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Łańcuchy Markowa:

zagadnienia graniczne.

Ukryte modele Markowa.

KLASYFIKACJA STANÓW

Stan i jest osiągalny z j, jeśli istnieje 

niezerowa ścieżka z j do i.

Zbiór stanów C jest zamknięty, jeśli 

żaden stan spoza C nie jest 

osiągalny ze stanu należącego do C.

Jednoelementowy zbiór zamknięty 

nazywamy stanem pochłaniającym.
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Łańcuch nazywamy nieprzywiedlnym, jeśli każdy stan i jest 

osiągalny z dowolnego stanu j.

(Łańcuchy nieprzywiedlne m.in. nie mają stanów pochłaniających)
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KLASYFIKACJA STANÓW 2

Stan i jest powracający, jeśli wychodząc ze stanu i z 

prawdopodobieństwem 1 do niego kiedyś wrócimy.

W przeciwnym przypadku stan nazywamy chwilowym.

Stan i jest powracający, jeśli (dla p(n) – elementów macierzy Pn):

W łańcuchu nieprzywiedlnym albo wszystkie stany są powracające, 

albo wszystkie stany są chwilowe.
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ŁAŃCUCHY OKRESOWE
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Czasem możemy wrócić do pewnego stanu tylko w szczególnej 

liczbie kroków. Np. w przypadku błądzenia losowego na prostej 

całkowitoliczbowej (prawdop. ½ przejścia w lewo lub prawo) 

wrócimy do punktu wyjścia tylko w parzystej liczbie kroków.

Okresem stanu i łańcucha nazywamy liczbę:

Jeśli w łańcuchu okres każdego stanu jest równy 1, to łańcuch 

taki nazywamy nieokresowym.

W łańcuchu nieprzywiedlnym wszystkie stany mają ten sam okres.
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PRZYKŁAD
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Projektujemy sieciową grę przygodową (MUD). 

Terenem gry jest mapa złożona z 25 lokacji 

połączonych w kwadratową siatkę. W grze 

uczestniczą postacie niezależne (NPC, sterowane 

przez komputer) oraz postacie graczy, pojawiające 

się w nieznanym momencie w jednej z lokacji. 

Postacie NPC w jednostce czasu mogą albo pozostać

w danej lokacji (prawdop. ½), albo przenieść się do 

jednej z lokacji sąsiednich z jednakowym 

prawdopodobieństwem.

• na mapie pojawia się jedna postać

NPC, a po dłuższym czasie jeden 

gracz. Jakie jest 

prawdopodobieństwo, że się od razu 

spotkają?

• czy to prawdopodobieństwo 

zależy od lokacji?

PRZYKŁAD – c.d.

0.5,  0.25,     0,     0,     0,  0.25,     0,     0,     0,    0,     0, ...

0.166,   0.5, 0.166,     0,     0,     0, 0.166,     0,     0, 0,     0, 

0, 0.166,   0.5, 0.166,     0,     0,     0, 0.166,     0, 0,     0, 

0,     0, 0.166,   0.5, 0.166,     0,     0,     0, 0.166, 0,     0, 

0,     0,     0,  0.25,   0.5,     0,     0,     0,     0, 0.25,     0, 

0.166,     0,     0,     0,     0,   0.5, 0.166,     0,     0, 0, 0.166, 

0, 0.125,     0,     0,     0, 0.125,   0.5, 0.125,     0, 0,     0, 

0,     0, 0.125,     0,     0,     0, 0.125,   0.5, 0.125, 0,     0, 

0,     0,     0, 0.125,     0,     0,     0, 0.125,   0.5, 0.125,     0, 

0,     0,     0,     0, 0.166,     0,     0,     0, 0.166, 0.5,     0, 

0,     0,     0,     0,     0, 0.166,     0,     0,     0, 0,   0.5, ...

...

...

Ruch postaci niezależnych (NPC) opisuje łańcuch Markowa o 25 

stanach (macierz przejścia ma rozmiar 25×25):

P =

Czy pozycja startowa NPC ma znaczenie dla sytuacji 

po dłuższym czasie?
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TWIERDZENIE ERGODYCZNE

Niech P będzie macierzą przejścia nieprzywiedlnego 

łańcucha Markowa o skończonej liczbie stanów n.

Jeżeli łańcuch ten jest nieokresowy, to istnieje 

jednoznacznie wyznaczony rozkład stacjonarny, czyli taki 

wektor π, że:

1
1

=

=

∑
=

n

i

i

P

π

ππ

Jest to rozkład prawdopodobieństwa znalezienia się łańcucha 

w stanie i  po odpowiednio długim czasie, niezależnie od 

stanu początkowego.

TWIERDZENIE ERGODYCZNE 
– c.d.

Nieprzywiedlny, nieokresowy łańcuch Markowa z 

rozkładem stacjonarnym ma ponadto następujące cechy:

a) wszystkie stany są powracające,

b) rozkład stacjonarny równy jest (dla dowolnego stanu j):

c) wartość 1/πi określa średni czas powrotu łańcucha do 
pozycji i.
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PRZYKŁAD – c.d.

W naszym problemie łańcuch Markowa spełnia 

założenia twierdzenia ergodycznego:

• Łańcuch jest nieprzywiedlny, gdyż istnieje ścieżka 

łącząca dowolne dwa stany.

• Łańcuch jest nieokresowy, gdyż każdy stan ma okres 1 

(bo pii>0 dla każdego stanu).

Wniosek: prawdopodobieństwo znalezienia się NPC w dowolnym 

miejscu po dłuższym czasie nie zależy od pozycji startowej NPC.

Istnieje rozkład stacjonarny i możemy policzyć go, rozwiązując 

odpowiedni układ równań liniowych.

PRZYKŁAD – c.d.
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Wynik – prawdopodobieństwa znalezienia się NPC 

w poszczególnych lokacjach po długim czasie:

0,02500,03750,03750,03750,0250

0,03750,05000,05000,05000,0375

0,03750,05000,05000,05000,0375

0,03750,05000,05000,05000,0375

0,02500,03750,03750,03750,0250

Zgodnie z wnioskami z tw. ergodycznego, startując na środkowym 

polu będziemy średnio czekali 20 kolejek na przybycie NPC.
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UKRYTE MODELE MARKOWA

Mamy pewien skończony łańcuch Markowa na zbiorze stanów X. 

Mamy ponadto pewien skończony alfabet (zbiór symboli) S. 

Ukryty model Markowa (HMM) to automat opisany przez 

łańcuch X, który w każdym kroku będąc w stanie x generuje 

pewien symbol s i przechodzi do innego stanu y (z prawdop. 

danym macierzą przejścia P łańcucha X). Symbol generowany jest 

zgodnie z rozkładem prawdopodobieństwa ex(s), innym dla 

każdego stanu X.
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Obserwujemy wyłącznie kolejne generowane 

znaki; nie wiemy, w jakim stanie był łańcuch w 

danym momencie.

UKRYTE MODELE MARKOWA
Przykład: k egzaminatorów układa zadania na egzamin z 10 

działów. Każdy z nich ma własny rozkład preferencji działów 

(niektórzy omijają pewne działy, inni przywiązują większą wagę do 

niektórych z nich). Po każdym zadaniu egzaminator wybiera, który 

z kolegów będzie układał kolejne zadanie (tu też liczą się

preferencje indywidualne). Studenci widzą zadania i starają się

odgadnąć, który z egzaminatorów jest autorem którego z nich.

Przykładowa metoda: algorytm Viterbiego. Dla danego (znanego) 

ciągu znaków S, jaki pojawił się na wyjściu, znajdujemy 

najbardziej prawdopodobny ciąg stanów łańcucha, jakie 

doprowadziły do wygenerowania S. Algorytm korzysta z metody 

programowania dynamicznego.


