnej liczby

zbiorów specjalnych. Otrzymujemy wtedy odpowiednie rozszerzenia postulowa-
nego warunku (5.83) i estymatora (5.81) dla n zbiorów specjalnych. Jeśli w
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rozpatrywanym przypadku znamy więcej zbiorów specjalnych, podejście takie
może być owocne i prowadzić do lepszego oszacowania wariancji estymatora
w problemie (5.26). Z drugiej strony należy pamiętać, iż przy większej liczbie
zbiorów specjalnych estymatory wariancji poszczególnych podciągów σ2(j,l) będą
bazować na próbkach o coraz mniejszej liczności. Może to w konsekwencji pro-
wadzić do przeważenia wpływu błędów oszacowania wariancji podciągów nad
ewentualnymi zyskami wynikającymi z zastosowania wielu zbiorów specjalnych.
Rezultaty bazujące na estymatorze podobnym do (5.81) można znaleźć w [63].

W [63] wykorzystywane są jednak tylko graniczne własności wyrażeń typu σ2(j),
które stosuje się do porównywania wartości estymatorów wariancji związanych
z atomami w celu diagnozowania zbieżności metody MCMC. W tym celu bada
się wzajemne odległości pomiędzy ilorazami postaci

m(j)σ̂
2
(j)

n
(5.84)

dla n→∞ i różnych zbiorów specjalnychAj . Z rozumowania przeprowadzonego
w [63] wynika, iż odległości te powinny maleć, gdyż wyrażenia postaci (5.84) są
asymptotycznie zbieżne do tej samej wartości.
Przewagą podejścia zaprezentowanego w tej pracy jest skorzystanie ze znacz-

nie dokładniejszych oszacowań, gdyż sformułowanych w języku skończonych łań-
cuchów wyjściowych, jak w (5.82), a nie jedynie z granicznej, asymptotycznej
zbieżności. Ponadto uzyskano bezpośrednie powiązanie postulatów uzyskanych
z powyższych lematów z podstawowym dla metod MCMC zagadnieniem mini-
malizacji wariancji szukanego estymatora (5.26).

5.3.3 Metoda heurystyczna

W niniejszym rozdziale przyjrzymy się bliżej metodzie heurystycznej, któ-
rą można zastosować w diagnostyce ŁM posiadających zbiory specjalne A1 i
A2. W przeciwieństwie do poprzednich rozdziałów, wyniki teraz podane będą
miały charakter raczej intuicyjny, praktyczny, a nie bazujący bezpośrednio na
udowodnionych lematach i wnioskach z nich wyciągniętych.
W tym celu wykorzystamy, jako heurystyczną metodę diagnozy, lemat 5.7,

dotyczący zależności pomiędzy rozkładem stacjonarnym łańcucha stowarzyszo-
nego πY (.) a rozkładem stacjonarnym łańcucha wyjściowego πX(.). Dla uła-
twienia dalszych rozważań przypuśćmy, że wyjściowy łańcuch jest dyskretnym
ŁM. W praktyce założenie to właściwie zawsze można uznać za spełnione ze
względu na skończoną naturę algorytmów komputerowych i ich reprezentacji
numerycznej.
Z lematu 5.7 dla atomów mamy (patrz (5.18))

πY (Aj) =
∑

x∈Aj πX(x)
∑

x∈A1 πX(x) +
∑

x∈A2 πX(x)
, (5.85)

a dla zbiorów odnowy (patrz (5.19))

πY (Aj) =
ǫAj

∑

x∈Aj πX(x)

ǫA1
∑

x∈A1 dπX(x) + ǫA2
∑

x∈A2 dπX(x)
. (5.86)

Zauważmy, że powyższych równości możemy użyć jako wskaźników odległości
pomiędzy rozkładami stacjonarnymi πX(.) i πY (.), jeśli tylko do estymacji wy-
rażeń po lewej i prawej stronie (5.85) i (5.86) wykorzystamy estymatory bazujące
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na różnych informacjach dotyczących ciągu X0, X1, . . .. Estymatory owe ozna-
czymy odpowiednio przez π̂X,n(.) i π̂Y,n(.), gdzie indykator n wskazywać będzie
dla ilu początkowych wartościach ciągu są one obliczane. Przy takich oznacze-
niach zainteresowani będziemy diagnozowaniem zbieżności metody MCMC na
podstawie różnicy

∣

∣

∣

∣

∣

π̂Y,n(Aj)−
∑

x∈Aj π̂X,n(x)
∑

x∈A1 π̂X,n(x) +
∑

x∈A2 π̂X,n(x)

∣

∣

∣

∣

∣

(5.87)

dla atomów, lub, przy adekwatnej zmianie wzoru (5.87) zgodnie z (5.86), dla
atomów odnowy. Intuicyjnie, jeśli różnica (5.87) będzie minimalna, będzie moż-
na zdiagnozować zbieżność.
Estymator π̂Y,n(.) dla łańcucha stowarzyszonego oprzemy na prawdopodo-

bieństwach przejścia. Niech

m(j,l),n = #{k : Yk ∈ Aj , Yk+1 ∈ Al, ζk+1 ¬ n} , (5.88)

co jest modyfikacją oznaczenia (5.76). Wtedy

α̂Y,n =
m(1,2),n

m(1,1),n +m(1,2),n
(5.89)

jest naturalnym estymatorem prawdopodobieństwa przejścia pomiędzy stanami
A1 a A2 dla łańcucha stowarzyszonego Y (porównaj z (5.29)). Analogicznie

β̂Y,n =
m(2,1),n

m(2,1),n +m(2,2),n
, (5.90)

a estymatorem macierzy przejścia dla łańcucha stowarzyszonego będzie

P̂Y,n =

(

1− α̂Y,n α̂Y,n
β̂Y,n 1− β̂Y,n

)

. (5.91)

Na mocy (5.91) estymatorem prawdopodobieństwa stacjonarnego dla łańcucha
stowarzyszonego jest

π̂TY,n = (π̂Y,n(A1), π̂Y,n(A2)) =
1

α̂Y,n + β̂Y,n
(β̂Y,n, α̂Y,n) . (5.92)

Estymator π̂X,n(.) zbudujemy korzystając ze słabego twierdzenia ergodycz-
nego dla ŁM (patrz tw. 2.28). Niech (porównaj ze wzorem (2.39))

ηX,n(x) =
11(X0 = x) + . . .+ 11(Xn = x)

n+ 1
. (5.93)

Wtedy naturalnym estymatorem szukanej wielkości jest

π̂X,n(x) = ηX,n(x) . (5.94)

Zauważmy, że mimo brania pod uwagę tego samego ŁM, do skonstruowania
obu powyższych estymatorów wykorzystujemy innego rodzaju informacje – czę-
stości przejścia pomiędzy stanami i obliczanie prawdopodobieństwa przejścia z
estymowanej macierzy przejścia w przypadku π̂Y,n(.) oraz bezpośrednie zliczanie
wejść do odpowiednich stanów i twierdzenie ergodyczne dla π̂X,n(.).
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W celu dalszego zdywersyfikowania informacji wykorzystywanej przez oba
estymatory, możliwe jest również zastosowanie dwóch oddzielnych łańcuchów
albo przy budowaniu jednego z estymatorów branie pod uwagę jedynie części
(np. połowy) wartości ciągu wyjściowego. W tym drugim przypadku bardziej
obiecujące może być „obcinanie” wartości dla estymatora π̂X,n(.) ze względu na
fakt, iż wejścia do zbiorów specjalnych zachodzą zazwyczaj rzadziej, szczególnie
w przypadku zbiorów odnowy z małą wartością parametru ǫAj .

5.4 Podsumowanie

Dokonajmy teraz podsumowania ważniejszych definicji i lematów zaprezen-
towanych w poprzednich rozdziałach.

W rozdziale 5.1 wprowadziliśmy dwie podstawowe definicje – atomu (defi-
nicja 5.1) i zbioru odnowy (definicja 5.2) dla ŁM. Ponadto podaliśmy sposób
modyfikacji (5.5) dowolnego algorytmu dla metody MCMC, który umożliwia
wprowadzenie z pewnym prawdopodobieństwem momentów odnowy, jeśli ŁM
odwiedza jeden ze zbiorów odnowy. Modyfikacja ta ma istotne znaczenie dla do-
wodów wszelkich lematów dotyczących zbiorów odnowy w kolejnych rozdziałach
pracy.

W rozdziale 5.2 zapoznaliśmy się z istotnym pojęciem łańcucha stowarzyszo-
nego Y1, Y2, . . ., bazującego na interesującym nas łańcuchu wyjściowym
X0, X1, . . ., wygenerowanym przez algorytm MCMC. Łańcuch stowarzyszony
zdefiniowany został wzorami (5.7) – (5.9) dla dwóch ustalonych atomów A1
i A2 w ŁM, a formułami (5.10) – (5.12) dla zbiorów odnowy. W przypadku
zbiorów odnowy wykorzystaliśmy wprowadzony wcześniej sposób modyfikacji
(5.5). Zdefiniowany przez nas łańcuch stowarzyszony posiada ważną własność
bycia nieprzywiedlnym ŁM na obciętej przestrzeni stanów Y ′ = {A1,A2}, co
wykazane zostało w dowodzie lematu 5.5. Następnym krokiem było wprowadze-
nie dodatkowych oznaczeń dla momentów stopu rozdzielonych pomiędzy zbio-
rami A1 i A2. Uczyniliśmy to we wzorach (5.14) – (5.15) i (5.16) – (5.17).
Udowodniony został także użyteczny lemat 5.7, wiążący ze sobą rozkłady sta-
cjonarne łańcucha stowarzyszonego i wyjściowego. Lemat ten został następnie
wykorzystany przy propozycji metody heurystycznej w rozdziale 5.3.3.
W rozdziale 5.3 sformułowaliśmy podstawowe dla nas zadania diagnostyki

zbieżności dla metod MCMC. Pierwszym z owych problemów było znalezie-
nia wartości nstat, dla której rozkład prawdopodobieństwa w n-tym kroku ŁM
i rozkład stacjonarny dla tego łańcucha są sobie dostatecznie bliskie – (5.25).
Jako drugie postawione zostało zadanie oszacowania wartości nVar, przy której
wartość wariancji estymatora średniej EπXh(X) zbudowanego na odpowiednio
uciętej próbie Xnstat , Xnstat+1, . . . jest dostatecznie mała – (5.26).
Lematy związane z rozwiązaniem pierwszego z problemów przedstawiliśmy w

rozdziale 5.3.1. Rozpoczęliśmy od najprostszego przypadku dwustanowego łań-
cucha wyjściowego, dla którego podaliśmy oszacowanie na wartość nstat w lema-
cie 5.8. Następnie przeszliśmy do ŁM o bardziej bogatej przestrzeni stanów X .
Kolejny lemat 5.9 miał charakter techniczny, choć jednocześnie podawał bardzo
istotny dla nas związek pomiędzy szacowaniem odległości rozkładu w n-tym
kroku wyjściowego ŁM od jego rozkładu stacjonarnego πX , a podobnym sza-
cowaniem przeprowadzonym dla ustalonego atomu A1. Wykorzystując wynik
z lematu 5.11, uogólniliśmy lemat 5.9 na przypadek zbiorów odnowy w lema-
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cie 5.12. Lematy te posłużyły następnie, poprzez wprowadzenie oszacowań na
tempo zbieżności dla atomów lub zbiorów odnowy, do rozwiązania problemu
znalezienia wartości nstat w lematach 5.10 i 5.13.
W rozdziale 5.3.2 omówiliśmy rozwiązanie zagadnienia (5.26) dotyczącego

wartości nVar. Podobnie jak w poprzednim rozdziale, w lemacie 5.14 omówili-
śmy przypadek dwustanowej przestrzeni łańcucha wyjściowego. W lemacie 5.15
skupiliśmy się na przypadku, gdy przestrzeń X jest także dwuelementowa, ale
zmienna Xnstat nie pochodzi dokładnie z rozkładu stacjonarnego, ale z pew-
nego zaburzonego rozkładu spełniającego jedynie ogólniejszy warunek (5.25).
Kolejnym krokiem było omówienie przypadku ogólnej przestrzeni stanów X .
Zaczęliśmy od pewnych uwag i spostrzeżeń technicznych, które podawały rów-
nież postacie estymatorówwariancji odpowiednich fragmentów trajektorii (patrz
wzory (5.72), (5.74), (5.78), (5.81)). Następnie na ich podstawie sformułowali-
śmy bardziej heurystyczne wnioski, dotyczące rozwiązanie problemu (5.26) w
przypadku, gdy interesujący nas fragment ŁM zaczyna się i kończy w wybra-
nym zbiorze Aj oraz ugólnienia wykorzystującego informacje jednocześnie o
obu zbiorach specjalnych. Wspomnieliśmy także o problemach obliczeniowych
związanych z sytuacją, gdy rozpatrywany przez nas ŁM nie zaczyna się lub nie
kończy w którymkolwiek ze zbiorów specjalnych.
W rozdziale 5.3.3 omówiliśmy pewną metodę heurystyczną, bazującą na za-

stosowaniu wyniku lematu 5.7 do zbadania odległości pomiędzy dwoma estyma-
torami rozkładów stacjonarnych, uzyskiwanymi na podstawie różnych metod i
zasobów informacji.
Warto w tym miejscu podkreślić, że możliwe jest prowadzenie dalszych ba-

dań dla zaprezentowanej metody diagnozy. W szczególności interesującym może
okazać się zagadnienie rozwiązania problemu (5.25) w oparciu o wykorzystanie
jednoczesnej informacji z obu zbiorów A1 i A2. Istotnym wydaje się również
dalsze zbadanie przypadku, gdy nie rozpoczynamy lub nie kończymy obserwa-
cji w zbiorze specjalnym wraz z wprowadzeniem odpowiednich oszacowań na
poprawki dla ustalenia wartości nVar.
Przy okazji dowodzenia lematów dotyczących prezentowanej w poprzednich

rozdziałach metody diagnozy zbieżności algorytmów MCMC, omówiliśmy też
pokrótce inne, pokrewne metody, bazujące jednak również na teorii odnowy.
Wskazywaliśmy wtedy jednocześnie na różnice dzielące opisywaną przez nas
metodę od podobnych sposobów diagnostycznych. W szczególności metoda za-
prezentowana w poprzednich rozdziałach prezentuje poprawną z matematycz-
nego punktu widzenia dyskretyzację przestrzeni stanów X . Ponadto w wyraźny
sposób dzieli zagadnienie diagnostyki zbieżności na dwa osobne podproblemy,
dla obu z nich przedstawiając odpowiednie rozwiązania. W rozwiązaniach tych
wykorzystujemy przy tym dokładne, tzn. nieasymptotyczne oszacowania udo-
wodnione dla skończonych łańcuchów wyjściowych. Prezentowana metoda jest
również pierwszym krokiem w kierunku wykorzystywania informacji pozyska-
nej jednocześnie z obu zbiorów specjalnych, jak w uwadze 5.17, a nie osobnych
oszacowań dla tych zbiorów. Wreszcie, wyniki ścisłe uzupełnione zostały po-
przez metodę heurystyczną. Umożliwia to zarówno wykorzystanie zaprezento-
wanej metody w sposób wysoce zaautomatyzowany, jak i bazujący na intuicji
badacza.
W tym miejscu wspomnieć jeszcze należy o innym sposobie badania zbieżno-

ści algorytmu MCMC, opartym także o teorię odnowy. Choć jego wyniki idą w
zupełnie innym kierunku, niż metoda prezentowana w poprzednich rozdziałach,
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dla porządku warto ją tu pokrótce opisać. W pracy [56] dokonano mianowicie
uogólnienia pojęcia zbioru odnowy (patrz def. 5.2). Niech dla każdego B ∈ B(X )
istnieje funkcja ǫ(.) i rozkład prawdopodobieństwa ν(.), t.ż.

P(Xk+1 ∈ B|Xk)  ǫ(Xk)ν(B) (5.95)

(porównaj ze wzorem (5.2)). Jeśli zdefiniujemy wielkość

r(x, y) =
ǫ(x)ν(y)

KX(x, y)
, (5.96)

to w dowolnym kroku k zachodzi moment odnowy (patrz def. 5.3) z prawdo-
podobieństwem r(Xk−1, Xk). Omawiana metoda polega na obserwacji tempa
odnowy estymowanego przez

r̂n =
1

n+ 1

n
∑

k=0

r(Xk, Xk+1) . (5.97)

Jeśli nastąpiła zbieżność, to wykres r̂n jako funkcji w zależności od n powinien
pozostawać stały.
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Rozdział 6

Zastosowanie metody

diagnozy zbieżności

W poniższej części skupimy się na zastosowaniu zaprezentowanych w roz-
dziale 5 technik badania zbieżności metod MCMC w kilku przykładowych al-
gorytmach. Ponieważ algorytmy te stanowić mają przede wszystkim ilustrację
stawianych tez i materiał do dyskusji dotyczącej proponowanych metod diagno-
stycznych, najważniejszym będzie dla nas ich przejrzystość i poprawność, a nie
optymalizacja szybkości działania. Dlatego też zastosujemy programy napisane
w pakiecie Mathematica 5.2 wraz z uzyskanymi z nich symulacjami.
Należy w tym miejscu podkreślić olbrzymią ogólność algorytmu MH i prób-

nika Gibbsa. Dzięki niej możemy skupić się, w zaprezentowanych dalej przykła-
dach na kwestii implementacji metod, zaproponowanych w rozdziale 5. Z ko-
lei zagadnienie, skąd pochodzą dane i modele wykorzystywane jako informacje
wejściowe w algorytmie, staje się w tym momencie problemem drugoplanowym.
Choć bowiem omówione w rozdziałach 6.1 i 6.2 przykłady nie są w pełnym tego
słowa znaczeniu „przykładami wziętymi z życia”i zostały sztucznie stworzone,
wykorzystanie danych z bardziej realnych zastosowań nie wprowadza zasadni-
czych zmian w sposobach znajdowania oszacowań na nstat i nVar. W związku
z tym kwestia w pełni „realnych” przykładów nie ma w tej pracy aż tak newral-
gicznego znaczenia. Warto jednak zauważyć, że rozpatrywane dalej modele są
bardzo bliskie prawdziwym zastosowaniom algorytmówMCMC (patrz rozdziały
6.1.5 i 6.1.5).
Rozpoczniemy od rozpatrzenia przykładu prostej, kilkustanowej przestrze-

ni X .

6.1 Algorytm MH dla atomów

Zauważmy, że jeśli rozpatrujemy skończoną przestrzeń stanów X , to w natu-
ralny sposób wszystkie te stany są też atomami zgodnie z def. 5.1. W szczególno-
ści dotyczy to niewielkiej przestrzeni stanów, która będzie pierwszym przykła-
dem ilustrującym zastosowanie zaprezentowanych w rozdziale 5 metod diagnozy
zbieżności.
Taki wybór przestrzeni stanów ma na celu przede wszystkim zilustrowanie

wprowadzonych wcześniej twierdzeń oraz metod. W problemie o takim stopniu
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skomplikowania stosowanie metod diagnozy bardziej zaawansowanych niż ob-
serwacja wykresu zbieżności, a właściwie nawet samego algorytmu MCMC, jest
wszak w praktyce najzupełniej niepotrzebne. Oprócz zilustrowania lematów i
technik z rozdziału 5 skupimy się również na próbie estymacji lub oszacowania
niezbędnych dodatkowych wielkości, jak np. parametrów zbieżności dla ustalo-
nego atomu geometrycznie ergodycznego.

Wszystkie algorytmy omówione w kolejnych punktach zostały zestawione w
podrozdziale 6.3

6.1.1 Podstawowe procedury

Skorzystamy z niezależnego algorytmu MH (patrz rozdział 3.2.1). Pierwszą
wykorzystywaną procedurą jest algorytm generujący kolejny krok Xi na pod-
stawie znajomości wartości poprzedniego kroku Xi−1 (patrz Algorytm 6.1). W
tym celu zaprojektowano procedurę KrokAlgorytmuMH, której parametrami są
krokpoprzedni (wartość Xi−1), gestoscf (docelowa gęstość stacjonarna f(.))
i gestoscg (gęstość proponująca g(.)). W jej wyniku otrzymujemy wartość
zmiennej Xi. Algorytm ten składa się z dwóch części: w pierwszej obliczane
są skumulowane wartości prawdopodobieństw dla gęstości instrumentalnej w
celu wylosowania zmiennej Yi−1, w drugiej punkt – kandydat jest akceptowany
lub odrzucany zgodnie ze wzorem (3.34).

W kolejnym algorytmie wykorzystujemy procedurę KrokAlgorytmuMH w ce-
lu wygenerowania całego ŁM. Procedurę tą, nazwaną AlgorytmMH, wywołu-
jemy z dwoma nowymi parametrami, gdzie start to stan początkowy ŁM,
ilosckrokow – liczba kroków ŁM (patrz Algorytm 6.2). Dwa pozostałe pa-
rametry mają to samo znaczenie, co w poprzednim algorytmie.

W wyniku działania procedury AlgorytmMH, tworzony ŁM zapisywany jest
sukcesywnie w pliku o nazwie eksper.txt w katalogu c:/temp/wyniki oraz,
po jej zakończeniu, wylistowany również na ekranie. Celem rejestracji wyników
w pliku jest stworzenie pojedynczej, stałej próby, z której będziemy korzystać
przy wszystkich prezentowanych dalej obliczeniach. Dzięki temu unikamy odwo-
ływania się do różnych trajektorii, które generowane są przecież mechanizmami
losowymi. Uzyskujemy przez to powtarzalność wyników i możliwość łatwego ich
porównywania.

Następny algorytm służy do obliczania empirycznego rozkładu częstości od-
wiedzin poszczególnych stanów (patrz Algorytm 6.3). Bazujemy przy tym na od-
cinku ŁM, zaczynającym się w kroku start, a kończącymw punkcie koniec. Pa-
rametr wymiar w wywołaniu procedury ZnajdowanieRozkladu określa rozmiar
przestrzeni stanówX . Algorytm odczytuje poprzednio zapisany plik eksper.txt
do zmiennej lista i tworzy na jej podstawie odpowiedni rozkład empiryczny.

W kolejnej procedurze EstymacjaFunkcji (patrz Algorytm 6.4) wykorzysty-
wany jest Algorytm 6.3. Procedura ta służy do rozwiązywania problemu (3.3),
tzn. znajduje klasyczny estymator metody MCMC dla Efh(X) bazujący na wy-
generowanym wcześniej ŁM. Parametr funkcjah zadaje wartości funkcji h(.)
na poszczególnych stanach przestrzeni X . Pozostałe argumenty mają to samo
znaczenie, co w poprzednim algorytmie.
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6.1.2 Znajdowanie wielkości nstat

W niniejszym rozdziale przyjrzymy się w jaki sposób możemy zastosować
metody diagnostyczne zaprezentowane w rozdziale 5. Rozpoczniemy od proble-
mu (5.25).
W tym celu rozpatrzymy ośmiostanową przestrzeń X o prawdopodobień-

stwach stanów danych przez ciąg

f(.) = (1/20, 1/20, 2/20, 2/20, 3/20, 3/20, 4/20, 4/20) , (6.1)

tzn. prawdopodobieństwo stanów pierwszego i drugiego jest równe 1/20, trze-
ciego i czwartego 2/20, itd. Jako gęstość instrumentalną przyjęto rozkład jed-
nostajny na przestrzeni X , czyli zadany ciągiem

g(.) = (1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8) . (6.2)

Główna próba miała milion kroków i do jej stworzenia wykorzystano Algo-
rytm 6.2 (patrz rozdział 6.1.1). W celu przyśpieszenia obliczeń przy jednostaj-
nym rozkładzie proponującym g(.) można również skorzystać ze skompilowanej
wersji Algorytmu 6.1, co znacznie skraca czas niezbędny do wykonania obliczeń
(patrz Algorytm 6.5).
Ponieważ przy przeliczalnej przestrzeni stanów X , wszystkie stany są jedno-

cześnie atomami, więc możliwe jest wskazanie pojedynczych stanów jako zbio-
rów A1 i A2. Wybrano więc stan trzeci i siódmy, czyli stany o odpowiednich
prawdopodobieństwach stacjonarnych 2/20 i 4/20. Zostało to podyktowane chę-
cią porównania wyników diagnostycznych otrzymanych dla relatywnie bardzo
„częstego” i „rzadziej występującego” atomu.
Jak przed chwilą wspomniano, dla przeliczalnej przestrzeni X , stany są rów-

nież atomami, więc do znalezienia wartości nstat możliwe jest zastosowanie wyni-
ków lematów 5.9 i 5.10. Zwróćmy uwagę, że do zastosowania tezy (5.44) niezbęd-
na jest estymacja parametrów z założeń lematu 5.10, które, dla przypomnienia,
mają postać

|PnA1(A1)− πX(A1)| ¬M1r
−n
1 , (6.3)

PA1(ζ
(1)
1  n) ¬M2r−n2 , (6.4)

Px(ζ
(1)
1 = n) ¬M3r−n3 . (6.5)

W oczywisty sposób właśnie estymacja wielkości r1, r2, r3,M1,M2,M3 jest naj-
trudniejszym problemem przy rozwiązywaniu zagadnienia (5.25). Co więcej, od
jakości tych estymatorów bardzo mocno zależy oszacowanie wartości nstat w
lemacie 5.10.
W szczególnym przypadku eksperymentator może wcześniej dysponować pew-

ną wiedzą dotyczącą wspomnianych powyżej parametrów. W ogólności jednak
niezbędna okazać się może ich estymacja na podstawie dodatkowych przebie-
gów trajektorii ŁM. W tym celu wykorzystamy Algorytm 6.6. Jest on nie-
wielką modyfikacją Algorytmu 6.2. Zamiast pojedynczej trajektorii o długości
ilosckrokow, tworzy on tablicę złożoną z wielu trajektorii, których ilość wy-
nosi ilosckrokowy, przy czym każda trajektoria startuje z tego samego punk-
tu start i ma taką samą długość ilosckrokowx. Innymi słowy, otrzymujemy
„macierz trajektorii” o ilości wierszy równej ilosckrokowy i ilości kolumn danej
przez ilosckrokowx.
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Jak łatwo zauważyć, do znalezienia oszacowań (6.3) – (6.5) i estymacji zwią-
zanych z nimi parametrów, niezbędne jest obliczenie prawdopodobieństw przej-
ścia pomiędzy wybranymi stanami w n krokach, przy czym dla (6.4) i (6.5) są
to prawdopodobieństwa pierwszego wejścia do określonego stanu.
Do znalezienia empirycznych prawdopodobieństw przejścia wykorzystamy

kolejny algorytm (patrz Algorytm 6.7). Wykorzystuje on dane z pliku
estymacjanstat.txt stworzonego wcześniej Algorytmem 6.6. Wynikiem działa-
nia opisywanej procedury jest lista empirycznych prawdopodobieństw przejścia
pomiędzy stanem startowym a wywołanym przez parametr wartosc stanem.
Lista ta uszeregowana jest według ilości kroków n, tzn. od prawdopodobieństwa
przejścia w pojedynczym kroku, aż po ilosckrokowx-1 kroków.
W celu znalezienia prawdopodobieństw pierwszego wejścia do określonego

stanu stworzona została procedura EstymacjaOdwiedzin (patrz Algorytm 6.8).
Bazując na analogicznych danych co poprzedni algorytm, oblicza ona empirycz-
ne prawdopodobieństwa pierwszego wejścia do stanu wartosc ze stanu starto-
wego w dokładnie n krokach. Również wyjściowa lista ma podobne znaczenie,
co w poprzednim algorytmie.
Niewielką modyfikacją omówionej powyżej procedury jest algorytm wyko-

rzystywany do estymacji prawdopodobieństw pierwszego wejścia do wybranego
stanu później niż w ustalonej ilości kroków – EstymacjaOdwiedzinSkumulowane
(patrz Algorytm 6.9), który niezbędny jest przy dokonywaniu oszacowania (6.5).
Rozpocznijmy od estymacji niezbędnych parametrów dla stanu trzeciego,

o prawdopodobieństwie stacjonarnym 2/20. W tym celu za pomocą Algoryt-
mu 6.6 wygenerowano najpierw macierz trajektorii o wymiarach 50000 na 100.
Należy przy tym zauważyć, że ilość otrzymywanych w tym eksperymencie prób
jest równa iloczynowi liczby wierszy przez liczbę kolumn. Oznacza to, że na-
leży odpowiednio wyważyć te dwie wielkości, aby nie wykonywać nadmiernej
ilości symulacji. Dlatego też wybrano stosunkowo dużą ilość kolumn (trajekto-
rii) kosztem ilości kroków w pojedynczej trajektorii, co ma na celu zwiększenie
dokładności otrzymywanych estymatorów prawdopodobieństw przejść w proble-
mach (6.3) i (6.5). Z drugiej strony skrócenie ilości wierszy sprzyja ograniczeniu
wpływu ewentualnych błędów numerycznych i czynników losowych na szacowane
przez nas parametry. Zauważmy bowiem, że przy znajdowaniu wartości r1, któ-
ra związana jest potęgowo z ilością kroków n w (6.3), relatywnie coraz większą
wagę mieć będą coraz odleglejsze empiryczne prawdopodobieństwa przejścia.
Wykorzystując Algorytm 6.7, obliczono empiryczne prawdopodobieństwa

przejść dla stanu trzeciego. Następnie obliczono wartość bezwzględną różnicy
pomiędzy tymi prawdopodobieństwami a rozkładem stacjonarnym dla stanu
trzeciego. Część otrzymanej w ten sposób listy zaprezentowano poniżej.

{0.02574399999999999, 0.01407399999999999, 0.005015999999999993,
0.002115999999999993, 0.0007159999999999944, 0.0004900000000000043,

0.00040000000000001146, 0.0005340000000000067, 0.0005440000000000028,

0.0002420000000000061, 0.0007340000000000124, 0.00007000000000000062,

0.00021600000000000785, 0.00048799999999998844, 0.00007200000000000262,

0.0003599999999999992, 0.00011200000000000099, 0.00039600000000000746,

2.000000000002 ∗ 10−6, 0.000023999999999996247, 0.00008599999999998886,
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0.00011999999999999511, 0.0009560000000000124, 0.0001880000000000076,

0.00032400000000000484, 0.0007440000000000085, 0.000056000000000000494,

0.00022199999999999998, 0.0005879999999999913, 0.00016599999999999948,

0.0001739999999999936 . . . (6.6)

Jak widać, różnice te ulegały dość szybkiemu zmniejszaniu.
W przypadku ogólnym, gdy nie jest bezpośrednio znana wartość prawdopo-

dobieństwa stacjonarnego wybranego atomu, możliwe jest jego oszacowanie za
pomocą dodatkowo wygenerowanych trajektorii.
Kolejnym krokiem było oszacowanie poszukiwanych parametrów r1 i M1.

Zastosowanie spójnego podejścia bazującego na estymowaniu tych parametrów,
okazało się niestety utrudnione z powodu małej ich stabilności. Skutkowało to
często przeszacowywaniem estymatora r1, a co za tym idzie, szybkim dążeniem
dopasowywanej następnie wartości M1 do nieskończoności wraz ze wzrostem
ilości rozpatrywanych kroków.
Dlatego też zdecydowano się na podejście „optymalizujące”. Jeśli założymy,

że przy optymalnie dobranych wartościach r1 i M1 mamy

|PnA1(A1)− πX(A1)| ≈M1r
−n
1 , (6.7)

to
|PnA1(A1)− πX(A1)|
|PA1(A1)− πX(A1)|

≈ r−n+11 . (6.8)

Obliczenie ilorazu (6.8) umożliwia zatem skupienie się najpierw na znalezieniu
optymalnej wartości r1. Słowo „optymalny” rozumieć będziemy jako znalezie-
nie r̂1 spełniającego warunek

r̂1 = min
r∈R+

{

∀n = 2, 3, . . . : r−n+1 − |P
n
A1(A1)− πX(A1)|

|PA1(A1)− πX(A1)|
 0
}

. (6.9)

Należy zauważyć, że warunek (6.9) jest „maksymalnie pesymistyczny”, tzn. war-
tość r̂1 ma być górnym ograniczeniem dla wszystkich wartości kroków n obli-
czonych przez nas przy pomocy Algorytmu 6.6. W oczywisty sposób, w wyniku
wpływu błędów numerycznych i czynników losowych, szczególnie widocznych
dla dużych wartości n, może to w znaczący sposób wpływać na zawyżanie po-
szukiwanej przez nas wartości.
W następnym kroku poszukiwać będziemy parametru M̂1 dopasowanego do

znalezionej poprzednio wartości r̂1. Warunek na M̂1 będzie mieć przy tym postać

M̂1 = min
M∈R+

{

∀n = 1, 2, . . . :Mr̂−n1 − |PnA1(y)− πX(A1)|  0
}

. (6.10)

Jest on więc, w podobny sposób co warunek (6.9), „maksymalnie pesymistycz-
ny”. Jednoczesne zastosowanie (6.9) i (6.10) oznacza jednak, że wartości wszyst-
kich estymatorów prawdopodobieństw przejść policzonych przez nas zostaną
oszacowane z góry, zgodnie z wymaganiami (6.3).
W celu rozwiązania problemów (6.9) i (6.10) zastosowano odpowiednie po-

mocnicze procedury (patrz Algorytmy 6.10 i 6.11). Dla danych wartości r1
(lub r1 i M1) oraz tablicy prawdopodobieństw przejść, obliczają one odpowied-
nie wartości różnic. Oczywiście możliwe jest odpowiednie rozbudowanie tych
procedur w celu stworzenia pełnego algorytmu „optymalizującego”.
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Znalezione w powyższy sposób parametry mają wartość (z dokładnością do
czwartego miejsca po przecinku)

r̂1 = 1, 04 , M̂1 = 0, 0268 . (6.11)

Obliczone za pomocą Algorytmu 6.11 różnice są wtedy równe

{0.000025230769230777383, 0.010704106508875749, 0.018809102412380527,
0.020792752319596656, 0.02131164646115063, 0.0206904292895679,

0.019965797393815286, 0.019048497494053164, 0.018285324513512658,

0.017863119724531397, 0.016674768965895568, 0.01666920092874575,

0.015879385508409366, 0.014988332219624407, 0.014809088672715765,

0.013948739108380544, 0.013646402988827445, 0.012833233643103304,

0.012718416964522415, 0.012207170158194634, 0.011674740536725616,

0.011188404362236164, 0.00991746573291937, 0.010267255512422475,

0.009729130300406228, 0.008922471442698292, 0.009238684079517596,

0.00871519623030538, 0.008005457913755183, 0.008096940301687667,

0.007771134905468918, 0.007319552793720105, 0.006485723840115486,

0.0066671960001110355, 0.006115534615491378, 0.005738321745664795,

0.006065155524677683, 0.005051649542959315, 0.005103432252845487,

0.005250146396966824, 0.0053414484586219325, 0.004595008133290334,

0.004230507820471462, 0.004429642135068728, 0.004358117437566071,

0.0043496513822750835, 0.003705972482956809, 0.003922819695150783,

0.003917942014568047, 0.003095098090930822, 0.003194055856664246,

0.0034865921698694693, 0.002820492471028345, 0.003099550452911862,

0.002405567743184482, 0.0029383535992158474, 0.0024877246146306196,

0.0020555044371448374, 0.0025915234972546408, 0.0023876187473602407,

0.0023456334109233086, 0.0021854167412724158, 0.0015968237896850173,

0.0020457151823894213, 0.0020879569061436746, 0.0013994201020612281,

0.0017059808673665605, 0.0013715200647755562, 0.0015819231392072567,

0.0014850799415454387, 0.0012928845591783052, 0.0008612351530560556,

0.0010680338010154557, 0.0006851863471302277, 0.0010926022568559937,

0.0011101944777461503, 0.0012858793055251364, 0.0009095762553126378,

0.000601207937800617, 0.0010486999401929091, 0.0008839807117239427,

0.0005449814535807235, 0.0009156360130583839, 0.0003458807817868913,

0.0007256545978720261, 0.0009008986518000292, 0.0008015563959615584,

0.00008957345765534658, 0.0005708975554378339, 0.0003154784186902229,

0.0005012677102790685, 0.0005622189521913915, 0.00013828745403018992,

3.4302442598007667 · 10−6, 0.0003556060040959517,
0.000048775003938437826, 0.0005888990422484795,

0.00013994138677740197, 0.000271866718055182} (6.12)



6.1 Algorytm MH dla atomów 85

Jak widzimy, są one bliskie zera i jednocześnie, zgodnie z naszą zasadą „opty-
malizującą” (6.10), dodatnie.
W podobny sposób możemy obliczyć też oszacowania dla pozostałych para-

metrów, tzn. r2,M2, r3,M3. Dla oszacowań (6.4) i (6.5) zastosowano więc Al-
gorytm 6.6 w celu stworzenia macierzy prób o wymiarach 50000 na 100. Każda
trajektoria, zgodnie z (6.4) i (6.5), startowała ze stanu pierwszego lub trzeciego,
który przyjęliśmy wcześniej jako nasz atom.
W celu estymacji odpowiednich prawdopodobieństw powrotów, wykorzysta-

no Algorytmy 6.8 i 6.9. Znalezienie oszacowań parametrów wymagało zastoso-
wania analogicznej procedury „optymalizującej”, jak dla parametrów r̂1 i M̂1,
tzn. skorzystano z zależności

r̂2 = min
r∈R+

{

∀n = 2, 3, . . . : r−n+1 − PA1(ζ
(1)
1  n)

PA1(ζ
(1)
1  1)

 0
}

, (6.13)

M̂2 = min
M∈R+

{

∀n = 1, 2, . . . :Mr̂−n2 − PA1(ζ
(1)
1  n)  0

}

, (6.14)

r̂3 = min
r∈R+

{

∀n = 2, 3, . . . : r−n+1 − Py(ζ
(1)
1 = n)

Py(ζ
(1)
1 = 1)

 0
}

, (6.15)

M̂3 = min
M∈R+

{

∀n = 1, 2, . . . :Mr̂−n3 − Py(ζ
(1)
1 = n)  0

}

, (6.16)

wykorzystując założenia podobne do (6.7).
Po przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń z wykorzystaniemAlgorytmów 6.10

i 6.11, otrzymujemy

r̂2 = 1, 0941 , M̂2 = 1, 0888 , r̂3 = 1, 0904 , M̂3 = 0, 1372 . (6.17)

Wartości te możemy już podstawić do (5.44) w celu znalezienia liczby kroków
nstat dla założonej wartości ε1. Wyniki znaleźć można w tab. 6.1, gdzie „praw-
dziwa wartość ε1” oznacza wartość lewej strony nierówności (5.44) przyjmowaną
dla liczby kroków n z drugiej kolumny tabeli.

Założona wartość ε1 Ilość kroków nstat Prawdziwa wartość ε1
0,1 90 0,0978145
0,02 120 0,0196767
0,01 135 0,00974242
0,001 190 0,000981598

Tabela 6.1: Oszacowania nstat dla trzeciego stanu

Zależność wartości lewej strony nierówności (5.44) od liczby kroków n zilu-
strowano na rys. 6.1. Jak należało się spodziewać, zależność ta ma charakter
wykładniczy.
Należy pamiętać, iż oszacowania z tab. 6.1 są „maksymalnie pesymistyczne”,

tzn. różnice w warunkach (6.9) – (6.10) i (6.13) – (6.16) muszą być zawsze dodat-
nie, przy istotnym wpływie losowych czynników i błędów numerycznych. Przy
założeniu, że na przykład parametry te dobierzemy tak, aby wspomniane różnice
były losowo dodatnie i ujemne, ale dostatecznie bliskie zeru, możliwe byłoby ich
poprawienie. Jednak ze względu na pewne problemy wynikające z odpowiednio
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Rysunek 6.1: Poziom błędu ε1 w uzależnieniu od liczby kroków n dla stanu
trzeciego

dokładnego sformułowania postulatów „losowej dodatniości i ujemności” i „do-
statecznej bliskości zera”, zagadnienie to może zostać podjęte w dalszej pracy
badawczej.

Dodatkowo zauważmy, że możliwe jest poprawienie samego oszacowania (5.44).
Jeśli bowiem znamy prawdopodobieństwo stacjonarne πX(A1), to otrzymujemy
dokładniejszą nierówność

2
M3r

1−n
3

r3 − 1
+
πX(A1)M2M3r3(r−n3 − r−n2 )

(r2 − 1)(r2 − r3)
+

+
M1M2M3
(r2 − r1)

(

r1r3(r
−n
3 − r−n1 )
(r1 − r3)

+
r2r3(r

−n
3 − r−n2 )
(r3 − r2)

)

¬ ε1 (6.18)

Umożliwia to znalezienie lepszych wartości nstat, co jest szczególnie widoczne
przy większych poziomach tolerancji błędu ε1. Odpowiednie wyniki zamieszczo-
no w tab. 6.2 i na rys. 6.2. Jak widać, krzywa na rys. 6.2 jest znacznie bardziej
stroma w początkowym zakresie wykresu niż analogiczna funkcja na rys. 6.1.

Założona wartość ε1 Ilość kroków nstat Prawdziwa wartość ε1
0,1 75 0,0981865
0,02 114 0,0195048
0,01 131 0,00989127
0,001 190 0,000967164

Tabela 6.2: Oszacowania nstat dla trzeciego stanu przy warunku (6.18)

Jak się wydaje, możliwe jest dalsze poprawianie warunku (5.44), ale zapewne
kosztem jego ogólności i wprowadzania dodatkowych założeń, jak w nierówno-
ści (6.18).
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Rysunek 6.2: Poziom błędu ε1 w uzależnieniu od liczby kroków n przy warun-
ku (6.18) dla stanu trzeciego

Podobną analizę przeprowadzić możemy dla stanu siódmego, o prawdopo-
dobieństwie stacjonarnym 4/20. Posługując się podanymi wcześniej metodami,
uzyskujemy następujące oszacowania parametrów przy wykorzystaniu tego ato-
mu

r̂1 = 1, 0438 , M̂1 = 0, 0793 , r̂2 = 1, 14385 , M̂2 = 1, 1439 ,

r̂3 = 1, 1231 , M̂3 = 0, 1394 . (6.19)

Jak wynika z porównania oszacowań (6.11), (6.17) i (6.19), wartości r̂i są
dla stanu siódmego trochę większe niż dla stanu trzeciego. Różnicy tej należało
się spodziewać, ponieważ stan siódmy jest dwukrotnie częściej odwiedzany, co
powinno sprzyjać jego szybszej zbieżności przy oszacowaniach (6.3) – (6.5). Za-
ryzykować możemy zatem hipotezę, że przy poszukiwaniu wartości nstat lepiej
jest korzystać z atomów o jak największym prawdopodobieństwie stacjonarnym.
Zależność pomiędzy wartością dopuszczalnego błędu ε1 a ilością kroków nstat

podaje tab. 6.3 i rys. 6.3. Jak widzimy, nastąpiło zmiejszenie liczby wymaganych
kroków o ok. 10 – 20% w porównaniu z wynikami tab. 6.1.

Założona wartość ε1 Ilość kroków nstat Prawdziwa wartość ε1
0,1 71 0,0992184
0,02 107 0,0192124
0,01 123 0,00961369
0,001 176 0,000988225

Tabela 6.3: Oszacowania nstat dla siódmego stanu

W przypadku stanu siódmego jest też oczywiście możliwe zastosowanie po-
prawionego oszacowania (6.18). Jednak ze względu na szybszą zbieżność potęgo-
wą, zagwarantowaną przez wyższe wartości r̂i dla tego stanu przy jednoczesnej
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Rysunek 6.3: Poziom błędu ε1 w uzależnieniu od liczby kroków n dla stanu
siódmego

większej wartości prawdopodobieństwa stacjonarnego tego atomu, zysk na do-
datkowym zmniejszeniu ilości kroków jest już niewielki.
Należy podkreślić, że otrzymane przez nas wartości nie bazują bezpośrednio

na trajektorii wygenerowanej metodą MCMC, która jest podstawą estymacji
w problemie (3.3). W ujęciu zaprezentowanym powyżej wartości te związane
są jednak z samym algorytmem MCMC, ponieważ do szacowania niezbędnych
parametrów w nierówności (5.44) wykorzystaliśmy dodatkowe trajektorie gene-
rowane właśnie rozpatrywanym algorytmem.
Interesującym może być porównanie otrzymanych przez nas wyników z teo-

retycznymi, które możliwe są do uzyskania w tym dostatecznie nieskomplikowa-
nym przypadku. Dla wykorzystanej przez nas funkcji f(.) i gęstości proponują-
cej g(.) (patrz (6.1) i (6.2)), macierz przejścia PX ma postać

PX =
1

8
·
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, (6.20)

gdyż prawdopodobieństwo wylosowania dowolnego stanu jako kroku-kandydata
Yi−1 wynosi

1
8 , a np. prawdopodobieństwo akceptacji (3.28) przy przejściu ze

stanu piątego do stanu trzeciego wynosi

p(x, y) = min

{

f(3)

f(5)
, 1

}

= min

{

2/20

3/20
, 1

}

=
2

3
. (6.21)

W podobny sposób możemy obliczyć prawdopodobieństwa przejść dla pozosta-
łych komórek w (6.20).
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W omawianym przypadku lewa strona nierówności (5.6) wynosi

(1, 1, 1, . . . , 1)T|yTP
n
X − πX | , (6.22)

gdzie y jest wektorem z jedynką na miejscu y-tym i samymi zerami poza tym,
co odpowiada rozkładowi o stanie początkowym y.
Obliczenie wartości (6.22) dla macierzy przejścia (6.20) jest numerycznie

nietrudne. Jak się okazuje, osiągnięcie podobnych wartości ε1, co np. w tab. 6.1
wymaga zaledwie kilkunastu kroków. Z teoretycznego zatem punktu widzenia
algorytm w omawianym przez nas przykładzie jest bardzo szybko zbieżny do
swego rozkładu stacjonarnego.
Z czego zatem wynikają relatywnie większe oszacowania w przedstawionych

wcześniej tabelach? Zauważmy przede wszystkim, że przyjęta przez nas meto-
da znajdowania parametrów w lemacie 5.10 jest bardzo konserwatywna – wy-
magamy bowiem, żeby wszystkie oszacowania były wykonywane z góry (patrz
(6.9), (6.10), (6.13) – (6.16)). Oznacza to zatem, że przy występowaniu loso-
wych wahań przy obliczaniu prawdopodobieństw powrotów i wejść do określo-
nych stanów, znacznie przeszacowywujemy otrzymywane parametry. Co więcej,
jak wcześniej wspomnianio, wpływ losowości jest szczególnie widoczny dla du-
żych wartości ilości kroków n. Parametry ri, uzależnione wykładniczo właśnie
od n, wykazują większą wrażliwość nawet na małe zmiany prawdopodobieństw
dla odpowiednio dużych n.
Dlatego też obiecującym dalszym kierunkiem badawczym wydaje się spraw-

dzenie zależności otrzymywanych parametrów ri i Mi od obieranej przez nas
długości trajektorii oraz poszukiwanie nowych, lepszych metod ich znajdowania.
W szczególności interesującym może być przyjęcie założenia, że zamiast pełnej
nieujemności w warunkach „optymalizujących” (np. (6.9) i (6.10)), przyjmiemy
jedynie słabsze założenie postaci

r−n+1 − |P
n
A1(A1)− πX(A1)|
|PA1(A1)− πX(A1)|

 0

∨
∣

∣

∣

∣

r−n+1 − |P
n
A1(A1)− πX(A1)|
|PA1(A1)− πX(A1)|

∣

∣

∣

∣

¬ δ (6.23)

dla pewnego dostatecznie małego δ. Podobne warunki możemy sformułować
dla pozostałych ri i Mi. Podejście takie prawdopodobnie umożliwi zmniejsze-
nie wpływu elementu losowego i lepsze oszacowanie wymaganych parametrów.
Oczywiście może być ono krytykowane z powodu konieczności podjęcia arbitral-
nej decyzji co do wartości δ, którego wpływ na jakość oszacowań jest trudny do
wcześniejszego, analitycznego przewidzenia.
Kolejną metodą poprawy uzyskanych oszacowań może być zastosowanie bar-

dziej dokładnej nierówności niż (5.44), jak np. (6.18). Zapewne wymagać to bę-
dzie jednak zrezygnowania z dużej ogólności (5.44) i wprowadzenia dodatkowych
założeń dotyczących postaci algorytmu lub samych zbiorów specjalnych Aj .
Z drugiej strony należy także zauważyć zalety proponowanej przez nas meto-

dy szacowania wielkości nstat. Wymaga ona dokładnej wiedzy na temat prawdo-
podobieństw przejść i znajomości rozkładu stacjonarnego, ale związanej jedynie
z rozważanym zbiorem specjalnym Aj . Tej olbrzymiej zalety nie mają inne me-
tody, jak np. intuicyjny estymator określający zbieżność w problemie (5.25) na
podstawie całej próbki. Co więcej, estymator tego typu, w momencie gdy prze-
cież nie znamy postaci rozkładu stacjonarnego πX(.), a swoją wiedzę na jego
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temat opieramy wyłącznie na trajektoriach próbkowych, może być obciążony.
Ograniczenie się do Aj pozwala na otrzymanie lepszych oszacowań przy tej sa-
mej wielkości próbki.

6.1.3 Znajdowanie wielkości nVar

Obecnie zajmiemy się rozwiązaniem zagadnienia (5.26). Jak pamiętamy, nie-
równości tej dotyczą uwagi 5.16 i 5.17 oraz sformułowane na ich podstawie wa-
runki. Ponieważ w warunku (5.26) pojawia się postać funkcji h(.), której wartość
oczekiwaną EπXh(X) estymujemy, dla ułatwienia założymy, iż jest to funkcja
stała, czyli

h(.) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) . (6.24)

Wybór postaci (6.24) ma tę zaletę, że „nie faworyzuje” żadnego ze stanów, a
jednocześnie wartość oczekiwana wynosić będzie jeden.

Podobnie jak w rozdziale 6.1.2, naszymi zbiorami specjalnymi A1,A2 będą
atomy – stany trzeci i siódmy.

Zgodnie ze wspomnianymi przez nas rozważaniami, interesować nas będą

sumy zmiennych h(X) oznaczone jako S
(j)
i i S

(j,l)
i oraz ilości ich wystąpień m(j)

i m(j,l) (patrz (5.70), (5.74), (5.76) i (5.81)). W celu obliczenia tych wielkości
posłużymy się odpowiednimi procedurami.

Algorytm ZnajdowanieSum (patrz Algorytm 6.12) dla wejściowej trajektorii
zadanej parametrem lista pomiędzy krokiem początkowym start i końcowym

stop, oblicza sumę S
(j)
i dla atomu wartosc. Parametr funkcjah opisuje przy

tym odpowiednią funkcję h(.). W wyniku działania funkcji wielokrotnego wy-

boru Which, wynikowa lista zawiera wszystkie sumy S
(j)
i dla podanej przez nas

trajektorii.

Algorytm ZnajdowanieSumRozne (patrz Algorytm 6.13) dla podobnych pa-
rametrów wejściowych tworzy listę złożoną z czterech podlist zawierających

wszystkie sumy typu S
(1,1)
i , S

(1,2)
i , S

(2,1)
i , S

(2,2)
i , tzn. odpowiednie sumy wartości

zmiennych h(X) pomiędzy atomami A1 (parametr wartosc1) i A2 (parametr
wartosc2).

Nasze badania rozpoczniemy od uwagi 5.16 i rozważań z nim związanych dla
stanu trzeciego. Rozpatrywać będziemy wartości ε2 dla problemu (5.26) o tych
samych rzędach, co wielkości ε1 dyskutowane w rozdziale 6.1.2. Posługiwać się
będziemy przy tym oszacowaniami dla nstat z tab. 6.1.

Aby dodatkowo zmniejszyć ewentualne obciążenie uzyskanych estymatorów
dla nVar i bardziej uniezależnić wyniki otrzymane dla nVar od nstat, dla bezpie-
czeństwa przyjmować będziemy podwojone wielkości nstat. Rozważania doty-
czące wpływu obciążenia estymatorów na diagnostykę zbieżności znaleźć można
np. w [27].

Jak wcześniej o tym wspominano (patrz rozdział 5.3.2), w praktyce ekspery-
mentator może wcześniej wybrać pewne deterministyczne wartości nstat (speł-
niającą warunek (5.25)) oraz nVar. Dla tych ustalonych ilości kroków, ekspery-
mentator może obserwować otrzymaną trajektorię wygenerowaną mechanizmem
MCMC. Następnie zajmuje się takimi momentami ns  nstat i nV ¬ nVar, które
jednocześnie są chwilami wizyt w zbiorach specjalnych. Zauważmy, że zastoso-
wanie mają tutaj dwa przypadki praktycznych algorytmów postępowania:
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1. Rozważamy wygenerowaną długą trajektorię – dla pewnego wstępnie usta-
lonego krótszego odcinka tej trajektorii, czyli ustalonej wartości nVar, eks-
perymentator znajduje ns i nV. Następnie na podstawie odpowiedniego
odcinka pomiędzy ns i nV, dla danego ε2, oblicza niezbędną ilość kro-
ków nVar. Jeśli wybrany przez nas wstępny odcinek okazał się krótszy od
wymaganej liczby kroków, odpowiednio zwiększamy jego długość i ponow-
nie wykonujemy niezbędne obliczenia. Postępujemy tak iteracyjnie aż do
momentu, w którym po raz pierwszy znaleziona wartość nVar jest mniejsza
niż długość rozpatrywanego przez nas odcinka.

2. Rozważamy iteracyjnie wydłużaną trajektorię – przyjmujemy wstępnie
pewną ilość kroków, dla której generujemy trajektorię. Następnie symu-
lacje chwilowo zawieszamy i obliczamy na podstawie otrzymanego do tej
pory odcinka trajektorii wartość nVar, znajdując momenty ns i nV poprzez
obserwację owego odcinka. Jeśli znaleziona wartość nVar jest większa niż
długość wygenerowanej trajektorii, przystępujemy do dalszych symulacji.
Następnie na podstawie dłuższego odcinka trajektorii, ponownie dokonu-
jemy niezbędnych obliczeń. Podobnie jak w poprzednim punkcie, postę-
pujemy tak aż do momentu, w którym po raz pierwszy znaleziona wartość
nVar jest mniejsza niż długość rozpatrywanego przez nas odcinka.

Ze względu na fakt, że w naszym przykładzie dysponujemy już wygenerowa-
ną wcześniej trajektorią o długości miliona kroków, posłużymy się algorytmem
opisanym w pierwszym przypadku.

Uzyskane wyniki znaleźć można w tab. 6.4. W jej pierwszej kolumnie podana
została założona wartość ε2. W drugiej przypomniano odpowiednią dla wartości
oszacowania ε1 = ε2 ilość kroków nstat. W kolumnie „Start” podany został
numer kroku dla którego rozpoczęto obliczanie wielkości nVar, a w kolumnie
„Stop”, uzyskany dla danego ε2 numer ostatniego kroku w trajektorii. Należy
przy tym zauważyć, że zgodnie z uwagą 5.16 i odpowiednią dyskusją z rozdziału
5.3.2, obie te wartości wskazują na moment wejścia do zbioru specjalnego A1.
Z tego też powodu obliczona w ostatniej kolumnie teoretyczna wartość długości
trajektorii

σ(1)

√

m(1) − 1
ε2

(6.25)

(porównaj z (5.82)) może być mniejsza od ilości kroków pomiędzy „Start” i
„Stop”.

Zał. wart. ε2 Ilość kroków nstat Start Stop Teoret. dług.
0,1 90 180 306 125,294
0,02 120 278 858 575,985
0,01 135 278 1282 995,365
0,001 190 388 13226 12835,7

Tabela 6.4: Oszacowania nVar dla trzeciego stanu

W tab. 6.5 zawarto analogiczne informacje dla stanu siódmego. Wartości nstat
z drugiej kolumny pochodzą z tab. 6.3.
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Zał. wart. ε2 Ilość kroków nstat Start Stop Teoret. dług.
0,1 71 144 222 75,3279
0,02 107 222 622 398,957
0,01 123 246 1074 823,829
0,001 176 360 8886 8525,97

Tabela 6.5: Oszacowania nVar dla siódmego stanu

Jak można zauważyć, wybór stanu, który ma większe prawdopodobieństwo
w rozkładzie stacjonarnym πX , znacznie skraca uzyskane przez nas niezbędne
długości trajektorii. Można to najprawdopodobniej wytłumaczyć zachodzeniem
dwóch faktów. Po pierwsze, wraz ze wzrostem częstości występowania atomuAj ,
rośnie też dokładność estymacji wariancji σ2(j). Po drugie, wartość σ

2
(j) intuicyj-

nie wiązać możemy z wariancją odcinków trajektorii pomiędzy kolejnymi mo-
mentami powrotu do ustalonego atomu Aj . Wraz ze wzrostem długości tych od-
cinków, rośnie też ich wariancja, choć jednocześnie maleje liczba powrotówm(j).
Zauważmy, że na wyniki zawarte w powyższych tabelach istotny wpływ ma

jakość estymacji wariancji σ2(j). W przypadku niedoszacowania tej wartości, mo-
żemy otrzymać błędne wyniki dla znajdowanej ilości kroków nVar. Sytuację tę
ilustruje rysunek 6.4, na którym widzimy zależność wartości estymatora odchyle-
nia standardowego σ̂(2) od ilości kroków trajektorii w przypadku atomuA2, czyli
stanu siódmego. Widzimy, że wartość tego estymatora waha się dość istotnie w
czasie, co może negatywnie wpływać na oszacowanie nVar. Ponieważ w naszym
przypadku dysponujemy dłuższą trajektorią, możemy łatwo obliczyć, że estyma-
tor oparty na całej jej długości przyjmuje wartość σ̂2(2) = 43, 597868437297386.

Jednocześnie oszacowanie (5.82) możemy niejako „rozbić” na dwie części: za-
leżną tylko od estymatora odchylenia standardowego σ̂(j) i zależną od ilości
powrotów m(j). Jeśli postąpimy w ten sposób i za wielkość σ̂(2) podstawimy
pierwiastek z 43,597868437297386, możemy ponownie oszacować nVar dla róż-
nych wartości ε2.
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Rysunek 6.4: Wartość σ̂(j) w uzależnieniu od ilości kroków

Wyniki nowych oszacowań nVar dla stanu siódmego znaleźć można w tab. 6.6.
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Jak widzimy, ilość kroków uległa zwiększeniu o około 10 – 20%, co jest szcze-
gólnie widoczne dla mniejszych wartości ε2. Z praktycznego punktu widzenia
oznacza to zatem, że w celu uzyskania dokładniejszych wyników powinniśmy
wygenerować dłuższą trajektorię, niż wskazują na to nasze obliczenia. Na jej
podstawie powinniśmy dokonać ponownej estymacji σ2(j) i, jeśli to konieczne,
również rekalibracji uzyskanych wartości nVar.

Zał. wart. ε2 Ilość kroków nstat Start Stop Teoret. dług.
0,1 71 144 230 80,8683
0,02 107 222 727 500,687
0,01 123 246 1139 878,454
0,001 176 360 9260 8861,14

Tabela 6.6: Oszacowania nVar dla siódmego stanu przy poprawce estymatora σ̂(2)

Możemy teraz przystąpić do rozpatrzenia oszacowań uzyskanych na pod-
stawie (5.83). Jak pamiętamy, interesować nas teraz będą oba atomy A1 i A2
jednocześnie. Z analogicznych przyczyn, co wspomniane powyżej, podwoimy
najpierw maksymalną wartość nstat z Tab. 6.1 i Tab. 6.3 przy ustalonej warto-
ści ε2 = ε1, aby uzyskać moment startowy do obliczania nVar. Otrzymamy w ten
sposób oczywiście bardziej „pesymistyczne” oszacowanie. Odpowiednie wyniki
dla tego przypadku znaleźć można w tab. 6.7.

Zał. wart. ε2 Ilość kroków nstat Start Stop Teoret. dług.
0,1 90 180 222 41,5832
0,02 120 244 323 78,518
0,01 135 274 522 245,208
0,001 190 382 3783 3400,62

Tabela 6.7: Oszacowania nVar dla obu atomów jednocześnie (pesymistyczne)

Jeśli porównamy wyniki z tab. 6.4 – 6.7, zauważymy, że oparcie się w naszej
diagnostyce jednocześnie na dwóch stanach wydaje się w istotny sposób zmniej-
szać oszacowanie ilości kroków niezbędnych do osiągnięcia zadanej wartości ε2.
W celu dokładniejszego sprawdzenia słuszności tego przypuszczenia, zobacz-

my, jakie wyniki osiągamy przy bardziej optymistycznych założeniach. Za punkt
startowy przyjmijmy mianowicie najmniejszą wartość nstat z tab. 6.1 – 6.3. Od-
powiednio zmodyfikowane wyniki znaleźć można w tab. 6.8.

Zał. wart. ε2 Ilość kroków nstat Start Stop Teoret. dług.
0,1 71 74 87 12,189
0,02 107 109 306 192,865
0,01 123 123 442 314,833
0,001 176 179 3547 3367,18

Tabela 6.8: Oszacowania nVar dla obu atomów jednocześnie (optymistyczne)

Jak widzimy, choć punkt stopu w tab. 6.8 znajduje się wcześniej niż w tab. 6.7,
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to obliczone teoretyczne długości odcinków trajektorii wydają się być „mniej
stabilne” i są czasami mniejsze, a czasami większe. Odpowiadają za to zapew-
ne wahania wartości samych estymatorów σ̂2(j,l), które widoczne były także dla
przypadku pojedynczego atomu. W związku z tym obliczyliśmy estymatory po-
szczególnych wariancji σ̂2(j,l), bazując na całej długości trajektorii, po odrzuceniu
pierwszych stu kroków. Wynoszą one odpowiednio

σ̂2(3,3) = 14, 076699459744876 , σ̂
2
(3,7) = 17, 553374909450426 ,

σ̂2(7,3) = 17, 00137692507149 , σ̂
2
(7,7) = 10, 767768752147724 . (6.26)

Dysponując tą informacją, możemy dokonać rozbicia wzoru (5.83) na część
„wariancyjną” i „ilościową”, podobnie jak w przypadku pojedynczego atomu.
Wyniki dla takiego założenia znaleźć można w tab. 6.9.

Zał. wart. ε2 Ilość kroków nstat Start Stop Teoret. dług.
0,1 90 180 230 46,7273
0,02 120 244 502 252,75
0,01 135 274 751 469,959
0,001 190 382 4571 4181,49

Tabela 6.9: Oszacowania nVar dla obu atomów jednocześnie z poprawką warian-
cji

Zgodnie z przewidywaniami, po wprowadzeniu estymatorów wariancji σ̂2(j,l)
opartych na znacznie dłuższej próbce, wymagane ilości kroków nVar uległy pew-
nemu zwiększeniu.
Z praktycznego punktu widzenia, wydaje się, że przy szacowaniu warto-

ści nVar należy zachować „zdrowy pesymizm”, tzn. wygenerować trajektorię
trochę dłuższą, niż wskazują na to wykonane obliczenia i ponownie obliczyć
estymatory poszczególnych wariancji. Estymatory te okazują się bowiem dość
wrażliwe na długość próbki. Ponadto, intuicyjnie jest oczywiste, że „skuteczniej-
sze” oszacowanie wielkości nVar oparte będzie na dwóch atomach jednocześnie, i
prawdopodobnie lepsze niż polegające na porównywaniu wyników otrzymanych
oddzielnie dla dwóch atomów. Postępowanie takie po pierwsze skutkuje skróce-
niem odcinków trajektorii pomiędzy kolejnymi momentami odnowy, co zwiększa
ilość informacji dla estymatorów wariancji σ̂2(j) lub σ̂

2
(j,l). Po drugie, w przypad-

ku, gdy estymowany rozkład stacjonarny πX jest wielomodalny, zwiększa to
szanse na zauważenie tego fenomenu albo bezpośrednio przez obserwatora, albo
niejako „automatycznie” poprzez uzyskiwane w oszacowaniach wartości nVar.
Należy zauważyć, że obserwacja trajektorii σ̂2(j,l) w uzależnieniu od ilości

kroków w trajektorii sama w sobie może służyć jako heurystyczna metoda dia-
gnozy, pozwalająca zwrócić uwagę eksperymentatora na osobliwości rozkładu
stacjonarnego, jak np. wspomniana wielomodalność.
Zwróćmy uwagę, że oszacowania omawiane powyżej są oszacowaniami wyni-

kającymi z przesłanek teoretycznych, jak i dokładnymi (tzn. nie asymptotycz-
nymi). Jedyna nasza niepewność związana jest z estymatorami występującymi
w tych oszacowaniach. Co więcej, bezpośrednie oszacowanie wariancji estyma-
tora metody MCMC dla średniej Efh(X), nawet w tak prostym problemie jak
przedstawiony powyżej, nie jest rzeczą równie łatwą co analityczne oszacowanie



6.1 Algorytm MH dla atomów 95

tempa zbieżności do rozkładu stacjonarnego (patrz rozdział 6.1.2). Wynika to z
faktu, że pod uwagę należy wziąć kowariancję pomiędzy dowolnie oddalonymi
od siebie krokami trajektorii, tzn. wielkości Cov(Xk, Xk+l) dla dowolnych l > 0.

6.1.4 Metoda heurystyczna

Przejdziemy teraz do omówiania zagadnienia zastosowania metody heury-
stycznej opisanej w rozdziale 5.3.3. Jak pamiętamy, naszym celem jest porów-
nywanie dwóch różnych estymatorów π̂X,n i π̂Y,n.
Ponieważ metoda wyznaczenia wspomnianych estymatorów została w odpo-

wiednim rozdziale dość dokładnie przedstawiona, skupimy się obecnie na nie-
zbędnych algorytmach. Pierwszym z nich jest Algorytm 6.14 służący do znajdo-
wania wartości π̂X,n. Wywołanie funkcji SredniaWejsc z parametrami lista –
dana trajektoria ŁM, o starcie w punkcie start i końcu w punkcie stop zwra-
ca ilość wejść do stanu wartosc podzieloną przez długość rozważanego odcinka
trajektorii.
Drugi algorytm o nazwie EstymacjaHeurystyczna (patrz Algorytm 6.15)

służy do obliczania różnicy (5.87). Parametr rozmiar określa moc przestrzeni
stanów sX , zaś pozostałe parametry wywołania tej procedury są analogiczne
jak we wcześniej rozważanych algorytmach. Choć algorytm ten oblicza wartości
odległości estymatorów jednocześnie dla A1 i A2, to w omawianym przykładzie
bezwzględne wartości różnic dla obu atomów są jednakowe. Z tego względu dalej
omawiać będziemy wnioski wyciągnięte na podstawie obserwacji dowolnego z
nich.
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Rysunek 6.5: Wartość różnicy (5.87) w uzależnieniu od ilości kroków

Jak zauważamy na rys. 6.5, ze względu na „poszarpany” charakter wykresu
zależności różnicy estymatorów (5.87) od długości rozważanej trajektorii, nie
jest bezpośrednio możliwe wskazanie miejsca dla którego owa odległość będzie
mniejsza od zadanej przez nas wartości ε. Można jednak zaryzykować stwierdze-
nie, że różnica (5.87) zaczyna być mniejsza od ε = 0, 2 począwszy od 100 – 150
miejsca, a mniejsza od ε = 0, 1 począwszy od 300 – 350 miejsca. W porównaniu
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z wartościami uzyskanymi w rozdziale 6.1.2, są to znacznie większe ilości kro-
ków, co jest oczywiście istotną wadą tej metody. Jej zaletami są za to prostota
stosowania, jak i możliwość dodatkowej kontroli zbieżności za pomocą wykresów
podobnych do 6.5. W szczególności wszelkie duże wahania odległości pomiędzy
estymatorami zaobserwowane na wykresie powinny ostrzegać eksperymentatora
przed ewentualnymi problemami ze zbieżnością lub napotkaniem fenomenów w
dziedzinie rozkładu stacjonarnego πX , np. jego wielomodalnością.

6.1.5 Podsumowanie

W rozdziałach 6.1.1 – 6.1.4 omówiliśmy zastosowanie metod diagnostycznych
zaproponowanych w rozdziale 5 dla algorytmu MH o niezależnym generowaniu
kroków w przykładzie, w którym przestrzeń stanów składa się z ośmiu atomów.
Należy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że rozważane przez nas oszacowa-
nia były ścisłe (tzn. wykazane matematycznym dowodem) i dokładne (tzn. nie
asymptotyczne). Wyjątkiem jest tutaj metoda heurystyczna z rozdziału 5.3.3.
W związku z tym największym źródłem niepewności i błędów w poczynio-

nych oszacowaniach jest estymacja odpowiednich parametrów, tzn. wielkości ri,
Mi, σ

2
(j) i σ

2
(j,l). W wybranym przez nas ujęciu zdecydowaliśmy się na pesy-

mistyczne podejście, zazwyczaj celowo zawyżając uzyskane wartości wspomnia-
nych estymatorów. Wynika to z faktu, że w praktyce, przy obecnym stanie roz-
woju techniki komputerowej, zazwyczaj korzystniejsze jest wykonanie większej
liczby symulacji celem zmniejszenia szansy błędnego zdiagnozowania zbieżności,
a co za tym idzie – również i błędnego oszacowania poszukiwanego estymatora
wielkości Efh(X).
Obiecującym kierunkiem badawczym wydaje się próba bardziej „optymi-

stycznego” podejścia i sprawdzenia, jakiego typu założenia są dopuszczalne bez
znaczącej utraty jakości w diagnozowaniu zbieżności. Celem może być tutaj po-
lepszenie nierówności (5.44), jak np. dokładniejsza nierówność (6.18). Kolejną
dziedziną może być zbadanie innego podejścia „optymalizującego” dla estyma-
torów ri i Mi, sformułowanego w warunku (6.23). Obiecujące może być również
określenie zależności jakości estymatorów σ2(j) i σ

2
(j,l) od długości trajektorii.

Szczególnie ciekawe może być również zastosowanie wykresów tych estymato-
rów jako dodatkowej, heurystycznej metody diagnozy zbieżności. Dodatkowe
możliwości badawcze otwierają się tutaj również w zakresie dyskusji na temat
najlepszego sposobu doboru i liczby rozpatrywanych atomów, tzn. takiego ich
umieszczenia, które pozwalałoby badaczowi na wykrycie np. wielomodalności
rozkładu lub długich czasów powrotu do ustalonego stanu (tzw. slow mixing).
Należy podkreślić, że choć w rozważaniach dotyczących oszacowania licz-

by kroków nstat nie bazujemy bezpośrednio na wygenerowanej głównej próbie,
to jednak estymatory wielkości ri i Mi, w rozpatrywanym przez nas podejściu
są bezpośrednio związane z algorytmem generującym symulacje. Wynika to z
zastosowania do estymacji parametrów ri i Mi dodatkowych trajektorii uzyska-
nych tym samym algorytmem, co główna próba.
Zwróćmy uwagę, że omawiany przykład, mimo jego niewielkiego stopnia

skomplikowania, jest dobrym modelem dla znacznie bardziej skomplikowanych
przypadków o praktycznych i ważnych zastosowaniach. Atomy występują bo-
wiem wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dyskretnymi przestrzeniami
stanów X o nie za dużej mocy. Jak wspomniano wcześniej, z problemami te-
go typu mamy często do czynienia np. w fizyce, gdzie najtrudniejszą kwestią
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jest wyznaczenie nawet nie samej postaci gęstości, ale odpowiedniego czynnika
normującego (patrz rozdział 3.2). Innym przykładem dyskretnej przestrzeni X ,
gdzie łatwo doszukać się atomów, jest odszumianie i analizowanie obrazów cyfro-
wych o monochromatycznej lub szarej przestrzeni barwnej (patrz rozdział 3.2.5).
Jak więc widzimy, wbrew pozorom, atomy są ważne z praktycznego punktu
widzenia. Dodatkowo nie możemy zapominać o możliwości dyskretyzacji prze-
strzeni stanów X o większej mocy – na pewnym poziomie jest to wykonywane w
każdym komputerze i każdym eksperymencie losowym, gdyż stosowany obecnie
hardware z samej swej natury operuje na przestrzeniach skończonych.

6.2 Zastosowanie zbiorów odnowy w rozkładzie

dwumodalnym

W niniejszym rozdziale omówimy bardziej skomplikowany przykład zastoso-
wania zaproponowanej metody diagnostycznej. Rozpatrzymy mianowicie przy-
padek zastosowania algorytmu MCMC do dwumodalnego rozkładu powstałego
jako mieszanina (w j. ang. mixture) dwóch rozkładów normalnych. Ogólnie do-
wolną zmienną X z takiego rozkładu możemy symbolicznie zapisać w postaci

X ∼ αN(µ1;σ21) + (1 − α)N(µ2;σ22) , (6.27)

gdzie N(µi;σ
2
i ) oznacza rozkład normalny o średniej µi i wariancji σ

2
i , zaś pa-

rametr α nazywany jest współczynnikiem mieszania.
Zauważmy, że w powyższym ujęciu w celu wygenerowania zmiennej X z roz-

kładu (6.27), należy najpierw dokonać losowania z rozkładu dwupunktowego
o prawdopodobieństwach stanów odpowiednio α i 1 − α. Otrzymana wartość
determinuje wybór jednego z dwóch rozkładów normalnych w drugim kroku
algorytmu generującego.
Co istotne, jeśli µ1 6= µ2, wynikowy rozkład mieszaniny jest rozkładem

dwumodalnym, dla średnich µ1 i µ2 dostatecznie odległych od siebie, tzn. dla
‖µ1 − µ2‖ odpowiednio dużego. W oczywisty sposób, dystrybuanta X nie ma
zamkniętej formy analitycznej. Przykładowa gęstość dla mieszanki (6.27) została
zilustrowana na rysunku 6.6.
W rozpatrywanym przez nas przykładzie niech

α = 0, 5 , µ1 = 3 , σ1 = 1 , µ2 = 7 , σ2 = 2 , (6.28)

podobnie jak na rys. 6.6.

6.2.1 Konstrukcja zbiorów odnowy

W przeciwieństwie do poprzedniego przykładu (patrz rozdział 6.1), obec-
nie rozpatrujemy rozkład ciągły. Choć nie wyklucza to korzystania z atomów,
w celu dokładniejszego przyjrzenia się metodom diagnozy zaproponowanym w
rozdziale 5 skupimy się teraz na zbiorach odnowy. Podejście takie z jednej stro-
ny jest trudniejsze, ponieważ zwiększa wymagany przez nas stopień znajomości
charakterystycznych cech funkcji gęstości f(.), ale jednocześnie nie prowadzi do
sztucznego dyskretyzowania ciągłej przestrzeni stanów X .
Zauważmy jednak, że z praktycznego punktu widzenia, jest to problem czę-

ściowo akademicki – zarówno pamięć komputera, jak i wszystkie jego funkcje
operują na przestrzeniach skończonych i dyskretnych, per se.
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Rysunek 6.6: Przykładowa gęstość dla mieszanki (6.27)

Należy podkreślić, że w ogólnym przypadku kwestia doboru zbiorów odnowy
w istotny sposób bazuje zarówno na heurystyce, jak i intuicji eksperymentatora.
Opisywana w tym rozdziale metoda oprócz opisu sposobu konstrukcji zbiorów
odnowy podaje również pewne warianty wybierania odpowiednich zbiorów A1
i A2. W celu dokonania ostatecznego wyboru będziemy brali pod uwagę dwa
kryteria. Z jednej strony zamierzamy „zdywersyfikować” utworzone zbiory, tzn.
zapewnić pokrycie nimi różnych fragmentów przestrzeni stanów X , a z drugiej
chcemy aby generowanie z A1 i A2 odbywało się „dostatecznie często”. W oczy-
wisty sposób wskazanie zbiorów spełniających w najlepszy sposób jednocześnie
oba te kryteria wymaga podejścia optymalizującego, co w warunkach praktycz-
nych nie jest najczęściej w ogóle możliwe.
Z warunku (5.2) w definicji zbioru odnowy A wynika, że musimy znaleźć

pewien rozkład ν(.), który po wymnożeniu przez stałą ǫ szacować będzie z dołu
prawdopodobieństwo przejścia pomiędzy x ∈ A a dowolnym B ∈ B(X ). Po-
nieważ rozpatrujemy przypadek ciągły, równoważnie (tzn. z dokładnością do
zbiorów miary zero) możemy napisać

KX(x, y)  ǫfν(y) , (6.29)

gdzie fν(.) jest funkcją gęstości dla rozkładu ν(.), niezależną od x, oraz y ∈ B.
Jeśli zastosujemy algorytm MH z błądzeniem przypadkowym po przestrzeni
stanów X (patrz (3.36)), o symetrycznej funkcji dla gęstości instrumentalnej
(tzn. g(y|x) = g(x|y)), to

KX(x, y) = g(y − x)min
{

f(y)

f(x)
, 1

}

(6.30)

dla y 6= x. Jeśli wybierzemy teraz postacie odpowiednich funkcji g(.) i f(.)
oraz kandydatów na zbiory odnowy A1 i A2, to korzystając z (6.30) możemy
wyznaczyć postać fν(.).
Niech f(.) będzie mieszaniną postaci (6.27) o współczynnikach określonych

przez (6.28), g(. − x) rozkładem jednostajnym na otoczeniu (x − 0, 5;x+ 0, 5)
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dla ustalonego x, a A1 = [2; 2, 25]. Przykładowy rysunek gęstości prawdopo-
dobieństwa przejść KX(x, .) dla x = 2 i x = 2, 25 znaleźć można na rys. 6.7
i 6.8.

1.5 2 2.5 3 3.5

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Rysunek 6.7: Gęstość przejścia K(x, .) dla x = 2
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Rysunek 6.8: Gęstość przejścia K(x, .) dla x = 2, 25

W celu znalezienia fν(.) w oszacowaniu (6.29) należy znaleźć minimum (6.30)
po zbiorze A1. Zauważmy, że w tym przypadku (6.30) tworzy ciągłą oraz mo-
notoniczną punktowo dla y rodzinę funkcji względem x ∈ A1. Wystarczy więc
rozpatrywać minimum z dwóch skrajnych przypadków, tzn. namniejszej i naj-
większej wartości x. Wynik tego wnioskowania ilustruje rys. 6.9.

Oczywiście, otrzymana w ten sposób funkcja fν(.) jest nieunormowaną gęsto-
ścią. Co istotne, czynnik normujący jest w tym momencie jednocześnie odwrot-
nością maksymalnego ǫ w (6.29). Po numerycznym scałkowaniu rozpatrywanej
gęstości fν(.) otrzymujemy ǫ = 0, 6506717064872144.
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Rysunek 6.9: Postać nieunormowanej gęstości fν(.) dla zbioru A1 = [2; 2, 25]

Zauważmy, że z jednej strony chcielibyśmy, aby zbiór odnowy Aj był jak
największy, gdyż sprzyja to powstawaniu momentów odnowy. Z drugiej strony,
zwiększenie rozmiaru zbioru odnowy sprzyjać może zmniejszeniu wielkości ǫ,
przez co maleje również prawdopodobieństwo generacji nowego kroku z rozkła-
du ν(.) (patrz (5.5)). Innymi słowy, eksperymentator powinien w praktyce umie-
jętnie wyważyć kwestię rozmiaru Aj . Problem ten ilustruje rys. 6.10, na którym
znajduje się wykres nieunormowanej gęstości fν(.) dla zbioru Aj = [2; 2, 5]. Jak
widzimy, potencjalny zbiór odnowy jest dwukrotnie większy, jednak odpowiedni
współczynnik ǫ wynosi tylko 0,423708.
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Rysunek 6.10: Postać nieunormowanej gęstości fν(.) dla zbioru Aj = [2; 2, 5]

Do skonstruowania fν(.) i stworzenia rysunków 6.7 – 6.10 wykorzystaliśmy
Algorytm 6.16. Na podstawie parametru y – wartości następnego kroku, punktx
– wartości poprzedniego kroku Xk, w otoczeniu o wartości zakres wokół Xk,
generuje on wartość gęstości przejścia dla prezentowanego przez nas przypad-
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ku mieszanki rozkładów normalnych o odpowiednich parametrach alpha, m1,
sigma1, m2 i sigma2 (porównaj z (6.27)).
Zbiór A2 skonstruujemy z wykorzystaniem analogicznego podejścia jak przy

tworzeniu zbioru A1. Załóżmy mianowicie, że A2 = [7, 75; 8]. Wtedy nieunor-
mowana gęstość fν(.) dla A2 ma postać jak na rys. 6.11, zaś parametr ǫ =
0, 722459686557494. Jak widzimy, zbiory A1 i A2 znajdują się niejako po „ze-
wnętrznych” stronach obu mód mieszanki rozkładów normalnych.
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Rysunek 6.11: Postać nieunormowanej gęstości fν(.) dla zbioru A1 = [7, 75; 8]

W dalszej części pracy, dla uniknięcia nieporozumień, będziemy korzystać z
notacji νj(.), fνj (.) i ǫj w celu oznaczenia odpowiednich funkcji i parametrów
dla zbioru odnowy Aj .
Zauważmy, że rys. 6.7 i 6.8 wykonane zostały dla przypadku, gdy x 6= y

w (6.30). Oznacza to, że nie bierzemy pod uwagę prawdopodobieństwa związa-
nego z pozostaniem w danym stanie x. Prawdopodobieństwo to jest pewnym
nieujemnym atomem, co wynika z warunku (3.27), tzn. jest dopełnieniem do
jedynki całki z (6.30). Ponieważ korzystamy jednak z szacowania ciągłą gęsto-
ścią fν(.), to oczywiście prawdopodobieństwo pozostania w tym samym punkcie
wynosi zero, przez co również wartość odpowiedniego atomu zostaje w prosty
sposób oszacowana od dołu.
Do prawidłowego wykorzystania modyfikacji algorytmu (5.5) niezbędna jest

jeszcze umiejętność postępowania w przypadku, gdy Uk+1 > ǫ, tzn. gdy nie na-
stąpi generacja z niezależnej gęstości fνj (.). Ponieważ operujemy na gęstościach,
warunek (5.4), korzystając z (6.29), zapisać możemy w postaci

K(xk, xk+1) = ǫfνj (xk+1) + (1− ǫ)
K(xk, xk+1)− ǫfνj (xk+1)

1− ǫ . (6.31)

Oznacza to zatem, że interesuje nas również generowanie z gęstości postaci

K(xk, xk+1)− ǫfνj (xk+1)
1− ǫ . (6.32)

Dla przypadku x = y powinniśmy rozpatrzeć zdarzenie atomowe, którego
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prawdopodobieństwo (porównaj z (3.27), (3.28) i (6.30)) wynosi

K(x, x) =
∫

y∼x
g(y − x)

(

1−min
{

f(y)

f(x)
, 1

})

, (6.33)

gdzie y ∼ x oznacza otoczenie x, tzn. wszystkie stany y, do których możemy
dotrzeć z punktu x przy losowaniu z gęstości g(y − x).
Jeśli x 6= y, to w odpowiednim algorytmie możemy skorzystać z (6.30) i

(6.32), pamiętając przy tym, że przyjęta przez nas wielkość ǫ jest odwrotnością
stałej normującej dla fνj (.), co daje

lx,νj (y) =
g(y − x)min

{

f(y)
f(x) , 1

}

− ǫfνj (y)
1− ǫ . (6.34)

Przykładowa postać gęstości dla zbioru A1 i x = 2 jest przedstawiona na rysun-
ku 6.12.

1.5 2 2.5 3

0.5

1

1.5

2

Rysunek 6.12: Postać nieunormowanej gęstości (6.32) dla zbioru A1 = [2; 2, 5]
w punkcie x = 2

Podsumowując, w celu wprowadzenia modyfikacji (5.5), należy wykorzystać
następujący algorytm

1. Jeśli x ∈ Aj , to losuj U ∼ U [0; 1]

2. Jeśli U ¬ ǫj , to Y ∼ νj , gdzie rozkład νj ma gęstość fνj (.). W przeciwnym
wypadku przejdź do następnego kroku

3. Oblicz szansę pozostania w punkcie x ze wzoru (6.33)

4. Losuj U ∼ U [0; 1]

5. Jeśli U ¬ K(x,x)1−ǫ , to Y = x. W przeciwnym przypadku skocz do następnego
punktu

6. Losuj Y z gęstości lx,νj (.) danej przez (6.34).
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Jak widzimy, dla podanej wartości x kroku algorytmu MH, podany przepis
zwraca wartość nowego kroku Y . Jeśli spełniony zostanie przy tym warunek
w punkcie 2, otrzymamy moment odnowy.

Wyodrębnienie punktu 3 ma na celu uwzględnienie sytuacji, gdy algorytm
MH może pozostać w rozpatrywanym stanie x. Ze względu na atomowość tego
prawdpodobieństwa, nie bierzemy w nim pod uwagę postaci funkcji fνj (.).

6.2.2 Podstawowe algorytmy

Pierwszym algorytmem, który ma zastosowanie w rozpatrywanym algoryt-
mie MH jest procedura generująca punkty o zadanej gęstości fνj (.) dla usta-
lonego zbioru Aj . Opisana została ona w Algorytmie 6.17. Dla zbioru odnowy
zaczynającego się w punkcie zbiorpoczatek i kończącego w zbiorkoniec, za
pomocą metody eliminacji (patrz [74]), losuje ona punkt z odpowiedniego roz-
kładu. Zauważmy, że dzięki wykorzystaniu metody eliminacji nie jest konieczne
wprowadzanie stałej normującej do postaci funkcji fνj (.).

W kolejnym algorytmie (patrz Algorytm 6.18) za pomocą całki numerycz-
nej znajdujemy prawdopodobieństwo pozostania w punkcie punktx zgodnie ze
wzorem (6.33). Parametry wykorzystywane w tej procedurze są identyczne, jak
w poprzednich.

Następny algorytm (patrz Algorytm 6.19) jest niewielką modyfikacją pro-
cedury LosowanieZbiorOdnowy, która służy do generowania z gęstości (6.34).
Tutaj również wykorzystujemy metodę eliminacji, pamiętając przy tym, że mak-
symalna wartość ǫ jest odwrotnością stałej normującej dla fνj (.).

Algorytm 6.20 służy do generowania kolejnego kroku w algorytmie MH. Dla
podanej wielkości punktx sprawdza on, czy stan ten zawiera się w którymś ze
zbiorów specjalnych A1 lub A2, których początki i końce są podane jako listy
zbiorstart i zbiorstop. Jeśli tak jest, wykorzystywany w procedurze parametr
flaga otrzymuje odpowiednią wartość. W przeciwnym przypadku, przyjmuje-
my, że flaga równa się zero. Następnie w zależności od wartości zmiennej flaga,
algorytm albo wykonuje klasyczne losowanie z otoczenia stanu punktx zgodnie
z algorytmem MH, albo przystępuje do realizacji kroków przewidzianych dla
modyfikacji (5.5), przedstawionych na stronie 102. W tym drugim przypadku
wykorzystywane są wcześniej przedstawione alogrytmy 6.16 – 6.19. Należy za-
uważyć, że wynikiem zastosowania opisywanej procedury jest nie tylko wartość
nowego stanu w algorytmie MH, ale również dodatkowa informacja, czy nastą-
pił moment odnowy, zgodny z modyfikacją (5.5). Do odpowiedniej identyfikacji
służy dodatkowa zmienna binarna, która przyjmuje albo wartość zero (brak
odnowy), albo jeden (odnowa).

Kolejny algorytm (patrz Algortym 6.21) służy do realizacji całego algo-
rytmu MH. Wykorzystując Algorytm 6.20, generuje on trajektorię o długości
ilkrokow, rozpoczynając od stanu start. Uzyskane wyniki są przy tym zapa-
miętywane w pliku eksperprzyk2.txt w postaci: stan, informacja o wystąpie-
niu lub niewystąpieniu momentu odnowy.

W celu przyśpieszenia działania opisanych wyżej algorytmów, możemy użyć
ich skompilowanej postaci (patrz Algorytmy 6.22 – 6.27).
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6.2.3 Znajdowanie wielkości nstat

Dla dwumodalnego rozkładu, danego jako mieszanina (6.27) o parametrach
opisanych przez (6.28), stworzono próbę o długości milion kroków, przy starcie
z arbitralnie wybranego stanu cztery. Histogram stworzony na jej podstawie
zaprezentowano na rys. 6.13.

Rysunek 6.13: Histogram dla milionowej próbki z algorytmu MH dla mieszani-
ny (6.27) o parametrach (6.28)

Podobnie jak w rozdziale 6.1, rozpoczniemy od znalezienia wielkości nstat.
Ponieważ w rozpatrywanym przez nas przypadku stworzyliśmy dwa zbiory od-
nowy A1 = [2; 2, 25] i A2 = [7, 75; 8], możemy posłużyć się lematami 5.12 i 5.13.
Z ich sformułowania wynika, że niezbędne jest znalezienie oszacowań

|PnAj (Aj)−
1

ǫAj
πX(Aj)| ¬M1r−n1 , (6.35)

PAj (ζ
(j)
1  n) ¬M2r−n2 , (6.36)

Px(ζ
(j)
1 = n) ¬M3r−n3 (6.37)

(patrz lemat 5.13). Zauważmy, że zgodnie z definicjami z rozdziału 5.2, rozpa-
trywane przez nas zbiory odnowy A1 i A2 są jednocześnie momentami odnowy,
tzn. kolejny krok ŁM musi być generowany z gęstości fνj (.).
W celu oszacowania parametrów r1,M1, r2,M2, r3,M3 w warunkach (6.35) –

(6.37), posłużymy się podobnymi metodami jak przedstawione w rozdziale 6.1.2.
W tym celu skorzystamy z Algorytmu 6.28, który generować będzie macierz
trajektorii o wspólnych punktach startowych start, z których każda będzie
mieć ilosckrokowx kroków. Liczba trajektorii dana będzie zaś przez parametr
ilosckrokowy. Jak widzimy jest to niewielka modyfikacja Algorytmu 6.21, ba-
zująca na podobnym mechanizmie, co wykorzystany w Algorytmie 6.6.
Za pomocą wspomnianego algorytmu wygenerowano trzy zbiory danych: ma-

cierz trajektorii startujących ze stanu 2,1 (czyli punktu należącego do A1), sta-
nu 7,85 (a więc należącego doA2) i wreszcie ze stanu 4 (takiego jak stan startowy
głównej, milionowej próbki). Dwa pierwsze zbiory zawierały po 50000 trajektorii
o długości 100 kroków, zaś trzeci – 25000 trajektorii o długości 200 kroków.
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O ile w przypadku dwóch pierwszych zbiorów o wzajemnej relacji długo-
ści trajektorii do ich ilości zadecydowały podobne względy, co wymienione w
rozdziale 6.1.2, to w przypadku trzeciego zbioru za wydłużeniem trajektorii
przemawiał fakt, iż w omawianym przypadku czas do wejścia do obu zbiorów
specjalnych ze stanu położonego poza nimi mógł być dłuższy, niż dla kilkusta-
nowego przykładu atomowego, jak w rozdziale 6.1.2.
Do obliczenia odpowiednich prawdopodobieństw w warunkach (6.35) – (6.37)

wykorzystano Algorytmy 6.29 – 6.31, które są odpowiednikami Algorytmów 6.7
– 6.9 uogólnionych na przypadek zbiorów odnowy. Jedyną większą modyfikacją
jest dodatkowy warunek sprawdzający, czy nastąpił moment odnowy, zgodnie z
uczynioną wcześniej uwagą.
Wykorzystując podobną metodologię, co przedstawiona w rozdziale 6.1.2,

obliczono odpowiednie oszacowania dla warunków (6.35) – (6.37) dla zbioru A1

r̂1 = 1, 034 , r̂2 = 1, 0345 , r̂3 = 1, 0131 ,

M̂1 = 1, 05 , M̂2 = 1, 0069 , M̂3 = 0, 022 (6.38)

i dla zbioru A2

r̂1 = 1, 03 , r̂2 = 1, 0318 , r̂3 = 1, 0078 ,

M̂1 = 10, 6702 , M̂2 = 0, 9957 , M̂3 = 0, 007 . (6.39)

Umożliwiło to wykorzystanie lematu 5.13 i uzyskanie wartości nstat przedsta-
wionych w tab. 6.10 i 6.11.

Założona wartość ε1 Ilość kroków nstat Prawdziwa wartość ε1
0,1 521 0,0989617
0,02 644 0,0199662
0,01 698 0,0098872
0,001 875 0,000987682

Tabela 6.10: Oszacowania nstat dla zbioru A1

Założona wartość ε1 Ilość kroków nstat Prawdziwa wartość ε1
0,1 682 0,0995218
0,02 889 0,0199263
0,01 979 0,00990229
0,001 1275 0,000992949

Tabela 6.11: Oszacowania nstat dla zbioru A2

Zauważmy, że podobnie jak w rozdziale 6.1.2, znalezione oszacowania dla
„rzadziej występującego” zbioru odnowy A2 zwiększają o ok. 20 – 30% uzyskane
wartości ilości kroków nstat.
W przypadku warunku (6.35) niezbędna jest znajomość prawdopodobień-

stwa zbioru Aj dla rozkładu stacjonarnego πX . W ogólności wartość ta może
być znana na podstawie pewnych dodatkowych informacji posiadanych przez
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eksperymentatora. Jednak w rozważanym przypadku odpowiednie prawdopodo-
bieństwa zostały znalezione na podstawie głównej próby poprzez zastosowanie
Algorytmu 6.32. W ten sposób otrzymano

πX(A1) = 0, 022006 , πX(A2) = 0, 016715 . (6.40)

W trakcie przeprowadzonych prób okazało się, że dla znajdowania lepszych
oszacowań w warunku (6.35) korzystniejsze może być wydłużenie długości tra-
jektorii kosztem ich ilości. Dzięki temu zwiększyłyby się szanse uzyskania sta-
bilniejszych warunków na r1 i M1.

6.2.4 Znajdowanie wielkości nVar

Naszym następnym celem będzie znalezienie wielkości nVar dla różnych war-
tości ε2. Skorzystać możemy przy tym, podobnie jak w rozdziale 6.1.3 ze wzo-
rów (5.82) i (5.83).
Załóżmy, że poszukiwać będziemy wartości oczekiwanej EπXh(X) dla funkcji

h(x) = x , (6.41)

która, podobnie jak funkcja zastosowana w rozdziale (6.1.3), nie „faworyzuje”
żadnego ze stanów i jest jednocześnie wartością oczekiwaną dla zadanego roz-
kładu.
Do znalezienia odpowiednich sum postaci S

(j)
i i S

(j,l)
i oraz ilości ich wy-

stąpień m(j) i m(j,l) zastosujemy Algorytmy 6.33 i 6.33. Są one odpowiednimi
modyfikacjami algorytmów 6.12 i 6.13 dla przypadku zbiorów odnowy.
Ponieważ w rozdziale 6.1.3 dość dokładnie omówiliśmy zastosowaną metodo-

logię w przypadku, gdy dysponowaliśmy dłuższą trajektorią, z której dla ustalo-
nej wartości ε2 dobieraliśmy następnie odpowiedniej długości „podtrajektorie”,
teraz przyjrzymy się innemu możliwemu przypadkowi.
Przypuśćmy mianowicie, że z naszej głównej próbki wybraliśmy próbkę li-

czącą 50 tysięcy symulacji i potraktujmy ją jak „pierwszy krok” w momencie,
gdy eksperymentator zdecydował się początkowo jedynie na trajektorię o takiej
właśnie długości i na jej podstawie zamierza ocenić wstępnie wielkość nV ar.
Załóżmy dodatkowo, że w celu zmniejszenia wpływu oszacowania nstat na

nVar oraz zminimalizowania zauważonej w rozdziale 6.1.3 pewnej niestabilności
estymatorów σ̂2(j) i σ̂

2
(j,l), procedury obliczeniowe przeprowadzimy dla podwo-

jonych wartości nstat przy ε1 = 0, 01, zaokrąglonych następnie do najbliższych
wartości „pięćsetkowych” (tzn. 500, 1000, 1500, itd.). Otrzymaliśmy w ten spo-
sób wartość nstat = 2000 dla A1 i nstat = 2500 dla A2. Następnie znaleźliśmy
najbliższe momenty odnowy dla obu tych wartości. Były to odpowiednio 2089
(dla A1) i 2576 (dla A2). Takie podejście umożliwia dodatkowo bezpośrednie
porównanie otrzymanych wartości nVar.
Przy przedstawionych powyżej założeniach wstępne wartości oszacowań dla

nVar i różnych przypadków zawarto w tab. 6.12 – 6.14.
Jak wynika z danych przedstawionych w tabelach, najskuteczniejsze wydaje

się być zastosowanie informacji o nVar opartej o oba zbiory specjalne jednocze-
śnie, tzn. z zastosowaniem wzoru (5.83). Dla tego przypadku oszacowania na
nVar są najmniejsze, czemu zapewne sprzyja większa stabilność uzyskiwanych
estymatorów σ̂2(j,l) oraz częstsze przejścia pomiędzy oboma zbiorami specjalny-
mi.
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Założona wartość ε2 Ilość kroków nVar
0,1 119144
0,02 266414
0,01 376766
0,001 ok. miliona

Tabela 6.12: Oszacowania nVar dla zbioru A1

Założona wartość ε2 Ilość kroków nVar
0,1 68585,8
0,02 153362
0,01 216887
0,001 685858

Tabela 6.13: Oszacowania nVar dla zbioru A2

Oczywiście, w celu pełnego oszacowania wartości nVar przy posługiwaniu się
wynikami z tab. 6.14 dla ε2 różnych od 0,1, należałoby teraz „ponownie urucho-
mić” symulacje i zanalizować próbkę o długości większej niż 50 tysięcy kroków.
Jak wykazują eksperymenty, uzyskujemy w ten sposób wartości podobne do
tych z rozważanej tabeli.

6.2.5 Metoda heurystyczna

Podobnie jak w rozdziale 6.1.4, nasze rozważania zakończymy prezentując
wyniki uzyskane dla estymatora heurystycznego. Przykładowe rezultaty znaleźć
można na rys. 6.14.
Jak widzimy, podobnie jak na rys. 6.5, dostrzegamy charakterystyczne „po-

szarpanie” wykresu. Również i w tym przypadku utrudnione jest postawienie
dokładnych tez dotyczących ilości kroków, dla których wartość (5.87) jest stale
mniejsza od pewnej założonej wielkości ǫ. Można jednak osądzić, że np. odpo-
wiednia zbieżność dla ǫ = 0, 05 dla ok. 4500 kroków, a dla ǫ = 0, 03 – dla ok.
6000 kroków.

6.2.6 Podsumowanie

W rozdziałach 6.2.1 – 6.2.5 omówiliśmy zastosowanie metod diagnostycz-
nych zaproponowanych w rozdziale 5 dla algorytmu MH generującego próby z

Założona wartość ε2 Ilość kroków nVar
0,1 41192,4
0,02 92108,9
0,01 130262
0,001 411924

Tabela 6.14: Oszacowania nVar dla obu zbiorów A1 i A2 jednocześnie
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Rysunek 6.14: Wartość różnicy (5.87) w uzależnieniu od ilości kroków

dwumodalnego rozkładu normalnego opisanego parametrami (6.28).
Omawiany przez nas przykład należy potraktować jako dopełnienie przy-

padku rozważanego w rozdziale 6.1, gdzie w centrum zainteresowania znajdo-
wała się przestrzeń atomowa. Obecnie przyjrzeliśmy się, w jaki sposób należy
rozpatrywać zagadnienie zbiorów odnowy. Zauważmy, że największych zmian
spodziewać się należy na etapie projektowania algorytmu, gdzie niezbędne jest
wprowadzenie poprawki (5.5).
Na etapie szacowania wartości nstat i nVar zastosować możemy metody bar-

dzo podobne do omówionych dokładnie w rozdziale 6.1. Dlatego też do roz-
patrywanego przypadku bezpośrednio stosują się wszystkie uwagi zawarte w
rozdziale 6.1.5. W związku z tym skupimy się obecnie na dwóch dodatkowych
zagadnieniach: nieprzeliczalności przestrzeni stanów i praktycznym zastosowa-
niom przypadków podobnych do obecnie omawianego przez nas.
Lematy, które udowodniliśmy w rozdziale 5.3, dotyczyły przeliczalnych prze-

strzeni stanów sX . Po odpowiedniej zmianie oznaczeń, wszystkie lematy „tech-
niczne” mogą zostać również uogólnione na nieprzeliczalną przestrzeń stanów.
Tak więc i odpowiednie oszacowania będą zatem prawdziwe dla sX ⊂ R. Z dru-
giej strony, implementacja dowolnego algorytmu prowadzi do jego zdyskretyzo-
wania do „przestrzeni komputerowej” – dużej przy dostatecznej precyzji maszy-
nowej, ale przecież jednak skończonej.
Jeśli chodzi o zastosowania praktyczne problemów podobnych do przedsta-

wionego przez nas przypadku, to są one bardzo popularne i często spotykane,
nie tylko w statystyce. Zauważmy, że mieszaniny rozkładów normalnych są po-
wszechnym modelem dla zagadnień wielomodalności, np. w badaniach systemo-
wych (patrz np. [44]). Analogicznych modeli doszukać się możemy np. w zagad-
nieniach odszumiania lub rozpoznawania obrazów, gdzie interesujące nas obiekty
są „pikami”, czy też modami pewnego wielowymiarowego rozkładu prawdopo-
dobieństwa.



6.3 Wykorzystywane algorytmy 109

6.3 Wykorzystywane algorytmy

Algorytm 6.1.

KrokAlgorytmuMH[krokpoprzedni_,gestoscf_,gestoscg_]:=

Module[{kandydat,licznik,prawdopodobienstwo,p},

kumulantag=Table[gestoscg[[1]],{Length[gestoscg]}];

Do[kumulantag[[licznik]]=

kumulantag[[licznik-1]]+gestoscg[[licznik]],{licznik,

2,Length[gestoscg]}];

prawdopodobienstwo=Random[];

kandydat=1;

For[licznik=1,kumulantag[[licznik]]<prawdopodobienstwo,

licznik++,kandydat++];

p=Min[(gestoscf[[kandydat]]*gestoscg[[krokpoprzedni]])/

(gestoscg[[kandydat]]*gestoscf[[krokpoprzedni]]),1];

prawdopodobienstwo=Random[];

If[prawdopodobienstwo>p,kandydat=krokpoprzedni];

kandydat]

Algorytm 6.2.

AlgorytmMH[start_,gestoscf_,gestoscg_,ilosckrokow_]:=

Module[{licznik,krokkolejny,lista={}},

SeedRandom[];

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenWrite["eksper.txt"];

AppendTo[lista,start];

WriteString[strm,start," "];

Do[krokkolejny=

KrokAlgorytmuMH[lista[[licznik-1]],

gestoscf,gestoscg];

AppendTo[lista,krokkolejny];

WriteString[strm,krokkolejny," "],

{licznik,2,ilosckrokow}];

Close[strm];

lista]
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Algorytm 6.3.

ZnajdowanieRozkladu[start_,koniec_,wymiar_]:=

Module[{licznik,wartosc,lista={}},

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenRead["eksper.txt"];

lista=ReadList[strm,Number];

Close[strm];

rozklad=Table[0,{wymiar}];

Do[wartosc=lista[[licznik]];

rozklad[[wartosc]]++,

{licznik,start,koniec}];

Do[rozklad[[licznik]]=

rozklad[[licznik]]/(koniec-start+1),{licznik,

1,wymiar}];

rozklad]

Algorytm 6.4.

EstymacjaFunkcji[funkcjah_,start_,koniec_]:=

Module[{lista,estymator=0,licznik},

lista=ZnajdowanieRozkladu[start,

koniec,Length[funkcjah]]*funkcjah;

Do[estymator=estymator+lista[[licznik]],

{licznik,1,Length[lista]}];

estymator]

Algorytm 6.5.

KrokAlgorytmuMH=

Compile[{{krokpoprzedni,_Integer},{gestoscf,_Real,1}},

Module[{kandydat,licznik,p},

kandydat=Random[Integer,{1,Length[gestoscf]}];

p=Min[gestoscf[[kandydat]]/gestoscf[[krokpoprzedni]],

1];

prawdopodobienstwo=Random[];

If[prawdopodobienstwo>p,kandydat=krokpoprzedni];

kandydat]]
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Algorytm 6.6.

PrzygotowanieTrajektorii[start_,gestoscf_,

gestoscg_,ilosckrokowx_,ilosckrokowy_]:=

Module[{licznikx,liczniky,krokkolejny,lista={}},

SeedRandom[];

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenWrite["estymacjanstat.txt"];

Do[

AppendTo[lista,start];

WriteString[strm,start," "];

Do[krokkolejny=

KrokAlgorytmuMH[lista[[ilosckrokowx*liczniky

+licznikx-1]],gestoscf, gestoscg];

AppendTo[lista,krokkolejny];

WriteString[strm,krokkolejny," "],

{licznikx, 2, ilosckrokowx}],

{liczniky, 0, ilosckrokowy - 1}];

Close[strm];

lista]

Algorytm 6.7.

EstymacjaPrawdopodobienstwa[wartosc_,

ilosckrokowx_,ilosckrokowy_]:=

Module[{licznikx,liczniky,licznik,lista={}},

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenRead["estymacjanstat.txt"];

lista=ReadList[strm,Number];

Close[strm];

listawynikow=Table[0,{ilosckrokowx-1}];

Do[

Do[

If[lista[[ilosckrokowx*liczniky+licznikx]]

==wartosc,

listawynikow[[licznikx-1]]++],

{licznikx,2,ilosckrokowx}],

{liczniky,0,ilosckrokowy-1}];

Do[listawynikow[[licznik]]

=listawynikow[[licznik]]/ilosckrokowy,

{licznik,1,ilosckrokowx-1}];

listawynikow]
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Algorytm 6.8.

EstymacjaOdwiedzin[wartosc_,ilosckrokowx_,

ilosckrokowy_]:=

Module[{licznikx,liczniky,lista={},kontrola},

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenRead["estymacjanstat.txt"];

lista=ReadList[strm,Number];

Close[strm];

listawynikow=Table[0,{ilosckrokowx-1}];

Do[

kontrola=0;

For[licznikx=2,kontrola==0,

licznikx++,

If[wartosc==lista[[ilosckrokowx*liczniky

+licznikx]],

listawynikow[[licznikx-1]]++;

kontrola=1];

If[ilosckrokowx==licznikx,kontrola=1]],

{liczniky,0,ilosckrokowy-1}];

Do[listawynikow[[licznik]]=

listawynikow[[licznik]]/ilosckrokowy,

{licznik,1,ilosckrokowx-1}];

listawynikow]
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Algorytm 6.9.

EstymacjaOdwiedzinSkumulowane[wartosc_,

ilosckrokowx_,ilosckrokowy_]:=

Module[{licznikx,liczniky,licznik,

lista = {},kontrola},

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenRead["estymacjanstat.txt"];

lista=ReadList[strm,Number];

Close[strm];

listawynikow=Table[0,{ilosckrokowx-1}];

listawynikow2=Table[0,{ilosckrokowx-1}];

Do[kontrola=0;

For[licznikx=2,kontrola==0,

licznikx++,

If[wartosc==

lista[[ilosckrokowx*liczniky+licznikx]],

listawynikow[[licznikx-1]]++;

kontrola = 1];

If[ilosckrokowx==licznikx,

kontrola=1]],

{liczniky,0,ilosckrokowy-1}];

listawynikow2[[ilosckrokowx-1]]=

listawynikow[[ilosckrokowx-1]];

Do[listawynikow2[[licznik]]=

listawynikow2[[licznik+1]]

+listawynikow[[licznik]],

{licznik,ilosckrokowx-2,1,-1}];

Do[listawynikow2[[licznik]]

=N[listawynikow2[[licznik]]/ilosckrokowy],

{licznik,1,ilosckrokowx-1}];

listawynikow2]

Algorytm 6.10.

ObliczanieEstymatorar[tablica_,r_]:=

Module[{lista={},lista2={},licznik},

Do[

AppendTo[lista,tablica[[licznik]]/tablica[[1]]],

{licznik,2,Length[tablica]}];

Do[

AppendTo[lista2,r^(-licznik)-lista[[licznik]]],

{licznik,1,Length[lista]}];

lista2]
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Algorytm 6.11.

ObliczanieEstymatoraM[tablica_,r_,M_]:=

Module[{lista={},licznik},

Do[

AppendTo[lista,M*r^(-licznik)-tablica[[licznik]]],

{licznik,1,Length[tablica]}];

lista]

Algorytm 6.12.

ZnajdowanieSum[lista_,start_,stop_,funkcjah_,wartosc_]:=

Module[{suma=0,licznik,krok,flaga=0,listawynikow={}},

Do[krok=lista[[licznik]];

Which[

And[krok==wartosc,flaga==0],

suma=0;

flaga=1,

And[krok==wartosc,flaga==1],

suma=suma+funkcjah[[krok]];

AppendTo[listawynikow,suma];

suma=0,

flaga==1,

suma=suma+funkcjah[[krok]]],

{licznik,start,stop}];

listawynikow]
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Algorytm 6.13.

ZnajdowanieSumRozne[lista_,start_,stop_,funkcjah_,

wartosc1_,wartosc2_]:=

Module[{suma=0,licznik,krok,flaga=0,poczatek,

listawynikow11={},listawynikow12={},

listawynikow21={},listawynikow22={},warstartowa,warkoncowa},

Do[krok=lista[[licznik]];

Which[

And[Or[krok==wartosc1,krok==wartosc2],flaga==0],

suma=0;

flaga=1;

warstartowa=krok,

And[Or[krok==wartosc1,krok==wartosc2],flaga==1],

suma=suma+funkcjah[[krok]];

warkoncowa=krok;

Which[

And[warstartowa==1,warkoncowa==1],

AppendTo[listawynikow11,suma],

And[warstartowa==1,warkoncowa==2],

AppendTo[listawynikow12,suma],

And[warstartowa==2,warkoncowa==1],

AppendTo[listawynikow21,suma],

And[warstartowa==2,warkoncowa==2],

AppendTo[listawynikow22,suma]];

warstartowa=krok;

suma = 0,

flaga==1,

suma=suma+funkcjah[[krok]]],

{licznik,start,stop}];

{listawynikow11,listawynikow12,listawynikow21,

listawynikow22}]

Algorytm 6.14.

SredniaWejsc[lista_,start_,stop_,wartosc_]:=

Module[{wynik},

wynik=Count[Take[lista,{start,stop}],

wartosc]/(stop-start+1);

N[wynik]]
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Algorytm 6.15.

EstymacjaHeurystyczna[start_,stop_,wartosc1_,wartosc2_,

rozmiar_]:=

Module[{listasum={},funkcjah={},liczbasum={},licznik,

estymatoralfa,estymatorbeta,estymatory={0,0},

estymatorx={0,0},wynik={0,0}},

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenRead["estymacjanstat.txt"];

lista=ReadList[strm,Number];

Close[strm];

funkcjah=Table[1,{rozmiar}];

listasum=ZnajdowanieSumRozne[lista,start,

stop,funkcjah,wartosc1,wartosc2];

Do[

AppendTo[liczbasum,Length[listasum[[licznik]]]],

{licznik, 1, 4}];

estymatoralfa=liczbasum[[2]]/(liczbasum[[1]]+

liczbasum[[2]]);

estymatorbeta=liczbasum[[3]]/(liczbasum[[3]]+

liczbasum[[4]]);

estymatory[[1]]=estymatorbeta/(estymatoralfa+estymatorbeta);

estymatory[[2]]=estymatoralfa/(estymatoralfa+estymatorbeta);

estymatorx[[1]]=SredniaWejsc[lista,start,stop,wartosc1];

estymatorx[[2]]=SredniaWejsc[lista,start,stop,wartosc2];

Do[

wynik[[licznik]]=N[Abs[estymatory[[licznik]]-

estymatorx[[licznik]]/(estymatorx[[1]]+estymatorx[[2]])]],

{licznik,1,2}];

wynik]



6.3 Wykorzystywane algorytmy 117

Algorytm 6.16.

<< Statistics‘NormalDistribution‘;

ZnalezienieZbioru[y_,punktx_,zakres_,alpha_,m1_,

sigma1_,m2_,sigma2_]:=

Module[{wynik},

wynik=Which[

Or[y<punktx-zakres,y>punktx+zakres],

0,

1==1,

Min[1,(alpha*PDF[NormalDistribution[m1,sigma1],y]

+(1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m2,sigma2],y])/

((1-alpha)*

PDF[NormalDistribution[m1,sigma1],punktx]+(1-alpha)*

PDF[NormalDistribution[m2,sigma2],punktx])]

/(2*zakres)];

wynik]

Algorytm 6.17.

<< Statistics‘ContinuousDistributions‘;

LosowanieZbiorOdnowy[zbiorpoczatek_,zbiorkoniec_,

zakres_,alpha_,m1_,sigma1_,m2_,sigma2_]:=

Module[{x,y},

x=Random[UniformDistribution[zbiorkoniec-

zakres,zbiorpoczatek+zakres]];

y=Random[UniformDistribution[0,1]];

While[

y>Min[ZnalezienieZbioru[x,zbiorpoczatek,

zakres,alpha,m1,sigma1,m2,sigma2],

ZnalezienieZbioru[x,zbiorkoniec,zakres,alpha,m1,

sigma1,m2,sigma2]],

x=Random[UniformDistribution[zbiorkoniec-

zakres,zbiorpoczatek+zakres]];

y=Random[UniformDistribution[0,1]]];

x]
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Algorytm 6.18.

PozostanieWPunkcie[punktx_,zakres_,alpha_,m1_,sigma1_,

m2_,sigma2_]:=

NIntegrate[

(1-Min[1,(alpha*PDF[NormalDistribution[m1,sigma1],y]+

(1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m2,sigma2],y])/

((1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m1,sigma1],punktx]+

(1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m2,sigma2],punktx])])/

(2*zakres),

{y,punktx-zakres,punktx+zakres}]

Algorytm 6.19.

LosowanieNieZbiorOdnowy[punktx_,zbiorpoczatek_,zbiorkoniec_,

zakres_,alpha_,m1_,sigma1_,m2_,sigma2_]:=

Module[{x,y},

x=Random[UniformDistribution[punktx-zakres,punktx+zakres]];

y=Random[UniformDistribution[0,1]];

While[

y>(ZnalezienieZbioru[x,punktx,zakres,alpha,m1,

sigma1,m2,sigma2]-

Min[

ZnalezienieZbioru[x,zbiorpoczatek,zakres,alpha,m1,

sigma1,m2,sigma2],

ZnalezienieZbioru[x,zbiorkoniec,zakres,alpha,m1,

sigma1,m2,sigma2]]),

x=Random[UniformDistribution[punktx-zakres,punktx+zakres]];

y=Random[UniformDistribution[0,1]]];

x]
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Algorytm 6.20.

KrokAlgorytmuMHZbOdnowy[punktx_,zakres_,zbiorstart_,zbiorstop_,

epsilon_,alpha_,m1_,sigma1_,m2_,sigma2_]:=

Module[{y,prob,u,wynik,flaga,odnowa=0},

Which[

zbiorstart[[1]]<=punktx<=zbiorstop[[1]],

flaga=1,

zbiorstart[[2]]<=punktx<=zbiorstop[[2]],

flaga=2,

1==1,

flaga=0];

If[

flaga==0,

y=Random[UniformDistribution[punktx-zakres,punktx+zakres]];

u=Random[UniformDistribution[0,1]];

prob=Min[1,(alpha*PDF[NormalDistribution[m1,sigma1],y]

+(1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m2,sigma2],y])/

((1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m1,sigma1],punktx]

+(1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m2,sigma2],punktx])];

If[u<=prob,wynik=y,wynik=punktx],

u=Random[UniformDistribution[0,1]];

If[u<=epsilon[[flaga]],

wynik=LosowanieZbiorOdnowy[zbiorstart[[flaga]],

zbiorstop[[flaga]],zakres,alpha,m1,sigma1,m2,sigma2];

odnowa=1,

prob=PozostanieWPunkcie[punktx,zakres,alpha,m1,

sigma1,m2,sigma2];

u=Random[UniformDistribution[0,1]];

If[u<=prob/(1-epsilon[[flaga]]),

wynik=punktx,

wynik=LosowanieNieZbiorOdnowy[punktx,zbiorstart[[flaga]],

zbiorstop[[flaga]],zakres,alpha,m1,sigma1,m2,sigma2]

]

]

];

{wynik,odnowa}]
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Algorytm 6.21.

AlgorytmMHZbOdnowy[start_,ilkrokow_,zakres_,zbiorstart_,

zbiorstop_,epsilon_,alpha_,m1_,sigma1_,m2_,sigma2_]:=

Module[

{lista={},krokpoprzedni,licznik},

SeedRandom[];

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenWrite["eksperprzyk2.txt"];

WriteString[strm,start," ",0," "];

krokpoprzedni=start;

Do[

lista=KrokAlgorytmuMHZbOdnowy[krokpoprzedni,zakres,

zbiorstart,zbiorstop,epsilon,alpha,m1,sigma1,m2,sigma2];

WriteString[strm,lista[[1]]," ",lista[[2]]," "];

krokpoprzedni=lista[[1]],

{licznik,1,ilkrokow}];

Close[strm];

Print["Done!"]]

Algorytm 6.22.

ZnalezienieZbioruComp=

Compile[{y,punktx,zakres,alpha,m1,sigma1,m2,sigma2},

Module[{wynik},

wynik=Which[Or[y<punktx-zakres,y>punktx+zakres],

0,

1==1,

Min[1,(alpha*PDF[NormalDistribution[m1,sigma1],y]

+(1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m2,sigma2],y])

/((1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m1,sigma1],punktx]

+(1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m2,sigma2],punktx])]

/(2*zakres)];

wynik]]
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Algorytm 6.23.

LosowanieZbiorOdnowyComp=

Compile[{{zbiorpoczatek,_Real},{zbiorkoniec,_Real},

{zakres,_Real},alpha,m1,sigma1,m2,sigma2},

Module[{x, y},

x=Random[Real,{zbiorkoniec-zakres,zbiorpoczatek+zakres}];

y=Random[];

While[

y>Min[ZnalezienieZbioruComp[x,zbiorpoczatek,zakres,

alpha,m1,sigma1,m2,sigma2],

ZnalezienieZbioruComp[x,zbiorkoniec,zakres,alpha,

m1,sigma1,m2,sigma2]],

x=Random[Real,{zbiorkoniec-zakres,zbiorpoczatek+zakres}];

y=Random[]];

x]]

Algorytm 6.24.

PozostanieWPunkcieComp=

Compile[{punktx,zakres,alpha,m1,sigma1,m2,sigma2},

NIntegrate[(1-Min[1,(alpha*PDF[NormalDistribution[m1,

sigma1],y]+(1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m2,sigma2],

y])/((1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m1,sigma1],

punktx]+(1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m2,sigma2],

punktx])])/(2*zakres),

{y,punktx-zakres,punktx+zakres}]]



122 Zastosowanie metody diagnozy zbieżności

Algorytm 6.25.

LosowanieNieZbiorOdnowyComp=

Compile[{punktx,zbiorpoczatek,zbiorkoniec,zakres,

alpha,m1,sigma1,m2,sigma2},

Module[{x,y},

x=Random[Real,{punktx-zakres,punktx+zakres}];

y=Random[];

While[

y>(ZnalezienieZbioruComp[x,punktx,zakres,alpha,

m1,sigma1,m2,sigma2]-

Min[ZnalezienieZbioruComp[x,zbiorpoczatek,zakres,

alpha,m1,sigma1,m2,sigma2],

ZnalezienieZbioruComp[x,zbiorkoniec,zakres,alpha,m1,

sigma1,m2,sigma2]]),

x=Random[Real,{punktx-zakres,punktx+zakres}];

y=Random[]];

x]]

Algorytm 6.26.

LosowanieKrokComp=

Compile[{punktx,zakres,alpha,m1,sigma1,m2,sigma2},

Module[{u,y,wynik},

y=Random[Real,{punktx-zakres,punktx+zakres}];

u=Random[];

prob=Min[1,(alpha*PDF[NormalDistribution[m1,sigma1],

y]+(1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m2,sigma2],y])

/((1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m1,sigma1],punktx]

+(1-alpha)*PDF[NormalDistribution[m2,sigma2],punktx])];

If[u<=prob,

wynik=y,

wynik=punktx];

wynik]]
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Algorytm 6.27.

KrokAlgorytmuMHZbOdnowyComp=

Compile[{punktx,zakres,{zbiorstart,_Real,1},

{zbiorstop,_Real,1},{epsilon,_Real,1},alpha,m1,

sigma1,m2,sigma2},

Module[{y= 0.0,prob=0.0,u = 0.0,wynik=0.0,flaga=0,

odnowa=0},

Which[zbiorstart[[1]]<=punktx<=zbiorstop[[1]],

flaga=1,

zbiorstart[[2]]<=punktx<=zbiorstop[[2]],

flaga=2,

1==1,

flaga=0];

If[flaga==0,

wynik=

LosowanieKrokComp[punktx,zakres,alpha,m1,sigma1,

m2,sigma2],

u=Random[];

If[u<=epsilon[[flaga]],

wynik=

LosowanieZbiorOdnowyComp[zbiorstart[[flaga]],

zbiorstop[[flaga]],zakres,alpha,m1,sigma1,m2,sigma2];

odnowa=1,

prob=

PozostanieWPunkcieComp[punktx,zakres,alpha,m1,

sigma1,m2,sigma2];

u=Random[];

If[u<=prob/(1-epsilon[[flaga]]),

wynik=punktx,

wynik=

LosowanieNieZbiorOdnowyComp[punktx,zbiorstart[[flaga]],

zbiorstop[[flaga]],zakres,alpha,m1,sigma1,m2,sigma2]

]

]

];

{wynik, odnowa}]]
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Algorytm 6.28.

AlgorytmMHZbOdnowyMacierz[start_,ilkrokowx_,ilkrokowy_,

zakres_,zbiorstart_,zbiorstop_,epsilon_,alpha_,m1_,

sigma1_,m2_,sigma2_]:=

Module[{lista={},krokpoprzedni,licznikx,liczniky},

SeedRandom[];

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenWrite["eksperprzyk2macierz.txt"];

Do[

WriteString[strm,start," ",0," "];

krokpoprzedni=start;

Do[

lista=KrokAlgorytmuMHZbOdnowyComp[krokpoprzedni,

zakres,zbiorstart,zbiorstop,epsilon,alpha,m1,sigma1,

m2,sigma2];

WriteString[strm,lista[[1]]," ",lista[[2]]," "];

krokpoprzedni=lista[[1]],

{licznikx,1,ilkrokowx}],

{liczniky,1,ilkrokowy}];

Close[strm];

Print["Done!"]]

Algorytm 6.29.

EstymacjaPrawdopodobienstwaZbOdnowy[zbiorpoczatek_,

zbiorkoniec_,ilosckrokowx_,ilosckrokowy_]:=

Module[{licznikx,liczniky,licznik,lista={}},

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenRead["eksperprzyk2macierz.txt"];

lista=ReadList[strm,Number];

Close[strm];

listawynikow=Table[0,{ilosckrokowx-2}];

Do[

Do[

If[

And[zbiorpoczatek<=lista[[liczniky*ilosckrokowx*2

+2*licznikx-1]]<=zbiorkoniec,

lista[[liczniky*ilosckrokowx*2+2*licznikx+2]]==1],

listawynikow[[licznikx-1]]++],

{licznikx,2,ilosckrokowx-1}],

{liczniky,0,ilosckrokowy-1}];

Do[listawynikow[[licznikx]]=

listawynikow[[licznikx]]/ilosckrokowy,

{licznikx,1,ilosckrokowx-2}];

listawynikow]
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Algorytm 6.30.

EstymacjaOdwiedzinZbOdnowy[zbiorpoczatek_,zbiorkoniec_,

ilosckrokowx_,ilosckrokowy_]:=

Module[{licznikx,liczniky,lista={},kontrola,licznik},

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenRead["eksperprzyk2macierz.txt"];

lista=ReadList[strm,Number];

Close[strm];

listawynikow=Table[0,{ilosckrokowx-2}];

Do[kontrola=0;

For[licznikx=2,

kontrola==0,

licznikx++,

If[

And[zbiorpoczatek<=lista[[liczniky*ilosckrokowx*2+

2*licznikx-1]]<=zbiorkoniec,

lista[[liczniky*ilosckrokowx*2+2*licznikx+2]]==1],

listawynikow[[licznikx-1]]++;

kontrola=1];

If[ilosckrokowx-1==licznikx,

kontrola=1]],

{liczniky,0,ilosckrokowy-1}];

Do[listawynikow[[licznik]]=

listawynikow[[licznik]]/ilosckrokowy,

{licznik,1,ilosckrokowx-2}];

listawynikow]
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Algorytm 6.31.

EstymacjaOdwiedzinSkumulowaneZbOdnowy[zbiorpoczatek_,

zbiorkoniec_,ilosckrokowx_,ilosckrokowy_]:=

Module[{licznikx,liczniky,licznik,lista={},kontrola},

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenRead["eksperprzyk2macierz.txt"];

lista=ReadList[strm,Number];

Close[strm];

listawynikow=Table[0,{ilosckrokowx-2}];

listawynikow2=Table[0,{ilosckrokowx-2}];

Do[kontrola=0;

For[licznikx=2,

kontrola==0,

licznikx++,

If[

And[zbiorpoczatek<=lista[[liczniky*ilosckrokowx*2

+2*licznikx-1]]<=zbiorkoniec,

lista[[liczniky*ilosckrokowx*2+2*licznikx+2]]==1],

listawynikow[[licznikx-1]]++;

kontrola=1];

If[ilosckrokowx-1==licznikx,kontrola=1]],

{liczniky,0,ilosckrokowy-1}];

Do[listawynikow[[licznik]]=

listawynikow[[licznik]]/ilosckrokowy,

{licznik,1,ilosckrokowx-2}];

listawynikow2[[ilosckrokowx-2]]=

listawynikow[[ilosckrokowx-2]];

Do[listawynikow2[[licznik]]=

listawynikow2[[licznik+ 1]]+listawynikow[[licznik]],

{licznik,ilosckrokowx-3,1,-1}];

listawynikow2]
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Algorytm 6.32.

EstymacjaWejsc[zbiorpoczatek_,zbiorkoniec_] :=

Module[{licznik,wynik=0,lista={}},

SetDirectory["c:/temp/wyniki"];

strm=OpenRead["eksperprzyk2.txt"];

lista=ReadList[strm,Number];

ilosckrokow=Length[lista]/2;

Close[strm];

Do[

If[And[zbiorpoczatek<=lista[[2*licznik-

1]]<=zbiorkoniec,

lista[[2*licznik+2]] == 1],

wynik++],

{licznik,2,ilosckrokow-1}];

wynik=wynik/(ilosckrokow-2)]

Algorytm 6.33.

ZnajdowanieSumZbOdn[lista_,start_,stop_,

zbiorstart_,zbiorstop_]:=

Module[{suma=0,licznik,krok,flaga=0,

listawynikow={},odnowa},

Do[

krok=lista[[2*licznik-1]];

odnowa=lista[[2*licznik+2]];

Which[And[zbiorstart<=krok<=zbiorstop,

odnowa==1,flaga==0],

suma=0;

flaga=1,

And[zbiorstart<=krok<=zbiorstop,

odnowa==1,flaga==1],

suma=suma+krok;

AppendTo[listawynikow,suma];

suma=0,

flaga==1,

suma=suma+krok],

{licznik,start,stop}];

listawynikow]
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Algorytm 6.34.

ZnajdowanieSumRozneZbOdn[lista_,start_,stop_,

zbiorstart_,zbiorstop_]:=

Module[{suma=0,licznik,krok,flaga=0,poczatek,

listawynikow11={},listawynikow12={},listawynikow21={},

listawynikow22={},warstartowa,warkoncowa,odnowa},

Do[krok=lista[[2*licznik-1]];

odnowa=lista[[2*licznik+2]];

Which[

And[Or[zbiorstart[[1]]<=krok<=zbiorstop[[1]],

zbiorstart[[2]]<=krok<=zbiorstop[[2]]],

flaga==0,odnowa==1],

suma=0;

flaga=1;

warstartowa=krok,

And[

Or[zbiorstart[[1]]<=krok<=zbiorstop[[1]],

zbiorstart[[2]]<=krok<=zbiorstop[[2]]],

flaga==1,odnowa==1],

suma=suma+krok;

warkoncowa=krok;

Which[

And[zbiorstart[[1]]<=warstartowa<=zbiorstop[[1]],

zbiorstart[[1]]<=warkoncowa<= zbiorstop[[1]]],

AppendTo[listawynikow11,suma],

And[zbiorstart[[1]]<=warstartowa<=zbiorstop[[1]],

zbiorstart[[2]]<= warkoncowa<=zbiorstop[[2]]],

AppendTo[listawynikow12,suma],

And[zbiorstart[[2]]<=warstartowa<=zbiorstop[[2]],

zbiorstart[[1]]<=warkoncowa<=zbiorstop[[1]]],

AppendTo[listawynikow21,suma],

And[zbiorstart[[2]]<=warstartowa<=zbiorstop[[2]],

zbiorstart[[2]]<=warkoncowa<=zbiorstop[[2]]],

AppendTo[listawynikow22,suma]];

warstartowa=krok;

suma=0,

flaga==1,

suma=suma+krok],

{licznik,start,stop}];

{listawynikow11,listawynikow12,

listawynikow21,listawynikow22}]



Rozdział 7

Uwagi końcowe

Stopień złożoności i skomplikowania modeli matematycznych wykorzysty-
wanych obecnie w wielu dziedzinach praktycznych, takich jak biologia, fizyka,
matematyka ubezpieczeniowa i finansowa, czy wreszcie analiza systemowa i ba-
dania operacyjne, sprawia, że niezbędne staje się szerokie wykorzystanie współ-
czesnych zdobyczy techniki obliczeniowej – komputerów. Oprócz powszechnie
stosowanych, deterministycznych metod numerycznych, w wielu rodzajach mo-
delowania wykorzystuje się podejście statystyczno-stochatyczne, tzn. opierające
się na symulacjach (pseudo)losowych, generowanych za pomocą pewnych algo-
rytmów komputerowych.
Symulacje tego typu są szczególnie użyteczne w tych dziedzinach nauki,

w których rozpatrywany model konstruowany jest poprzez określenie pewnej
rodziny rozkładów prawdopodobieństwa, jak to się dzieje np. we wnioskowaniu
i analizie bayesowskiej. Z tego rodzaju wyzwaniami szczególnie dobrze radzą
sobie metody MC i MCMC. Ich zasadniczym celem jest, poprzez skonstruowa-
nie próby losowej o zadanym przez badacza rozkładzie, rozwiązywanie nawet
bardzo ogólnie postawionych problemów optymalizacji lub obliczania całek, np.
zapisanych jako wartość oczekiwana pewnej funkcji h(.) dla ustalonego rozkładu
prawdopodobieństwa f(.) (patrz rozdział 3).
Niestety, pełne skorzystanie z dobrodziejstw symulacji wymaga od ekspe-

rymentatora sformułowania odpowiedzi na pytania dotyczące tzw. diagnostyki
zbieżności dla metod MCMC. Pierwszym z tych problemów jest wskazanie punk-
tu, w którym wygenerowana próba ma rozkład dostatecznie bliski rozkładowi
stacjonarnemu πX rozważanego łańcucha Markowa. Druga kewstia dotyczy obli-
czenia ilości kroków symulacji, które wystarczą do przybliżenia, nieznanej prze-
cież wcześniej eksperymentatorowi, poszukiwanej przez niego wielkości, np. całki
z funkcji h(.), poprzez odpowiedni estymator – np. średnią opartą na próbkach
z wysymulowanej trajektorii łańcucha Markowa (patrz rozdział 4).
W niniejszej pracy, w rozdziale 5, w ścisły matematycznie sposób sformuło-

waliśmy oba wspomniane powyżej pytania. Następnie, w serii lematów, udzie-
liliśmy na nie odpowiedzi. Lematy te w istotny sposób wykorzystywały pojęcie
łańcucha stowarzyszonego (Yi)i=1, który posiada własność Markowa dla ograni-

czonej przestrzeni stanów Y ′ i jest budowany z obserwacji wybranych w momen-
tach stopu łańcucha wyjściowego (Xi)i=0. Przez łańcuch wyjściowy rozumiemy
główną próbę trajektorii łańcucha Markowa wygenerowanego metodą MCMC.
Następnie, w rozdziale 6, zaprezentowaliśmy w jaki sposób można wykorzy-
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stać udowodnione lematy w dwóch przykładowych zastosowaniach: dla niewiel-
kiej, skończonej przestrzeni stanów X , która zbudowana była z tzw. atomów,
oraz dla bardziej skomplikowanej, ciągłej przestrzeni X , gdzie wyróżnionymi
przez nas elementami były tzw. zbiory odnowy. Jak wskazaliśmy, oba te przy-
padki mają bezpośrednie przełożenie na praktyczne zastosowania, np. zagadnie-
nie odszumiania i rozpoznawania obrazów.
W pracy skupiliśmy się przede wszystkim na dwóch celach: po pierwsze –

dowiedzenia w ścisły, matematyczny sposób lematów rozwiązujących sformu-
łowany przez nas problem diagnozy, po drugie – przedstawienia sposobów ich
praktycznego, zalgorytmizowanego wykorzystania, wraz z estymacją lub osza-
cowaniem niezbędnych parametrów występujących we wspomnianych lematach.
Nie zajęliśmy się natomiast głębiej kwestią porównywania rozmaitych metod
diagnostyki, w sensie wskazania „najlepszej”. Wynika to z faktu, na który zwró-
ciliśmy już uwagę w rozdziale 4. Wskazaliśmy bowiem na trudności w bezpo-
średnim porównywaniu rzeczy w dużym stopniu nieporównywalnych – czy to
ze względu na inne postawienie i sformułowanie samego problemu diagnozy,
czy istnienie nieprzekraczalnych jakościowo różnic pomiędzy metodami heury-
stycznymi a ścisłymi, w matematycznym tego słowa znaczeniu, czy wreszcie ze
względu na różnice wynikające z wykorzystywania różnych własności samego
algorytmu metody MCMC lub analitycznych cech generowanego łańcucha Mar-
kowa. Powoduje to zatem, że każda nowa metoda jest istotna i ważna, ponieważ
daje eksperymentatorom nowe, użyteczne narzędzie pozwalające w nowy sposób
testować zbieżność metody MCMC.
Zauważmy bowiem, że z racji szczupłości i niepewności informacji, którymi

dysponuje osoba przeprowadzająca symulacje, diagnostyka ma przede wszyst-
kim dwa cele. Służy do zafalsyfikowania tezy o zajściu zbieżności dla generowa-
nej trajektorii lub też jako wskazówka (ale zazwyczaj nie jako w 100% pewna
przesłanka!), że zbieżność mogła zajść – o ile wszystkie dostępne metody wraz
z intuicją badacza na to wskazują. Stąd właśnie wynika potrzeba rozszerzenia
instrumentarium eksperymentatora – szerszy wachlarz metod pomaga upewnić
się badaczowi w jego wnioskach lub łatwiej wskazać brak zbieżności.
Należy w tym miejscu podkreślić zalety, jakie przedstawia metoda zaprezen-

towana w niniejszej pracy (patrz rozdział 5.4). Z jednej strony, ścisłe matema-
tyczne podejście gwarantuje pewność i jakość uzyskiwanych wyników. Wyniki
te mają przy tym charakter nieasymptotyczny, a ich zastosowanie wymaga je-
dynie obliczenia niezbędnych estymatorów lub sprawdzenia sformułowanych w
lematach odpowiednich oszacowań dla prawdopodobieństw powrotów do nie-
których stanów lub odległości pomiędzy rozkładem empirycznym a rozkładem
stacjonarnym dla zbiorów specjalnych. Z drugiej strony, wykorzystanie zdefi-
niowanego w pracy łańcucha stowarzyszonego, pozwala na zautomatyzowanie
w wysokim stopniu sposobu diagnozowania zbieżności w oparciu o dowiedzone
lematy.
Lematy matematyczne uzupełnione zostały o metodę heurystyczną, wyko-

rzystującą pewne intuicje wywiedzione z udowodnionych w pracy własności dla
rozkładu stacjonarnego łańcucha stowarzyszonego.
Jak zostało pokazane w rozdziałach 5 i 6, zaprezentowane w niniejszej pra-

cy metody mogą zostać dalej rozwinięte i stać się przyczynkiem dla przyszłych
badań tego zagadnienia. Dotyczy to w szczególności zbadania istnienia i siły
zależności pomiędzy kilkoma zbiorami specjalnymi, a uzyskiwanymi na ich pod-
stawie oszacowaniami dla ilości kroków nstat i nVar. Takie krytyczne wartości, jak



131

ilość zbiorów specjalnych, ich wzajemne rozmieszczenie i wielkość, mogą wszak
w istotny sposób wpływać na uzyskiwane estymatory parametrów i niezbędne
oszacowania, oraz zapewne pozwalać na łatwiejszą identyfikację wszelkich sta-
nów nietypowych w rozważanym algorytmie MCMC, takich jak np. wielomodal-
ność, czy „wolne mieszanie”. Również dowiedzione w lematach nierówności mogą
w pewien sposób zostać poprawione, jak zostało to pokazane w rozdziale 6.1.2
na przykładzie oszacowania dla nstat.
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