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1. BevezetésTávközl®hálózatok, számítógép-hálózatok, távközlési protokollok, illetve alkalmazások ter-vezéséhez fontos a hálózati forgalom viselkedésének ismerete. Ezt a forgalmat sztohasztikusleírókkal jellemezhetjük. A klasszikus telefonhálózat forgalmát jellemz® sztohasztikus mod-ellek a huszadik század elején születtek és mára jól bevált módszerek léteznek az ilyen hálóza-tok méretezésére, tervezésére. A számítógép-hálózatok forgalma azonban jelent®sen különbözika telefonhálózatokétól. Itt ugyanis a forgalomban igen er®s korreláió van jelen, ami sokszoregy úgynevezett hosszútávon összefügg® és önhasonló folyamathoz vezet.Hosszútávon összefügg® folyamatok különféle természetes, illetve mesterséges rendszerek-ben fordulnak el®. Els® ízben Hurst fedezett fel ilyen folyamatokat 1950 táján, mikor a Nílustöbb száz évre visszamen®leges vízállását vizsgálta. Azóta számos más tudományterületen, pl.mez®gazdaságban, �zikában, illetve a távközlésben is fedeztek fel ilyen jelleg¶ folyamatokat[1℄. A hosszútávon összefügg®ségnek többféle de�níiója létezik. Ezek közül néhányat majda 4.3.2. részben, egy b®vebb listát pedig a disszertáióban ismertetek. Itt ezeknek a folyama-toknak néhány olyan � minden de�níió esetén érvényes � tulajdonságát sorolom fel, melyekrájuk a legjellemz®bbek és leginkább megkülönböztetik ®ket a megszokott, ún. rövid távonösszefügg® folyamatoktól.
• A hosszútávú összefügg®séget általában diszkrét, staionárius folyamatok esetében értelmez-zük.
• A folyamat autokovariania függvénye (γ(k)) lassan seng le, így ennek végtelen összege,∑∞

i=0 γ(k) végtelen.
• Az X folyamat mintaátlaga, melyet a X̄ :=

∑
m

i=1 X(i)
m

képlettel számolunk, szórásné-gyzete lassabban seng le mint O(m−1), ahol m a mintaméret.
• Ahogy a folyamatot egyre nagyobb id®skálán tekintjük, az így kapott folyamatok autoko-rreláiós függvényeinek sorozata egy megadott függvényhez konvergál így a határértékfolyamat sem lesz korrelálatlan. Ezt a tulajdonságot aszimptotikus önhasonlóságnaknevezzük. Egy ilyen folyamatot ábrázol az 1. ábra, melyen látható, hogy az intenzitás-görbe az egyes id®skálákon vizuálisan hasonló.A távbeszél® hálózatok esetén a kihasználtság növelése egyben az ered® forgalom kisimulásáhozvezet, vagyis a forgalom szórásnégyzete az átlaghoz képest sökken. Ilyen jelenség számítógép-hálózatok esetén nem �gyelhet® meg, vagyis a forgalom nagy kihasználtság esetén is er®sen vál-tozékony marad. Az egyszerre érkez® nagy mennyiség¶ adat kezeléséhez nagyméret¶ tárolókravan szükség, melyek jelent®s késleltetést okoznak. Habár a távbeszél®- illetve adathálóza-tok forgalmi méretezése között egyéb különbségek is vannak ez a példa szemlélteti, hogyadathálózatok tervezéséhez újfajta megközelítésre van szükségünk.A hosszútávú függés hálózatra gyakorolt hatásai mellett annak okát is vizsgálták. A lehet-séges okok között az átvitt fájlok méretének lassan leseng® eloszlása, illetve a TCP1 protokoll1Transmission Control Protool 2



1. ábra. Azonos folyamatok intenzitásgörbéi különböz® id®skálákon. Amennyiben az id®skálakisi (alsó sor) mindkét folyamat szórása jelent®s. Az id®skála növelésével a jobb oldali folya-mat görbéje kisimul, míg a baloldalié továbbra is er®s változásokat mutat.hatásai is szerepelnek [5, 10℄. Szintén érdekes kutatási terület a hosszútávú függés jelenléténekilletve er®sségének beslése [1℄.Jelen munka a hosszútávon összefügg®, illetve az önhasonló folyamatok elméleti kérdé-seinek tisztázásával járul hozzá a témakörben felmerül® problémák megértéséhez.2. Kutatási élkit¶zésekA kutatás hátterét az a feladat adta, hogy számítógép-hálózatok forgalmi viszonyait vizs-gáltam, és olyan módszereket kerestem, melyek segítségével egy adott mérési ponton áthaladóforgalom átlaga besülhet®, illetve az átlag változása észlelhet®.Ehhez mindenképp szükséges volt a hálózati forgalmi modellek, illetve ezen modellekhezkidolgozott fontosabb tételek, módszerek megismerése. Itt kerültem szembe el®ször azzal afelismeréssel, hogy annak ellenére, hogy a hálózati modellezés aktívan kutatott terület vannakmég hiányosságok az idevonatkozó modellek elméletében. Ez indított abba az irányba, hogy ahosszútávon összefügg® folyamatok elméletébe mélyebben elmerüljek. Habár tisztában voltamvele, hogy a hosszútávon összefügg® folyamatok az aszimptotikusan önhasonló folyamatokrészhalmazát képzik, ezen tágabb kör vizsgálata gyakorlati szempontból nem t¶nt különösebbenérdekesnek. Egészen addig, míg a kidolgozott elméleti módszereket nem kezdtem el egy egysz-er¶, jól ismert gyakorlati példán ellen®rizni. Ez a példa konkrétan egy fARIMA típusú folya-mat volt, egy ismert hosszútávon összefügg® folyamat. A gyakorlati tapasztalatok azonbannem voltak az addig kidolgozott elmélet segítségével magyarázhatók. Ez vezetett végül ahhoz,hogy részletesen foglalkozzak az egzaktul, illetve aszimptotikusan önhasonló folyamatok teljes3



osztályával2.Így tehát a meglév® elméletben fellelt hiányosságok késztettek arra, hogy a kutatómunkaeredeti élkit¶zését mindvégig szem el®tt tartva els® lépésként a gyakorlat szempontjábólfontos elméleti alapok tisztázását t¶zzem ki élul.Az újonnan megfogalmazott él így a diszkrét idej¶, másodrendben egzaktul, illetve asz-imptotikusan önhasonló, illetve hosszútávon összefügg® sztohasztikus folyamatok alapvet®összefüggéseinek, tulajdonságainak vizsgálata lett. Ezen folyamatokra vonatkozóan a szakiro-dalomban többféle de�níió található. Fontosnak tartottam ezen de�níiók összegy¶jtését, rés-zletes összehasonlítását. Az irodalomban ezen felül számos eredmény is megtalálható, gyakranazonban elnagyolt, vagy teljesen hiányzó bizonyítással. Ezen eredmények összegy¶jtése, rend-szerezése, illetve a hiányzó, vagy hiányos bizonyítások pótlása, kiegészítése is kutatásom fontosélja volt. Ezen felül foglalkoztam minden olyan kérdéssel, mely a témakörhöz tartozik, és szük-séges ahhoz, hogy megválaszoljuk a megválaszolatlan kérdéseket, illetve egységes rendszerbefoglalhassuk a meglév® eredményeket.3. Kutatási módszerekAz itt bemutatott eredményekhez analitikus bizonyítási módszerekkel jutottam. Munkámsorán rövid Matlab programokat készítettem, melyek kifejezetten hasznosnak bizonyultaka még nem bizonyított elméletek helyességének meger®sítésére, illetve áfolására, valamintváratlan eredmények esetén az újabb kutatási irányok kijelölésére. A diszkrét idej¶ függvényektárgyalásához egy operátor leírást vezettem be. Ennek segítségével külön tudtam választania különböz® korreláiós struktúrát leíró függvények (pl. autokovariania fv., autokorreláiósfv.) közötti funkionális összefüggések vizsgálatát a függvények által teljesítend® egyéb kritéri-umok (pl. pozitív szemide�nitség) vizsgálatától.A diszkrét idej¶ség miatt számelméleti kérdések is felvet®dtek, melyek megoldásait elemiúton vezettem le. A munka során diszkrét idej¶ regulárisan változó függvényeket is használtam.Ennek során rendszereztem és összegeztem ezek f®bb tulajdonságait is.4. EredményekJelen munka diszkrét idej¶, másodrendben önhasonló folyamatokkal foglalkozik.Legyen {X(t), t ∈ Z} egy diszkrét idej¶ sztohasztikus folyamat. A folyamatot másodrend-ben staionáriusnak mondjuk, ha µ := E[X(0)] = E[X(t)] és V := E[(X(0)−µ)2] = E[(X(t)−
µ)2], ∀t ∈ Z, vagyis sem X(t) várható értéke, sem annak szórása (más néven varianiája) nemfügg t-t®l, továbbá a folyamat autokovariania függvénye, γ(k) := E[(X(t)−µ)(X(t+k)−µ)],sak a k ∈ Z értékt®l függ, továbbá γ(k) = γ(−k). Vizsgálataink szempontjából egy folyam-atot ismertnek tételezünk fel, ha annak autokovariania függvénye adott. Az egyes értékekkonkrét eloszlását nem vizsgáljuk, supán a szórás létezését követeljük meg.A folyamat autokorreláiós függvényét a ρ(k) := γ(k)

γ(0) = γ(k)
V

összefüggéssel adjuk meg.Ezen ismert függvények mellett további két függvényt de�niálunk a folyamat korreláiós,2A tapasztalt jelenség preíz matematikai bizonyítása jelenleg kutatás tárgya, azonban az azóta kidolgozotteredmények ismeretében a meg�gyelt jelenség megérthet® és megmagyarázható.4



illetve kovariania struktúrájának jellemzésére. A variania id® függvényt ω-val jelöljük, és akövetkez®képp de�niáljuk:
ω(n) =

n−1∑

k=0

k∑

i=−k

γ(i) = nγ(0) + 2

n−1∑

i=1

iγ(n − i), n = 1, 2, 3, · · · . (1)A korreláiós id® függvény ennek normált változata: φ(n) = ω(n)
ω(1) = ω(n)

V
. Ezen két függvényhasználata � mint kés®bb látni fogjuk � nagyban leegyszer¶síti a számításokat.Az (1) összefüggés inverzeként az autokovariania függvényt is kifejezhetjük a korreláiósid® függvény segítségével az alábbi módon:

γ = D{ω}, (2)ahol D az ún. kett®s di�erenia operátor, melyet a következ®képp de�niálunk:
Di{f(i)}(n) =





f(1) : n = 0
1
2(f(2)− 2f(1)) : n = 1
1
2(f(n+ 1)− 2f(n) + f(n− 1)) : n > 1.

(3)Vizsgálataink szempontjából mindenképp meg kell ismerkednünk a pozitív szemide�nitségfogalmával. Egy nemnegatív egészeken értelmezett függvényt akkor nevezünk pozitív szemide�nit-nek, ha ∀n ∈ Z
+ (pozitív egészre) és minden n hosszú a valós vektorra:

∑

1≤i,j≤n

aif(|i− j|)aj ≥ 0.Bizonyítható, hogy a pozitív szemide�nitség szükséges, de egyben elégséges feltétele is annak,hogy egy függvény valamilyen folyamat autokovariania függvénye lehessen [3℄.4.1. Önhasonló folyamatok jellemzéseAz önhasonlóságnak több de�níiója létezik. Ezen de�níiók a folyamat különböz® id®skálákonvaló viselkedésének vizsgálatán alapulnak. Akkor tekintjük a folyamatot önhasonlónak, ha egyid®beli aggregálást követ® normálás után a számunkra lényeges tulajdonságok változatlanokmaradnak.De�níió 4.1 (Önhasonlóság #1 (SS1))Adott X(t) esetén de�niáljuk X(m), illetve X
′(m) folyamatokat a következ®képp:

X(m)(t) :=
1

m

mt∑

j=m(t−1)+1

X(j). (4)
X

′(m)(t) := Am

mt∑

j=m(t−1)+1

X(j) = mAmX(m)(t), (5)ahol az Am egy el®re de�niált sorozat, vagy sorozathalmaz. Az X folyamatot önhasonlónakmondjuk, ha X és X ′(m) autokovariania függvényei minden egész m esetén egyeznek.5



Ez a de�níió valójában egy de�níió salád az Am sorozattal (sorozat halmazzal) mintparaméterrel. A szakirodalomban ez, illetve az ehhez hasonló de�níiók kivétel nélkül az
Am := m−H , H ∈ [0, 1] feltétellel szerepelnek. Ezek a de�níiók tehát az X és m1−HX(m)(t)folyamatok ekvivaleniáját követelik meg. A továbbiakban az X(m) folyamat autokovariania,autokorreláió stb. függvényeit a γ(m), ρ(m), stb. jelölésekkel illetjük.Meg kell említsük, hogy ez a de�níió általában nem ilyen formában szerepel a szakiro-dalomban. Samorodnitsky és Taqqu [11℄ de�níiója hasonló, ®k azonban azX ésX ′(m) folyam-atoktól nem sak másodrend¶, hanem teljes sztohasztikus ekvivaleniát követelnek.Sinai [12℄ és Major [9℄ de�níiói szintén teljes sztohasztikus ekvivaleniát követelnekmeg, azonban foglalkoznak többdimenziós sztohasztikus folyamatokkal is. Sinai önhason-lósági de�níiója nem staionárius terekre is alkalmazható.Az el®bbi önhasonlósági de�níiót a következ®vel vetjük össze:De�níió 4.2 (Önhasonlóság #2 (SS2))Az X folyamatot önhasonlónak nevezzük ha X és X(m) autokorreláiós függvényei mindennemnegatív m-re egyeznek. (ρ = ρ(m),∀m ∈ Z

+.)Itt ezen utóbbi (SS2) de�níiót használom.SS1 folyamatok esetén X(m) autokovariania függvénye γ(m) ≡ Cmγ, ahol Cm = (mAm)−2

= m2H−2. A Cm sorozatot tehát az Am sorozat egyértelm¶en de�niálja. Tekintsük most a 4.2.de�níiót! Egy folyamat autokorreláiós függvénye az autokovariania függvényt®l supán egymultiplikatív konstansban tér el. Így ha két folyamat autokorreláiós függvénye egyezik, akkorautokovariania függvényük szintén legfeljebb egy multiplikatív konstans erejéig különbözhet.Vagyis az SS2 folyamatok esetén mindig létezik egy Cm sorozat, melyre γ(m) ≡ Cmγ, továbbáaz SS2 folyamatok halmaza tartalmazza az összes lehetséges Cm sorozathoz tartozó folyama-tot.Így tehát láthatjuk, hogy az SS1 folyamatok az SS2 folyamatok részhalmazát képzik.Hogy valódi részhalmazról van-e szó, az attól függ, hogy hogyan de�niáljuk az Am sorozatokhalmazát.1. Tézissoport Önhasonló folyamatok feltárásaEbben a tézissoportban a 4.2. de�níió szerinti összes SS2 folyamat feltárásával és leírásá-val foglalkozom. Célom az összes ilyen folyamat autokorreláiós vagy korreláió id® füg-gvényének expliit megadása.Az SS2 folyamatok közül eddig supán a frakionális zaj volt ismeretes, én egy új típusúönhasonló folyamatot de�niáltam.A frakionális zajt legegyszer¶bben korreláiós id® függvényével de�niálhatjuk, mely φ =
n2H alakú, ahol H ∈ [0, 1]. Rövid számítással igazolható, hogy az a sorozat kielégíti azSS2 de�níiót, illetve az SS1 de�níiót is a már fentebb említett Am = m−H sorozattal.Amennyiben a folyamattól megköveteljük, hogy minden véges dimenziós eloszlása normálislegyen, akkor frakionális Gaussi zajnak hívjuk. Tekintve, hogy itt sak másodrend¶ leírássalfoglalkozunk a, �Gaussi" jelz®t®l eltekintünk. Ezeket a folyamatokat FNH -val fogjuk jelölni.
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2. ábra. Az AP5,0.2 folyamat autokorreláiós függvényének els® 200 értéke.Tézis 1.1 (Az önhasonló kvázi-periodikus APq,c osztály de�niálása [P4℄)A kvázi-periodikus (almost periodi, AP) osztályt a következ®képp de�niáljuk: Legyen q egyprímszám, és c egy 0 és 1 közötti konstans. Az APq,c folyamat φq,c korreláiós id® függvényeekkor p prímszám értékeknél a következ®képp alakul:
φq,c(p) =

{
1, ha p 6= q
c, ha p = qTovábbá φq,c(1) = 1 és minden nem prím n esetén a függvény értéke:

φq,c(n) =
s∏

i=1

φri(pi),ahol p1, p2, . . ., ps jelöli n prímtényez®it, ri pedig pi kitev®jét n prímfelbontásában.Az APq,c osztály egy tagjának autokorreláiós függvényét mutatja a 2. ábra. Az ábrán jóllátszik, hogy miért kapta a folyamat a kvázi-periodikus nevet.Tézis 1.2 (A kvázi-periodikus folyamatok önhasonlók [P4℄)Megmutattam, hogy az 1.1. tézisben de�niált φq,c függvény pozitív szemide�nit, így tehát akvázi-periodikus osztály létezik. Ezen folyamatok önhasonlóságát is bebizonyítottam.Tézis 1.3 (Az összes önhasonló osztály [P3℄)Bebizonyítottam, hogy az itt bemutatott kvázi-önhasonló, és a korábban már ismert frak-ionális zaj típusú osztályokon kívül más önhasonló folyamat nem létezik.4.2. Aszimptotikusan önhasonló folyamatokEbben a részben ismertetem az aszimptotikusan önhasonló folyamatokat és bemutatomazok néhány jellemz® részhalmazát.2. Tézissoport Aggregáiós határértékek, az aszimptotikusan önhasonló folyamatokde�níiója 7



Itt azon folyamatokkal foglalkozunk, melyek nem önhasonlóak, de a ρ∗(k) := limm→∞ ρ(m)(k)határérték létezik minden k = 0, 1, 2, . . . értékre.Nem nehéz példát konstruálni olyan esetre, mikor egy végtelen sorozat összes tagja ren-delkezik egy adott tulajdonsággal, a sorozat határértéke azonban nem. Ezért bebizonyítottam,hogyTézis 2.1 (Az autokorreláiós függvény határértéke pozitív szemide�nit [P3℄)Bebizonyítottam, hogy amennyiben ρ egy pozitív szemide�nit autokorreláiós függvény és
ρ∗(k) = limm→∞ ρ(m)(k) létezik minden k = 0, 1, 2, . . . esetén, akkor ρ∗(k) is pozitív szemide�nit,azaz létezik olyan folyamat melynek ρ∗(k) az autokorreláiós függvénye.Tézis 2.2 (Az autokorreláiós függvény határértéke önhasonló [P3℄)Bebizonyítottam, hogy amennyiben a ρ∗(k) := limm→∞ ρ(m)(k) határérték minden k = 0, 1,
2, . . . értékre létezik, akkor minden n = 1, 2, 3 . . . esetén: ρ∗(n) ≡ ρ∗, azaz ρ∗ egy önhasonlófolyamat autokorreláiós függvénye.A 2.1. illetve 2.2. tézisek tudatában az aszimptotikusan önhasonló folyamatok de�níiójáta következ®képp adhatjuk meg:De�níió 4.3 (Aszimptotikusan önhasonló folyamat)Aszimptotikusan önhasonlónak nevezünk egy folyamatot akkor, ha a ρ∗(k) := limm→∞ ρ(m)(k)határérték létezik.Az aszimptotikus önhasonlóságnak létezik egyéb de�níiója is, mely megköveteli, hogy
ρ∗(k) a frakionális zaj autokorreláiós függvénye legyen [6℄. Az így de�niált folyamatokrészhalmazát képezik a 4.3 által de�niáltaknak.3. Tézissoport Aszimptotikusan önhasonló folyamatok jellemz® osztályaiAz aszimptotikusan önhasonló folyamatoknak jellegzetes osztályait kerestem. Gyakorlatijelent®ségük miatt azokkal a folyamatokkal foglalkoztam, melyek a frakionális zajhoz kon-vergálnak. Az aszimptotikusan önhasonló folyamatok kereséséhez ρ(m) viselkedését kell vizs-gálnunk. Ennek értékeit a ρ függvény értékeivel fejezzük ki, és megvizsgáljuk, hogy milyenkezdeti ρ értékeknél konvergál. Azonban ρ(m) kifejezése ρ segítségével meglehet®sen bony-olult, nehézkes.Ezzel ellentétben a ρ(m)-mel ekvivalens φ(m) függvényt φ-b®l kifejezni egyszer¶:

φ(m)(n) =
φ(mn)

φ(m)
. (6)A (6) egyenlet egyszer¶ségét kihasználva egy új de�níiót adtam az aszimptotikus ön-hasonlóságra. Err®l bemutattam, hogy ekvivalens a 4.3. de�níióval.Tézis 3.1 (Asz. önhasonlóság de�niálása a korreláiós id® függvénnyel [P4, P3℄)Azon folyamatokat, melyekre φ∗(k) := limm→∞ φ(m)(k) létezik, aszimptotikus önhasonlónaknevezzük. 8



Nem nehéz megmutatni, hogy egy folyamat autokorreláiós (ρ) és korreláiós id® (φ) füg-gvényei között egyértelm¶ megfeleltetés van. Megmutattam, hogy ez az egyértelm¶ megfelel-tetés ezen függvények határértékei között is fennáll.Tézis 3.2 (ρ és φ felserélhet®sége [P3℄)Jelölje ρ illetve φ egyazon folyamat autokorreláiós, illetve korreláió id® függvényeit. Megmu-tattam, hogy ρ∗ := limm→∞ ρ(m) pontosan abban az esetben létezik, amikor φ∗ := limm→∞ φ(m)is létezik, továbbá φ∗ és ρ∗ között ugyanaz az egy-egy értelm¶ megfeleltetés van, mint φ és ρközött, vagyis az (1) illetve (2) egyenletek által de�niált kett®s összeg, illetve kett®s különbségoperátorokkal számolhatók ki egymásból.A (6) egyenlet segítségével egyszer¶ feltételt kapunk arra, hogy az aggregáió során akorreláiós id® függvény a frakionális zajéhoz konvergáljon:
lim

m→∞
φ(m)(n) = lim

m→∞

φ(mn)

φ(m)
= n2H . (7)Azon autokorreláiós függvények halmazát, melyek egy adott autokorreláiós függvény-hez konvergálnak, ezen utóbbi függvény vonzáskörzetének hívjuk. Hasonlóképp de�niáljuk akorreláiós id® függvények, illetve az önhasonló folyamatok vonzáskörzetét is.Annak ellenére, hogy a H paraméter¶ frakionális zajhoz történ® konvergenia kritéri-umát H-tól függetlenül ugyanazzal a (7) egyenlettel fejezhetjük ki, a különböz® H értékekheztartozó folyamatok viselkedése jelent®sen különbözhet egymástól. Így a következ® eseteketkülönböztetjük meg: H ∈ {0}, (0, 0.5), {0.5}, (0.5, 1), {1}.Az itt bemutatott folyamatok halmaza nem fedi le egy adott H-hoz tartozó összes aszimp-totikusan önhasonló folyamat halmazát, de jellemz® példaként szolgálnak, melyek segítségévelaz osztályra jellemz® tulajdonságok szemléltethet®k.Tézis 3.3 (H = 0 [P3℄)Bebizonyítottam, hogy amennyiben egy X folyamat esetén limk→∞ ρ(k) létezik és ρ(1) < 1,úgy az Y (i) = X(i+ 1)−X(i) folyamat FN0 vonzáskörzetében van.Tézis 3.4 (H ∈ (0, 0.5) [P3℄)Amennyiben ∑∞

i=−∞ ρ(i) = 0 és ρ(k) ∼ ck2H−2, továbbá H ∈ (0, 0.5), úgy a folyamat FNH -hoz konvergál.A �∼" jel az aszimptotikus ekvivaleniát jelöli. Két végtelen sorozat aszimptotikusan ek-vivalens, ha hányadosuk határértéke 1-hez tart.Tézis 3.5 (H = 0.5 [P3℄)Azon folyamatok, melyekre∑∞
i=−∞ ρ(i) ∈ (0,∞), vagyis az autokorreláiós függvény összegezhet®,de nem nulla értéket ad, az FN0.5 osztályhoz konvergálnak.Az FN0.5 osztályt más néven fehér zajnak hívjuk, a hozzá konvergáló folyamatokat pedigrövid-távon összefügg®nek. 9



Tézis 3.6 (H ∈ (0.5, 1) [P3℄)Azon folyamatok, melyekre ρ(k) ∼ ck2H−2, ahol H ∈ (0.5, 1) az FNH folyamathoz konvergál-nak.Ezek a folyamatok az ún. hosszútávon összefügg® folyamatok tipikus alesetét adják. Leg-fontosabb jellemz®jük, hogy az autokorreláió annyira er®s, hogy ∑∞
i=−∞ γ(i) = ∞. Az ilyenfolyamatokkal b®vebben a 4.3. fejezetben foglalkozunk.Tézis 3.7 (H = 1 [P3℄)Legyen Y egy nulla várható érték¶, egységnyi szórású folyamat. De�niáljuk az X folyamatotaz X = {Y, aY, Y, aY, Y · · ·} egyenlettel, ahol a ∈ [−1, 1]. A folyamatot azonos valószín¶séggelindítjuk az Y , illetve aY értékekt®l, így biztosítva a staionaritást. Ebben az esetben X azFN1 vonzáskörzetében van.4.3. Hosszútávú összefüggésAz ún. hosszútávon összefügg® folyamatok az aszimptotikusan önhasonlóknak fontos es-etei, mivel gyakorlati helyzetekben jellemz®en ezekkel találkozunk. Ilyen folyamattal mod-ellezhetjük többek között a somagkapsolt hálózatok forgalmát is.4. Tézissoport Hosszútávú összefüggés de�níióiA szakirodalomban számos de�níiót találunk a hosszútávú függés de�níiójára [1, 4, 6℄.Ezek egymáshoz hasonlóak, ugyanazt a jelenséget próbálják leírni. Egy ilyen rendszerez®, át-tekint® munka megkövetelte ezen de�níiók összehasonlítását. Ez az összehasonlítás azért isszükséges mert a folyamatok viselkedésének tanulmányozásakor fontos tudnunk, hogy az egyesállításoknak, tételeknek pontosan milyen szükséges kritériumai vannak. Erre vonatkozólagugyanis gyakran sak elnagyolt utalások találhatók az irodalomban. A hosszútávú függés szá-mos de�níiója tartalmaz diszkrét idej¶ reguláris változást. Azonban ezen utóbbi de�níióját,és fontosabb tulajdonságait is gyakran sak elnagyolva találjuk. Így a diszkrét reguláris vál-tozás megfelel® de�níiója, illetve fontosabb tulajdonságainak feltárása is fontos a hosszútávonösszefügg® folyamatok viselkedésének megértéséhez.4.3.1. Diszkrét idej¶ regulárisan változó függvényekA folytonos idej¶ reguláris változás már kiforrott terület, jelent®s szakirodalommal ren-delkezik [2℄. Annak érdekében, hogy a folytonos idej¶ eredményeket diszkrét id®ben is fel-használhassuk, olyan de�níiót keresünk, mely a folytonos idej¶nek a lehet® legtöbb tulaj-donságával rendelkezik. Ezek a kés®bb részletezett tulajdonságok azért is szükségesek, hogya hosszútávon összefügg® folyamatokról bizonyos állításokat kimondhassunk. Olyan de�níiótazonban, mely a folytonos idej¶nek összes tulajdonságával rendelkezik, nem találunk.Az általam használt de�níió, habár nem ugyanabban a formában van kimondva, ekvi-valens Galambos [8℄ de�níiójával.De�níió 4.4 (Folytonos reguláris változás)Egy pozitív valós számokon értelmezett folytonos f̃ függvény regulárisan változó (a végtelen-10



ben) α indexszel, ha
lim
t→∞

f̃(tx)

f̃(t)
= xα, α ∈ R (8)minden x ∈ R

+ esetén. (Szigorúan nézve az is elégséges ha (8) a pozitív valósak egy s¶r¶halmazán teljesül, [7℄ 275. oldal). Amennyiben α = 0, úgy az f̃ függvényt lassan változónaknevezzük. Az α index¶ folytonos regulárisan változó függvények halmazát FRVα-val jelöljük,míg a lassan változó függvények halmazát FLV jelöli.De�níió 4.5 (Diszkrét reguláris változás (DRV))A pozitív egészeken értelmezett f függvényt a (végtelenben) α index¶ regulárisan változónaknevezzük, ha létezik egy f̃ ∈ FRVα, ahol f(n) = f̃(n) minden n ∈ Z
+ esetén. Ezen függvényekhalmazát DRVα-val jelöljük, míg a lassan változó függvényekét DLV-vel.Tézis 4.1 (Diszkrét regulárisan változó függvények tulajdonságai [P3℄)A diszkrét idej¶ reguláris változás de�níióját a folytonos idej¶ére alapoztuk, így várható, hogyannak számos tulajdonságát meg®rzi. Megmutattam, hogy ezek a tulajdonságok a következ®k:

• f ∈ DRVα ⇒ limk→∞ f(kn)/f(k) = nα, α ∈ R, n ∈ Z
+

• f ∈ DRVα ⇔ f(k) = s(k)kα, s(k) ∈ DLV
• f ∈ DRVα és g ∼ f akkor g ∈ DRVα

• f ∈ DRVα ⇒ f(k) ∼ f(k + k0), ∀k0 konstans esetén.
• Legyen K(n) ∈ DRVα, és legyenek L(t) valamint U(t) az alábbi egyenletekkel de�niálva:

L(m) :=

m−1∑

n=0

K(n), U(m) :=

∞∑

n=m

K(n).(a) Ha α ≥ −1 akkor mK(m)

L(m)
→ (1 + α), és L ∈ DRVα+1.(b) Ha α < −1 akkor mK(m)

U(m)
→ −(1 + α), és U ∈ DRVα+1.4.3.2. Hosszútávú összefügg®ség de�níióiEbben a részben összehasonlítom az irodalomban fellelhet® de�níiókat, valamint egyúj de�níiót javasolok, mely meg®rzi az eddigi de�níiók szellemét, azonban kiterjeszti ahosszútávon összefügg® folyamatok halmazát.A 4.3.3. részben ezen de�níiókat hasonlítom össze, illetve a fontosabb tulajdonságaikatvizsgálom.De�níió 4.6 (LRD1)Angol nyelv¶ bet¶szava után LRD1-nek nevezzük azokat a folyamatokat, melyek autokovari-ania függvénye γ(k) ∼ cγk

2H−2, ahol H ∈ (0.5, 1), és cγ ∈ R
+ konstansok.11



Ez a legelterjedtebb de�níió, többek között ez szerepel Beran, illetve Cox m¶veiben is [1, 4℄.De�níió 4.7 (LRD2)LRD2-nek akkor nevezzük a folyamatot� ha autokovariania függvénye
γ(k) = cγ(k)k

2H−2, (9)alakú, ahol H ∈ (0.5, 1) konstans, illetve cγ ∈ DLV.Ez a de�níió az LRD1 általánosítása, hiszen megengedi, hogy a képlet jobb oldalán a cγkonstans helyett - mely tulajdonképpen egy speiális lassan változó függvény - egy tetsz®legeslassan változó függvény szerepeljen.De�níió 4.8 (LRD3)LRD3 a folyamat akkor, ha az autokovariania függvény kumulatív összege végtelen, vagyis∑∞
i=1 γ(i) = ∞.Ez a de�níió, mely például Taqqu m¶vében [11℄ szerepel, azt fejezi ki, hogy mennyire er®s atávoli értékek egymásra való hatása.Tézis 4.2 (Hosszútávú összefügg®ség új de�níiója [P3℄)LRD osztályba soroljuk az összes olyan folyamatot, mely az FNH ,H ∈ (0.5, 1) vonzáskörzetébenvan.Mint azt kés®bb részletezzük ez a de�níió kiterjeszti az LRD1, illetve LRD2 de�níiószerinti folyamatok körét.4.3.3. A Hosszútávú összefüggés fontosabb jellemz®iTézis 4.3 (LRD2 folyamatok aggregált variania függvénye lassan leseng® [P3℄)Bebizonyítottam, hogy LRD2 folyamatok esetén

V(m) ∼
cγ(m)m2H−2

H(2H − 1)
. (10)Ez az állítás több helyen is szerepel, többek között Beran összefoglaló m¶vében [1℄ is,azonban kell®en körültekint® bizonyítását sem itt, sem másutt nem találtam. Ez az eredményképezi az alapját az egyik legegyszer¶bb és talán emiatt széles körben elterjedt hosszútávúösszefüggés besl®nek, a variania-id® diagramnak. Ez a módszer a hosszútávú összefüggésmeglétére az aggregált variania függvény V(m) alakjából következtet.Tézis 4.4 (Minden LRD2 folyamat egyben LRD is [P3℄)Bebizonyítottam, hogy az LRD2 folyamatok az LRD részhalmazát képzik, vagyis az FNH ,

H ∈ (0.5, 1) vonzáskörzetében vannak.Ez az állítás közvetlenül adódik a 4.3. tézisb®l, illetve (7) egyenletb®l. Ez a példa is szem-lélteti, hogy a korreláiós id® függvény használata mennyire leegyszer¶síti a számításokat.12



Tézis 4.5 (Az LRD2 valódi részhalmaza az LRD-nek [P3℄)A szakirodalomban általában nem vet®dik fel a kérdés, hogy vajon létezik-e az LRD2 folyam-atokon kívül más is, mely az FNH vonzáskörzetében van. Konstruáltam egy olyan folyamatot,mely LRD, azonban nem LRD2. Így konstruktívan bizonyítottam a két osztály különböz®ségét.5. Gyakorlati következményekA disszertáióban bemutatom, hogy a variania id® függvény alkalmazása milyen el®nyökkeljár folyamatok különböz® id®skálákon történ® viselkedésének tanulmányozásakor. Itt egy példánkeresztül azt szemléltetem, hogy mennyiben járulnak hozzá az itt bemutatott új eredmények ahosszútávon összefügg®ség jelenlétét, illetve er®sségét tesztel® eljárások korrekt alkalmazásához.Tekintsük a variania-id® diagramot, mely az LRD folyamatok aggregált varianiájánaklassú lesengésén alapszik (ld. 4.3. tézis).Amennyiben a vizsgált folyamat LRD1 akkor a (9) képletben szerepl® cγ(m) a konstans
cγ értékhez konvergál. Így a (10) egyenletet a következ® alakba írhatjuk:

V(m) ∼
cγm

2H−2

H(2H − 1)
. (11)Vagyis nagy m értékeknél az aggregált variania (V(m)) közelít®leg hatványfüggvény alakú.Így ha V(m) logaritmusának értéket mint m logaritmusának függvényét ábrázoljuk, akkor nagy

m értékekre közelít®leg egy 2H−2 meredekség¶ egyenest kell kapjunk. Ezt mutatja a 3. ábra.
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PSfrag replaements3. ábra. A H paraméter beslése a variania-id® diagram segítségévelEzt a módszert használjuk hosszútávú összefügg®ség jelenlétének ellen®rzésére, valaminta H paraméter beslésére.A folyamat véletlen jellegéb®l és az adatsor végességéb®l adódóan mindig fellép kisebb-nagyobb mérték¶ pontatlanság. Szintén fontos kérdés, hogy mekkora m értéket tekintünkelegend®en nagynak, vagyis honnantól kezdjük az egyenes illesztését. Ezekkel a fontos teh-nikai kérdésekkel itt azonban nem foglalkozunk. Itt azt feltételezzük, hogy a mintaméret ele-gend®en nagy, hogy az esetlegesen ebb®l adódó hibák hatását elhanyagolhassuk, vagyis amódszer elméleti alkalmazhatóságát vizsgáljuk.13



Amennyiben a vizsgált folyamat LRD1 típusú akkor az ábrázolt függvény vége egy 2H−2meredekség¶ egyenes, így H értéke besülhet®.A beslés, illetve tesztelés algoritmikus lépései a következ®k:1. Besüljük meg V(m) értékét m = 1, 2, . . . ,mmax értékekre, ahol mmax << n, illetve n aminták száma 3.2. Ábrázoljuk logV(m) értéket logm függvényeként3. Illesszünk egyenest a görbe végére4. Sikeres az illesztés? Ha nem, akkor a folyamat nem LRD15. Ha igen, akkor a folyamat LRD1 (H értékét®l függ®en) az egyenes meredekségéb®l be-süljük H értékétEz a módszer tehát m¶ködik LRD1 folyamatok esetén. Az LRD1 osztályba tartozás tesztel-het®, H értéke besülhet®. Vizsgáljuk meg, hogy hogyan viselkedik a módszer nem LRD1típusú folyamatok esetén!Tegyük fel, hogy a vizsgált folyamat LRD2, de nem LRD1. Ebben az esetben a (10)egyenletben szerepl® cγ függvény nem konvergál konstans értékhez, vagyis akármilyen nagyraválaszthatjuk m-et, a felrajzolt görbe vége nem lesz egyenes. Így tehát a módszer elvileg nemalkalmas az LRD2 folyamatok detektálására.Látjuk tehát, hogy az egyenesre illeszkedés szükséges feltétele annak, hogy a folyamatLRD1 osztályban legyen, ez azonban nem igaz az LRD2 osztály esetén. Most azt vizsgáljukmeg, hogy vajon ez a feltétel az LRD1 osztály esetén elégséges-e?Amennyiben az adatok egy egyenesre illeszkednek, akkor arra következtethetünk, hogya (11) egyenlet teljesül. Megmutatható, hogy ez szükséges, azonban nem elégséges feltételeannak, hogy a folyamat LRD1 legyen. Így tehát az adatok egyenesre illeszkedése nem elegend®annak bizonyítására, hogy a folyamat LRD1 típusú.Habár több más tesztel®, illetve besl® eljárással kapsolatban hasonló következményeketvonhatunk le, a variania-id® diagram példáján jól látszik, hogy sak akkor tudjuk a kapotteredményt helyesen értelmezni, ha értjük az összefüggéseket, illetve különbségeket az egyesLRD de�níiók között.KöszönetnyilvánításMunkám során a legtöbb segítséget témavezet®imt®l Molnár Sándortól illetve Darryl Veith-t®l kaptam akiknek munkáját ezúton is köszönöm. Köszönet illeti szerz®társaimat is, MarizaIstvánt és Ruzsa Imrét is, akik észrevételeikkel, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy azeredmények a mostani letisztult formájukat elnyerjék.Köszönöm azoknak a személyeknek, illetve intézményeknek, melyek munkámhoz az anyagi,illetve infrastrukturális hátteret biztosították:3Ahogy m értéke növekszik az X
(m) folyamatnak egyre kevesebb értéke lesz, így V

(m) beslése egyre pon-tatlanabb. 14
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