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1. Bevezetés
A Markov lánc alapú modellek felhasználási köre igen széles. Az alkalmazási
területek közé tartozik a sorbanállás elmélet [19, 20, 6], megbízhatóság elemzés [30], kémiai reakciók elemzése [3], gépi tanulás [4], beszédfelismerés [27].
Ezen modellek népszer¶ségének több oka is van.

Egyrészt rugalmasságuk

folytán számos különböz® viselkedési minta és jelenség közelít® leírására jól
használhatók, másrészt gyakran olyan zikai interpretációval rendelkeznek,
mely a modellezend® problémához jól köthet®, harmadrészt numerikus illesztésükre és jellemz®ik számítására hatékony módszerek állnak rendelkezésre.
A Markov lánc alapú modelleket általában egy vagy több mátrix segítségével szokás megadni.

Bár ez a leírás a deníció szempontjából kényelmes,

ugyanakkor nagymértékben redundáns is, mivel a mátrixok elemeinek száma
magasabb mint ami a modell megadásához szükséges lenne. Ehhez szorosan
kapcsolódóan adott paraméterekhez végtelen különböz® reprezentáció tartozik. Gyakorlati szempontból bizonyos reprezentációk alkalmazása el®nyösebb
mint másoké.

Például egyes numerikus illesztési módszerek jellemz®en job-

ban m¶ködnek ha a leíró mátrixokban a nem nulla elemek száma minimális.
Szintén lényeges a reprezentáció kérdése olyan sorbanállási rendszerek vizsgálatánál, ahol a leíró mátrixok mérete végtelen. Ilyenkor a numerikus analízis
során általában közelítéseket alkalmaznak. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a leíró mátrixok mérete végesre redukálható úgy, hogy a rendszer lényeges
teljesítmény jellemz®i nem változnak.
Mint a fenti példák mutatják a markovi modellekben a legjobb reprezentáció megtalálása sok esetben fontos, azonban gyakran nehéz, és az alkalmazástól is függ® feladat. Kutatásom során különböz® reprezentáció optimalizálási problémákat vizsgáltam három Markovi modell osztály, a fázis típusú
eloszlások (phase type distribution, PH), a Markov érkezési folyamatok (Markov arrival process, MAP) és a Markov döntési folyamatok (Markov decision
process, MDP) esetén.

Célom olyan, numerikus szempontból jól használ-

ható módszerek kidolgozása volt, melyek képesek a reprezentáció javítására,
illetve, amennyiben az analitikus eredmények lehet®vé teszik, az optimális
reprezentáció megtalálására.
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2. Kutatási célok
A markovi modellek alkalmazásának egyik oka rugalmasságuk és könny¶ kezelhet®ségük. A reprezentáció megfelel® megváltoztatásával ezek tovább javíthatók.

Kutatásom els®dleges célja az volt, hogy megértsem, melyek a

legjobb reprezentációk, hogyan lehet ezeket megtalálni, melyek azok a paraméterek amikkel jól jellemezhet®k ezek a modellek és hogyan találhatók meg
határaik. Ezen kutatás során a markovi modellek nem markovi kiterjesztéseit is tanulmányoztam, ennek következtében vizsgálataim a két osztály közti
viszonyt is érintették.
Tárgya és az alkalmazott módszerek alap ján kutatási eredményeim az
alábbi három részre bonthatók:
1. Reprezentáció optimalizálás elemi transzformációs mátrixok segítségével
2. Másodrend¶ Markov érkezési folyamatok kanonikus alakja
3. Markov döntési folyamatok állapotterének redukció ja
Az alábbiakban röviden bemutatom a fenti területeket és hozzájuk kapcsolódó kutatási céljaimat.

2.1. Reprezentáció transzformáció elemi transzformációs
mátrixok segítségével
Azon esetekben amikor az optimális reprezentáció elérésére nem ismert egzakt eljárás, heurisztikus módszereket lehet alkalmazni a reprezentáció javítására. Ezek a módszerek nem garantálják az optimum elérését, azonban a
gyakorlatban jól használható reprezentációkat adhatnak.
Kutatásomban egy olyan megközelítést vizsgáltam, mely megfelel®en választott hasonlósági transzformációkon alapszik. Az
ha létezik olyan invertálható

T

A

és

B

T
T

mátrixszal történ®

mátrix hasonló,

mátrix, melyre

B = T −1 AT .
Ebben az esetben az

A

és

B

mátrix közti átalakítást

hasonlósági transzformációnak nevezzük.

A megfelel®

mátrixszal végzett

transzformáció a markovi modell új reprezentációját adja.
Kutatásom során olyan algoritmusok kidolgozását t¶ztem ki célul, melyek
kihasználják a reprezentáció transzformáció rugalamasságát, de alacsony a
számítási igényük. Dolgozatomban két olyan módszert tárgyalok melyek ezt
a célt elemi transzformációs mátrixok segítségével érik el.
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2.2. Másodrend¶ Markov érkezési folyamatok kanonikus
reprezentációja
A kanonikus forma fogalmát a matematika számos területén használják. Az
általános elvárás a kanonikus formákkal szemben, hogy az adott osztály minden eleméhez egy egyértelm¶ leírást rendeljen hozzá.

A kanonikus formák

nemcsak egyszer¶ és szabványos módot adnak matematikai objektumok leírására, hanem a kapcsolódó osztály tula jdonságait is segíthetnek megérteni,
valamint, markovi modellek esetén, hatékony illesztési eljárások kidolgozásában is szerepük lehet. Számos markovi modellre kidolgoztak már kanonikus
alakokat.

Ezek közé tartoznak a másodrend¶ és harmadrend¶ folytonos és

diszkrét idej¶ fázis típusú eloszlások [15, 26, 16], valamint a másodrend¶
folytonos idej¶ stacionárius Markov érkezési folyamatok [5]. Célom az volt,
hogy hasonló alakokat találjak további modell osztályokra. Kutatásom során
kanonikus formákat határoztam meg másodrend¶ diszkrét idej¶ stacionárius
Markov érkezési folyamatokra, valamint másodrend¶ folytonos idej¶ nemstacionárius és tranziens Markov érkezési folyamatokra.

2.3. Markov döntési folyamatok állapottér redukciója
Markov döntési folyamatokat gyakran alkalmaznak döntési problémák leírására a telekommunikáció [11], közgazdaságtan [8], robotnavigáció [22], gépi
tanulás [18] és számos egyéb tudományág területén.

A Markov döntési fo-

S, A, Q(a), C(a)) négyes segítségével történik,
A az állapotokban hozható dönfolyamat döntést®l függ® generátor mátrixa, és C(a)

lyamatok standard leírása az (
melyben

S

a modell állapotainak halmaza,

tések halmaza,

Q(a)

a

a döntést®l függ® jutalom ráta mátrix.
döntési folyamatok esetén azon

A klasszikus probléma a Markov

π ∗ (s) ∈ {π(s) : S → A}

optimális politika

(állapot-döntés összerendelés) megtalálása, mely maximalizálja a hosszú távú
átlagos jutalom rátát.
Az optimális politika megtalálásának számítási igénye a hagyományos
megoldó módszerek esetén polinomiálisan n® az állapotok és a lehetséges
döntések számával [25]. Ennek következtében nagy méret¶ vagy végtelen állapottér esetén az optimalizálás meglehet®sen id®igényessé vagy akár elvileg
lehetetlenné is válhat. Kutatásom célja az volt, hogy ezen eseteket kezelhet®vé tegyem az állapottér megfelel® redukciója segítségével.
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3. Módszertan
A fenti három terület természetszer¶en három különböz® megközelítést igényel. A reprezentáció transzformáció analitikusan nehéz probléma, különösen
nagyobb markovi modellek esetében.

Ennek következtében ezen probléma-

kör esetén megfelel® heurisztikus eljárások kidolgozására koncentráltam.

A

javasolt algoritmusok a lineáris algebra egyszer¶ eredményein alapszanak és
numerikus vizsgálatok segítségével lettek tesztelve. A kanonikus formák megtalálása tisztán analtikus megközelítést igényel, ezek során olyan egyszer¶
matematikai eszközöket használtam (pl. xpont iteráció, elemi kalkulus). A
Markov döntési folyamatok állapotterének redukció ja során a legfontosabb
szerepet az úgynevezett mátrix analitikus módszerek [23] alkalmazása kapta,
mely egy népszer¶ eszköztár Markov-lánc alapú modellek tula jdonságainak
számítására.

4. Eredmények

4.1. Reprezentáció transzformáció elemi transzformációs
mátrixok segítségével

Kifejlesztettem egy heurisztikus algoritmust fázis típusú eloszlások reprezentációjának transzformációjára, melynek alkalmazásával két lépcs®s Markov érkezési folyamat illesztési eljárásokban nagyobb lag-1 autokorreláció érhet® el.
1.1. tézis.

A Markov érkezési folyamatok (Markov arrival process, MAP) statisztikai
paraméterekre vagy érkezési id®közök sorozatáre történ® illesztése kihívást jelent® feladat, melyre nincs általánosan elfogadott eljárás. A legáltalánosabb
módszer az úgynevezett EM (expectation maximization) eljárás [9]. Ez az eljárás azonban igen számításigényes, valamint numerikus stabilitási problémái
is vannak.

Ezen hátrányok elkerülésére számos olyan algoritmust kidolgoz-

tak melyek heurisztikákat vagy speciális struktúrájú MAP-okat használnak
[2, 13]. Egy lehetséges heurisztikus megközelítés az illesztés szétbontása két
lépésre [10, 14].

Ennek lényege, hogy az els® lépésben az érkezési id®közök

határeloszlását közelítjük PH eloszlás segítségével, majd a második lépésben
ezt MAP-pá egészítjük ki a dinamikus jellemz®k illesztésével.

Ezen megkö-

zelítés el®nye, hogy a feladatot - és ezzel az illesztend® paramétereket - két
részre osztja, így csökkenti az illesztési probléma komplexitását.

További

el®ny, hogy a számos elérhet® PH illesztési algoritmus közül az alkalmazó
kiválaszthatja a feladatnak legjobban megfelel® eljárást.

A két lépcs®s il-

lesztési eljárás egyik problémája, hogy az els® lépésben kapott PH eloszlás
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reprezentációja befolyásolja a második lépésben elérhet® dinamikus jellemz®k
tartományát.

Vannak például olyan PH reprezentációk, melyek csak korre-

lálatlan érkezési id®köz¶ MAP-pá egészíthet®k ki.

Hogy ezt a problémát

orvosoljuk, a PH reprezentációt optimalizálni kell. Buchholz és Kriege erre a
célra egy egyszer¶ transzformációs eljárást javasol [10].

Munkám során egy

olyan módszert dolgoztam ki, mely nagyobb dinamikát képes elérni mint ez
az eljárás.

A numerikus eredmények ennek megfelel®en azt mutatják, hogy

az általam javasolt algoritmus a korábbinál jobb MAP illesztést eredményez,
azonban magasabb a számítási igénye is.

1.2. tézis. Továbbfejlesztettem egy létez® heurisztikus eljárást, mely mátrix
exponenciális eloszlásokat és racionális érkezési folyamatokat markovi reprezentációba transzformál és numerikus vizsgálatok segítségével megmutattam,
hogy a létez® megoldásoknál jobb arányban képes markovi reprezentációt találni.
A PH-kat és MAP-okat olyan vektorok és mátrixok segítségével deniáljuk melyek elemeinek szigorú el®jel korlátokat kell kielégítenie. A mátrixexponenciális eloszlások (matrix exponential distribution, ME) és racionális
érkezési folyamatok (rational arrival process, RAP) ezen osztályok olyan kiterjesztései, melyekben ezeket az el®jel korlátokat megszüntetjük. Ez az általánosítás két el®nnyel is jár. Egyrészt, bizonyos esetekben, sokkal hatékonyabb leíráshoz vezet (melyben a leíró mátrixok és vektorok mérete kisebb),
másrészt olyan illesztési eljárások használatát is lehet®vé teszi, melyek nem
képesek a markovi reprezentáció el® jel korlátait biztosítani (lásd pl.

[24]).

A nemmarkovi kiterjesztés hátránya, hogy nincs olyan univerzális módszer,
mellyel igazolni lehet, hogy adott nemmarkovi leírás valós folyamatot határoz meg (melynek (együttes) eloszlásfüggvénye nemnegatív).

Amennyi-

ben egy nemmarkovi reprezentációt sikerül markovi alakra transzformálni,
ez igazolja, hogy az eredeti leírás valódi sztochasztikus folyamatot deniál.
Erre a feladatra jelenleg csak heurisztikus eljárások ismertek.

Kutatásom

során egy ilyen létez® reprezentáció transzformációs módszert fejlesztettem
tovább. A javított eljárás a korábbinál általánosabb elemi transzformációkat
alkalmaz, azonban továbbra is viszonylag alacsony számítási igénnyel rendelkezik.

Több lehetséges általánosítást is kidolgoztam és összehasonlítottam.

A numerikus vizsgálatok azt mutatják, hogy ezek az általánosítások mind
nagyobb megbízhatósággal találják meg a markovi reprezentációt mint az
eredeti eljárás, azonban ennek ára a számítási igény növekedése.
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4.2. Másodrend¶ Markov érkezési folyamatok kanonikus
alakja
2.1. tézis. Bebizonyítottam, hogy a másodrend¶ diszkrét idej¶ stacionárius Markov érkezési folyamatok (DMAP(2)) és a másodrend¶ diszkrét idej¶
racionális érkezési folyamatok osztálya ekvivalens, valamint megmutattam,
hogy bármely másodrend¶ diszkrét idej¶ stacionárius Markov érkezési folyamat megadható az alábbi négy kanonikus alak egyikével

• 1. alak : λ1 , λ2 > 0, γ ≥ 0


1 − λ1 (1 − a)λ1
D0 =
,
0
1 − λ2
• 2. alak: λ1 , λ2 > 0, γ < 0


1 − λ1 (1 − a)λ1
D0 =
,
0
1 − λ2




aλ1
0
D1 =
,
(1 − b)λ2 bλ2




0
aλ1
D1 =
,
bλ2 (1 − b)λ2

• 3. alak: λ1 < 0, λ2 > 0, γ ≥ 0




(1 − a)β1
0
1 − β1 aβ1
, D1 =
,
D0 = 1
β
0
(1 − a1 β2 )b (1 − a1 β2 )(1 − b)
a 2
• 4. alak: λ1 < 0, λ2 > 0, γ < 0




0
(1 − a)β1
1 − β1 aβ1
, D1 =
,
D0 =
1
β
0
(1 − a1 β2 )b (1 − a1 β2 )(1 − b)
a 2

ahol 0 < λ1 ≤ λ2 a DMAP(2) sajátértékei, 0 < β1 , β2 < 1, és 0 ≤ a, b ≤ 1.
Meghatároztam a másodrend¶ diszkrét idej¶ stacionárius Markov
érkezési folyamatok momentum és korrelációs határait. (A határokat leíró
egyenletek a [J1] publikációban találhatók meg.) Megmutattam, hogy bármely,
a határokon belül es® f1 , f2 , f3 momentum és γ korrelációs paraméter esetén
a 2.1 tézisben szerepl® kanonikus forma az 1. táblázatban található képletek
segítségével számítható, ahol
2.2. tézis.
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h1 = 2f1 2 − 2f1 − f2 , h2 = 3f2 2 − 2f1 f3 ,
h3 = 3f1 f2 − 6(f1 + f2 − f12 ) − f3 ,
h4 = h23 − 6h1 h2 ,
h2
z=
,
|h2 |
√
−z(h3 − 6f1 h1 ) + h4
√
p=
zh3 + h4
k1 = (1 − γ)(p + β1 + β2 − pβ2 ) − 1 + β1 ,
k2 = 4β1 (k1 − β1 + γ − β2 γ),
k3 = (1 − γ)(−p(1 − β2 ) − 2β2 ) − γ(1 − β1 ),
k4 = k3 + β2 + γ − β2 γ.

kan. alak

paraméterek

√

1. alak

λ1 = 1 −

h3 −z h4
h2

2. alak

λ2 = 1 −

√
h3 +z h4
h2

3. alak

β1 =

12f12 −3f2 (4+f2 )−2f3 +2f1 (−6+3f2 +f3 )
(3f22 −2f1 f3 )

4. alak

β2 =

−3f2 (2−2f1 +f2 )+2(−1+f1 )f3
12f12 −3f2 (4+f2 )−2f3 +2f1 (−6+3f2 +f3 )

√
d1 − d2
2(1−s
√ 1)
d1 + d2
b = 2(1−s2 )
2)
= p(1−s2−γ(1−s
)(1−γ)−γ(1−s1 )
1)
= p(1−s2 )(1−γ)−γ(1−s
1−s
√ 22
k1 + k1 −k2
a=
2β1
aγ(1−β2 )
b = 1 − (1−a)(a−β2 )
√
k3 + k32 +4β2 k4
a=
2k4
aγ(1−β2 )
b = − (1−a)(a−β
2)

a=

a
b

1. táblázat. DMAP(2) paramétereinek illesztése

Bebizonyítottam, hogy a másodrend¶ folytonos idej¶ nemstacionárius Markov érkezési folyamatok és a másodrend¶ folytonos idej¶ nemstacionárius racionális érkezési folyamatok osztálya ekvivalens, és bármely
másodrend¶ folytonos idej¶ nemstacionárius MAP(π0 , H0 , H1 ) megadható a
(δ, D0 , D1 ) = (π0 T , T −1 H0 T , T −1 H1 T ) kanonikus alak segítségével, ahol
T az a transzformációs mátrix, mely a MAP(H0 , H1 ) stacionárius MAP(2)
reprezentációt az [5] által meghatározott (T −1 H0 T , T −1 H1 T ) kanonikus formára transzformálja.
2.3. tézis.
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Bebizonyítottam, hogy a másodrend¶ folytonos idej¶ tranziens
Markov érkezési folyamatok és a másodrend¶ folytonos idej¶ tranziens racionális érkezési folyamatok osztálya ekvivalens, és bármely másodrend¶ folytonos idej¶ tranziens Markov érkezési folyamat leírható az alábbi öt kanonikus
forma egyikével

2.4. tézis.

• 1. alak: γ > 0






(1−â−ĉ)λ1
âλ1 0
−λ1 ĉλ1
(1)
(1)
(1)
, δ =
D0 =
, D1 = ˆ
ˆ 2 ,
0 −λ2
(1− b̂− d)λ
dλ2 b̂λ2

ahol 0 < λ1 ≤ λ2 , b̂ > â λλ21 ,
• 2. alak: γ > 0






−λ̄1
c̄λ̄1
āλ̄1 0
(1−ā−c̄)λ̄1
(2)
(2)
(2)
D0 =
,
¯ λ̄2 −λ̄2 , D1 = d¯λ̄2 b̄λ̄2 , δ =
(1− b̄− d)
0

ahol 0 < λ̄1 , λ̄2 , b̄ > ā λλ¯21 ,
¯

• 3. alak: γ < 0






0 ǎλ1
(1−ǎ−č)λ1
−λ1 čλ1
(3)
(3)
(3)
, D1 =
D0 =
ˇ 2 , δ = (1− b̌− d)λ
ˇ 2 ,
0 −λ2
b̌λ2 dλ

ahol 0 < λ1 < λ2 , dˇ > ǎ λλ21 ,
• 4. alak: γ < 0






−λ̃1
c̃λ̃1
0 ãλ̃1
(1−ã−c̃)λ̃1
(4)
(4)
(4)
D0 =
,
˜ 2 −λ˜2 , D1 = d˜λ̃2 b̃λ̃2 , δ =
0
(1− b̃− d)λ

ahol 0 < λ̃1 < λ̃2 ,
• 5. alak: γ pozitív és negatív is lehet






ȧλ1 (1− ȧ− ċ)λ1
0
−λ1 ċλ1
(5)
(5)
(5)
D0 =
, D1 = ˙
, δ =
˙ 2 ,
0 −λ2
dλ2
ḃλ2
(1− ḃ− d)λ

ahol 0 < λ1 ≤ λ2 .
A fenti alakok esetén minden paraméter 0 és 1 között van, kivéve a λ1 , λ2 , λ̄1 , λ̄2 ,
λ̃1 , λ̃2 paramétereket.
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A stacionárius Markov érkezési folyamatok standard megadása két kvadratikus mátrix segítségével történik. Bármely MAP leírható több különböz®
méret¶ mátrixpár segítségével. A legkisebb ilyen méretet a MAP rendjének
nevezzük.

Ennek következtében egy

n-ed

rend¶ MAP standard leírása

2n2

n-ed rend¶ MAP
érkezési id®közök 2n − 1

paraméterrel történik, azonban kimutatható, hogy bármely
teljesen meghatározható
momentuma és

(n − 1)2

n

2

paraméter, például az

együttes momentuma segítségével [29].

Ennek kö-

vetkeztében adott folyamatot többféle reprezentációval is megadhatunk.

A

standard megadás túlparametrizáltsága megnehezíti a MAP-ok numerikus
illesztését.

Ennek a problémának egy lehetséges megoldása az úgynevezett

kanonikus alakok használata. Kanonikus alaknak nevezzük azt a megadást,
mely minimális számú paramétert tartalmaz és minden folyamathoz egy egyértelm¶ reprezentációt rendel. A korábbiakban csak a másodrend¶ folytonos
idej¶ stacionáius Markov érkezési folyamatokra volt ismert ilyen kanonikus
forma [5].

Kutatásom során kanonikus formát dolgoztam ki a másodrend¶

diszkrét idej¶ stacionárius Markov érkezési folyamatokhoz, valamint a másodrend¶ folytonos idej¶ nemstacionárius és tranziens Markov érkezési folyamatokhoz.

Azt is bebizonyítottam, hogy ezek az osztályok megegyeznek

nemmarkovi kiterjesztésükkel. Emellett a kanonikus reprezentáció alapján a
másodrend¶ diszkrét idej¶ stacionárius Markov érkezési folyamatokra meghatároztam a momentum és korrelációs paraméter határokat.

4.3. Markov döntési folyamatok állapotterének redukciója

Bebizonyítottam, hogy az S állapotter¶, A döntési ter¶, π politikától függ® Q(π) generátor mátrixú és C(π) jutalom ráta mátrixú, vagyis
MDP(S, A, Q(π), C(π)) megadású Markov döntési folyamat optimális politikája azonos az MDP(SU , A, Q0 (π), C 0 (π)) optimális politikájával, ahol SU ⊆ S
az eredeti MDP állapotterének azon részhalmaza melyben döntés hozható,
3.1. tézis.

( c (π)
(
i
− τ 1(π) , ha i = j,
, ha i = j,
τ i (π)
0
0
i
and C ij (π) =
Q ij (π) = P ij (π)
0,
otherwise,
, otherwise,
τ (π)
i

ahol
P ij (π) = P r(X(ρSU \i ) = j | X(0) = i),
τ i (π) = E[ρSU \i | X(0) = i],
Z ρS \i
U
ci (π) = E[
CX(t)X(t) dt | X(0) = i],
t=0
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és ρSU \i az els® olyan j állapotba érkezés id®pontja melyre j ∈ SU , j 6= i,
feltéve hogy a folyamat kezdeti állapota i ∈ SU , vagyis ρSU \i = min(t|X(t) ∈
SU \ i).

Kidolgoztam egy módszert M/G/1 típusú Markov döntési folyamatok állapotterének redukciójára.
3.2. tézis.

Kidolgoztam egy módszert G/M/1 típusú Markov döntési folyamatok állapotterének redukciójára.
3.3. tézis.

Markov döntési folyamatokat számos területen alkalmaznak döntési problémák leírására. Sok döntési probléma könnyen megfogalmazható MDP segítségével, mivel a vizsgált rendszer paraméterei gyakran megfeleltethet®k egy
több dimenziós MDP valamely dimenziójának.

Az MDP-k alkalmazásának

egyik hátránya, hogy a fenti konstrukció nagyon nagy, vagy akár végtelen
állapotteret is eredményezhet.
nevezik.

Ezt a jelenséget állapottér robbanásnak is

Ennek a problémának a leküzdésére számos eljárást kidolgoztak.

Némelyik módszer az adott MDP szerkezetét felhasználva tesz lehet®vé pontos megoldást küszöb tulajdonságú [21, 12], és faktorizált formá jú [7] MDP-k
esetén. Más módszerekkel közelítést alkalmazva kvázioptimális megoldás érhet® el. Egy lehetséges megközelítés az állapottér csonkolása, mely lehetséges
a probléma zikai modellje alapján (pl.

a buer méretének korlátozásával)

[28, 17] vagy kizárólag matematikai megfontolások alapján [1].
Kutatásomban hatékony redukciós módszert dolgoztam ki, melyet olyan
MDP-k esetén lehet alkalmazni, melyek állapottere két részre bontható úgy,
hogy az els®, döntéseket tartalmazó rész véges, míg a másik, döntéseket nem
tartalmazó rész véges vagy végtelen is lehet. Az eljárás eredményeképp létrejöv® MDP mérete megegyezik az állapottér döntést tartalmazó részének
méretével. A módszer segítségével pontos megoldás adható, és általánosabb
esetben használható, mint a faktorizálhatóságot vagy köszüb tula jdonságot
megkövetel® eljárások.

A javasolt módszer alkalmazásának feltétele, hogy

az MDP bizonyos paraméterei hatékonyan számíthatók legyenek.

Munkám

során megmutattam, hogy ez lehetséges M/G/1 és G/M/1 típusú struktúrák esetén, melyek els®dleges jelent®ség¶ek sorbanállási problémák MDP-vel
történ® leírása esetén.

5. Alkalmazási területek
Kutatásom eredményei számos különböz® probléma esetén felhasználhatók.
Az els® téziscsoport eredményei els®sorban markovi struktúrák illesztésével összefüggésben alkalmazhatók.

A fázis típusú eloszlás reprezentációját
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transzformáló eljárás (1.1 tézis) két lépcs®s MAP illesztési eljárásokban alkalmazható.

Az 1.2 tézisben javasolt reprezentáció transzformációs eljárás

MAP-ok és PH-k illesztését teszi lehet®vé a nemmarkovi kiterjesztésekhez
kidolgozott algoritmus ([24]) segítségével, melynek eredményét a bemutatott
eljárás markovi alakra transzformálja.
A második téziscsoport eredményei szintén alkalmazhatók illesztési célokra.

Míg az általános megadás redundáns, a kanonikus forma minimális

számú paramétert tartalmaz. Ennek következtében az ezekkel történ® illesztés hatékonyabb, ami általában pontosabb illesztést tesz lehet®vé (amint ez
demonstrálva lett [J1] illesztési példá jában). A kanonikus forma egyszer¶bb
struktúrája segíthet a pontos paraméter illesztésben, mint azt a 2.2 tézis is
mutatja.

Ezen felül a paraméter korlátok ismerete segítségével eldönthet®,

hogy az osztály alkalmazható-e adott valós életbeli folyamat modellezésére,
vagy pedig rugalmasabb osztályra van szükség.
A harmadik téziscsoport eredményei segítségével az MDP-k egy széles osztálya hatékonyabban megoldható. Ezek az eredmények minden olyan esetben
használhatók, ahol MDP segítégével szeretnénk döntési problémát megoldani. A 3.1 tézis általános redukciós eljárása véges állapotter¶ MDP-k esetén
mindig alkalmazható és számos végtelen MDP esetén is használható.

Két

fontos esetet a 3.2 és 3.3 tézisek tárgyalnak. Ezek az MDP típusok sok olyan
döntési probléma leírására alkalmazhatók, ahol az igen nagy buer méretek
végtelen nagyságúval közelíthet®k.
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