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Bevezetés

A véletlen permutációk modellezése mai napig kutatott matematikai terület,
ahol már számtalan modellt és azok nomítását használják, és nem is sejtjük
mennyi további ilyen eljárás létezhet.
Szakdolgozatom célja, hogy ezekb®l bemutassak párat, és gyakorlati példákat
hozzak ezek használatára. Minden modellben van valami hasonlósag, de mégis
más, hiszen különböz® küls® hatásokra képesek teljesen másképp reagálni, ezért is
jött létre ennyiféle eljárási módszer. Sohasem tudhatjuk el®re, hogy éppen melyik
lesz számunkra a legjobb, mindig már az ismert adatok alapján tudunk dönteni.
Hol is használhatóak ezek leginkább?
A permutációknak nagyon sokféle hétköznapi megjelenése ismert, gondoljunk csak
a m¶vészetre, és azon belül a zenére, amikor például a zeneszerz® véges számú
hangot sorbarendez (zenét szerez), és meg van engedve a hangok ismétlése, de
akár lehet el®re megírt zenei motívumokat is permutálni. Ezek a gyakorlatban
sosem véletlenszer¶en történnek, hanem a m¶vész maga dönti el, milyen sorrendben teszi egymás után a zenei motívumokat és hangokat.
Láthatjuk, hogy a permutációkat olyan helyeken is használjuk, ahol nem is gondolnánk.
Azonban a véletlen permutációknak más a f® felhasználási köre, hiszen mindig
egy ismeretlen sorbarendezést generálunk adott paraméterek mellett.
Ezek alapján - még visszakanyarodva a zenéhez - ha kiválasztunk egy klasszikus
zeneszerz®t, és egy általa írt szimfóniát, amiben sok az ismétl®d® zenei motívum,
akkor izgalmas lehet megnézni a m¶ben lév® sorbarendezésekre alapozva, ha generálunk egy véletlen permutációt, akkor milyen dallamot kapunk, ez mennyire
hasonlít az eredetire, mennyire hordozza magában a szerz® stílusjegyeit.
A zeneszerz® azonban nem tudatosan, hanem érzéseire alapozva használja a permutációkat, ezért sosem lehet tudni, hogy mennyire lesz "hallgatható" egy így
generált permutáció, és sosem kapunk egy egyértelm¶ sorbarendezést egy bemenetre. Mindezek ellenére van már több olyan dallam, amit úgy írtak meg , hogy
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0-tól 9-ig minden számhoz bijektív leképezéssel rendeltek egy hangot, és egy irracionális szám tizedesjegyei alapján rendezték ®ket sorba. Ez is megfelel egy
véletlen permutációnak, hiszen tudjuk, hogy az irracionális számok számjegyei
sosem hordoznak magukban mintázatot, ezért ezekb®l egy kiválasztott részsorozat is egy véletlen sorbarendezésnek tekinthet®.
A véletlen permutációk és a matematikai stasztika kapcsolata nemcsak az, hogy
véletlen permutációkat statisztikailag elemezzünk, hanem felhasználhatjuk a véletlen permutációkat statisztikai elemzésekhez, például függetlenség vizsgálatához. A pszichológiában gyakran fordulnak el® olyan kísérletek, melyek során
el®szeretettel használják a véletlen permutációkat. Ezekben a kísérletekben az
alanyoknak választaniuk kell adott objektumok közül, amik számukra a legkedvesebb, vagy éppen valamire a legjellemz®bb, és ezt az adatsort véletlen permutációk segítségével sokszorosítják. Ez a módszer is, úgy mint sok más statisztikai
eljárás annál pontosabb minél több tapasztalati adatot és hipotézist be tudunk
vonni a kísérletbe.
Vannak olyan modellek is, amik arra alkalmasak, hogy egy bajnokság kimenetelére tudjunk egy végeredményt jósolni a korábbi évek adatai alapján.
Els® fejezetben a legismertebb és legkézenfekv®bb véletlen permutáció generálási módszert szeretném bemutatni, a kártyakeverést, amivel David Aldous és
Persi Diaconis foglalkozott Shuing Cards and Stopping Times cikkében[1] .
Nagyon sokféle eljárás létezik egy szimpla kártyapakli keveréshez is, de nagyon sok közülük elég lassú, és nem hatékony, ilyen például az egyszer¶ keverés,
aminek futási ideje nagyságrendben O(nlogn). Ez két pakli francia kártya esetében körülbelül 569 keverést jelent. Mivel egy keverést átlagosan fél másodperc
alatt végzünk el, minden játszma el®tt majdnem 5 perc csak a kártyakeveréssel
menne el, ami vontatottá tenné a játékot. Ezzel szemben 10 rie shue elég két
kártya paklihoz és egy ilyen keverés 12 másodperc, tehát összesen csak 2 percet
kell eltöltenünk kártyakeveréssel minden játszma el®tt, ha egy optimális keverési
fajtát választunk. A kés®bbiekben azt is látjuk, hogy van egy pont minden keverésnél, ami után már nem érdemes több keverést végrehajtani, hiszen sose érjük
el a tökéletes keverést, és az ehhez való közeledés nagyon lelassul.
A második fejezetben a Mallows modellt szeretném bemutatni, ami a véletlen
permutációt generáló modellek közül az egyik legnépszer¶bb, és nemcsak a fent
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említett statisztikában használják, hanem a társadalomtudományokban vagy a
gépi tanulásnál is. Ezzel -a két permutácó távolságán alapuló exponenciális modellel, ami egy paraméter helyett egy paraméter sorozatot tartalmaz- egy-egy
eloszlást is könnyen tudunk modellezni.[3]
Harmadik fejezetben a Plackett-Luce modellel foglalkozom, ami egy sokkal rugalmasabb modell a Mallows-hoz képest, ezért is született azóta több variációja
ennek a modellnek. A modell azon alapszik, hogy minden objektumhoz rendelünk egy súlyt vagy preferenciát, amik meghatározzák a permutáció kimentelét.
Kés®bbiekben látjuk, hogy a modell megfeleltethet® exponenciális változók sorbarendezésével, ami megkönnyíti a generálás folyamatát.[3]
Utolsó modellemnél különböz® s¶r¶ségfüggvények segítségével fogom a permutációkat generálni, és azt fogom vizsgálni, hogy különböz® korrelációk mellett,
hogyan reagál a modell.
Végül pedig a fentebb ismertetett modellekre és David Aldous and Persi Diaconis: Longest Increasing Subsequences: From patience sorting to the Baik-DeiftJohansson Theorem [4] cikkére támaszkodva megvizsgálom, hogyan alakulnak a
leghosszabb monoton növ® részsorozatok és bemutatom a Tracy-Widom eloszlást,
amihez az egyenletes eloszlás által generált permutációk leghosszabb monoton növ® részsorozatainak eloszlása konvergál.
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1. Kártyakeverés

A legegyszer¶bb és leghétköznapibb módja a véletlen permutációk el®állításának a kártyakeverés, viszont az, hogy meghatározzuk melyik keverést meddig
alkalmazzuk, hogy a kártyák sorrendje legközelebb legyen a véletlenhez, az már
egy kevésbé egyszer¶ dolog. David Aldous and Persi Diaconis foglalkozott ezzel
a kérdéssel, 1986-ban megjelent cikkükben [1].
Els®nek nézzük meg, hogy a kártyakeverés, miért is tekinthet® egy véletlen permutáció el®állításának. Ha van egy n darabból álló kártyapaklim, akkor a kezdeti
pillanatban lév® sorrendjük szerint megszámozom ®ket, az egyszer¶ség kedvéért
növekv® sorrendben 1-tól n-ig, ekkor ez a kiinduló permutációm. π0 = 1...n
A keverés után, ha az i. lap a j. helyre kerül (i, j ≤ n) , akkor π(i) = j jelölést
használjuk, ahol π egy permutáció, hiszen egy bijektív leképezés a kártyák halmaza felett.
Kártyakeverések közül azokat hívjuk jó keverésnek, ahol minden sorrend el®fordulásának ugyanakkora a valószín¶sége (∀π -re P (π) = 1/n!), azaz az elemek
eloszlása egyenletes és ∀j -re P (π(i) = j) = 1/n.
Egy olyan T̂ megállási id®t szeretnénk, ami meghatározza, hogy mikor álljunk
meg egy adott keveréssel ahhoz, hogy a kártya sorrendjére igazak legyenek a fenti
valószín¶ségek. P (π(i) = j|T̂ = k) = 1/n

1.1. Egyszer¶ keverés
Nézzünk el®ször egy egyszer¶ keverési módszert.
Az n lapos kártyapakliból mindig megfogjuk a legfels®t és véletlenszer¶en kiválasztunk egy kártyát a pakliból, ami alá beszúrjuk (akár saját maga alá is beszúrhatjuk).
Hányszor kell ezt az eljárást ismételni, hogy a kapott sorrend véletlenszer¶ legyen?
Azt szeretnénk, ha minden kártyalapot el tudnánk legalább egyszer véletlenszer¶en helyezni, ehhez viszont az kell, hogy az utolsó el®tti lépés végén a pakli eredeti
állapota szerinti legalsó lap legyen felül, és utolsó lépésként ezt a lapot szúrjuk
be valahova. Tehát végig az alsó lap mozgását kell gyelnünk ahhoz, hogy tudjuk
mikor állhatunk meg. Az egyszer¶ség kedvéért az eredeti sorrendben utolsó lapot
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az n. lapnak fogom hívni. Minden kártyát n1 valószín¶séggel választunk ki, tehát
várható értékben n-szer kell elvégeznünk a beillesztést ahhoz, hogy az utolsó lapot válasszuk, ami alá beszúrjuk a fels® lapot. Ekkor az n. lap az (n − 1)-dik
helyre kerül. Ezután már n2 a valószín¶sége annak, hogy az n. lap alá szúrom be
valahová a fels® lapot, ami így az (n − 2)-dik helyre kerül, és így tovább... Így a
várható lépésszám:
T̂ = n + n/2 + ... + n/n = O(nlogn)

Így az eljárásunk log-lineáris futásidej¶, ami 52 lap mellett ≈ 236.
Tehát ha n nagyon nagy, akkor ez a módszer elég sokáig eltart, ezért szeretnénk
a gyakorlatban egy sokkal hatékonyabb módszert találni.

1.2. Rie Shue
A rie shue az egyik legnépszer¶bb és leglátványosabb keverési fajta, ami
úgy történik, hogy valahol elfelezzük a kártyapaklit, majd a két paklit végigpörgetjük, úgy hogy a lapok egymást keresztezzék.
Azt szeretnénk, ha minden sorrend el®fordulása közel legyen a véletlenhez, ez azt
jelenti, hogy 1/n! valószín¶séggel következzen be. Ahhoz, hogy mérni tudjuk,
hogy milyen messze vagyunk a véletlent®l deniálunk egy metrikát.
kQ1 − Q2 k =

1
2

P

|Q1 (g) − Q2 (g)|=max |Q1 (A) − Q2 (A)| ahol g ∈ G, G
A⊆G

alaphalmaz és Q1 , Q2 G-n értelmezett valószín¶ség.
Ebb®l következik, hogy 0 ≤ kQ1 − Q2 k ≤ 1

A kártyákat binomiális eloszlás szerint szedjük szét, úgy hogy k db kártya van
az egyik pakliban és n − k a másikban, és ekkor minden egymásba illesztés valószín¶sége ugyanannyi, tehát akkor A="k-adik kártya után vágjuk el a paklit"
valószín¶sége az alábbi képlet szerint alakul:
P (A) =

 n
/2 ahol 0 ≤ k ≤ n.

n
k

Ha a pakli eredeti sorrendjét egy monoton növekv® sorozatnak tekintjük, akkor
egy rie shue keverés után a kártyák sorrendje két diszjunkt monoton növ®
részsorozatra bomlik. Ha 52 kártyánk van, akkor 3 rie shue után általában 8
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Ai,j
Ai,1
Ai,2
Ai,3
Ai,4
Ai,5
Ai,6
Ai,7
Ai,8
Ai,9
Ai,10

A1,i A2,i
A3,i
A4,i
A5,i
A6,i
A7,i
A8,i
A9,i A10,i
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
0
0
0
0
0
0
0
1
11
11
1
0
0
0
0
0
0
1
26
66
26
1
0
0
0
0
0
1
57
302
302
57
1
0
0
0
0
1
120 1 191
2 416
1 191
120
1
0
0
0
1
247 4 293 15 619
15 619
4 293
247
1
0
0
1
502 14 608 88 234 156 190
88 234
14 608
502
1
0
1
1 013 47 840 455 192 1 310 354 1 310 354 455 192 47 840 1 013
1
1. táblázat.

Eulerian-számok

(23 ) monoton növ® részsorozatra bomlik.
A rie shuenek egy általánosabb fajtája az a-keverés, ahol a ∈ N + , ami azt
jelenti hogy a db csomagot készítünk a pakliból, amiket egyenként összekeverünk,
tehát a=2-re pont a rie shuet kapjuk meg.

Pa (π) =

a+n−r
n

 n
/a

Annak a valószín¶ségét, hogy a-keverés után az eredmény egy adott π Pa (π) adja
meg, ahol r a monoton növ® részsorozatok száma π -ben, hiszen ez a leírás dekódolja, hogy hányféleképpen hajthatjuk végre a vágást an és meg szeretnénk azt
számolni hányféleképpen tudunk el®állítani r db monoton növ® részsorozatot az
a db pakliban. Tehát könnyen látszik, hogy ha a < r akkor ez egy lehetetlen
esemény. Nézzük meg a = 2-re, ekkor ha azt mondjuk minden kiinduló állapot
egy monoton növ® részsorozat, akkor ha π -ben több mint 2 monoton növ® részsorozat van 1 keverés után, akkor ez egy lehetetlen esemény, a kiinduló állapotnak
n/2n a valószín¶sége, hiszen ekkor bárhol elvághatjuk a kártya paklit,de utána
minden esetben egyféleképpen tudjuk összeilleszteni úgy, hogy a kiinduló sorrend
maradjon, ha viszont pontosan 2 monoton növ® részsorozat van akkor ezekre a
P 1
π -kre a valószín¶ség egyenként
Ix 2n ahol x a jó vágásokat jelöli.
Mivel ez egy teljes eseményrendszer, ezért ezeket az értékeket szummázva 1-t
kapunk.
Segítségül hívjuk még az Eulerian számokat (An,r 1. táblázat), ami az n
hosszú permutációknál azt mutatja meg, hogy hány olyan permutáció van amiben
pontosan r hosszú monoton növ® részsorozat van, amit például ezzel a képlettel
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tudunk kiszámolni:
an =

P

An,r (

a+n−r
n



)

Létezik több rekurzív megoldás is ezek kiszámítására.
Könnyen látszik a képletb®l, hogy az Eulerian számok szimmetrikusak abban az
értelemben , hogy An,r = An,n−r+1 .
Az 1. táblázatban, pedig konkrétan láthatjuk az Eulerian számokat n = 10-ig.
Ha a rie shuet többször alkalmazzuk akkor azt kapjuk k keverés után,
 nk
k
hogy P2k (π) = ( 2 +n−r
)/2 , hiszen egy a-keverés egymás utáni alkalmazása
n
pont azt jelenti, hogy a ∗ a-keverést alkalmaztunk.
Például könnyen végiggondolható, hogy 2 rie shue ekvivalens azzal, hogy a
paklit 4 csomagra bontjuk, majd az 1 − 2-t összekeverjük, majd a 3 − 4-t végül a
2 csomagot egymásba illesztjük. Példán keresztül azt látjuk, hogy ha van egy 8
kártyából álló paklink, amit 4 csomagra bontunk p1 , p2 , p3 , p4 akkor az alábbi keverés egy lehetséges kimentel: 34123414 ahol 1-sek a p1 -hez tartozó kártyák 2-sek
a p2 -höz tartozó kártyák, és így tovább... Ezt a keverést úgy kaptuk meg, hogy
az els® 2 paklit keverés után 112 szerint illeszkedett egymásba, majd p3 ,p4 rész
34344 lett a keverés eredménye, ezután már szépen látszik a két pakli, hogyan
fog végül egymásba illeszkedni. Ezt az eredményt úgy is megkaphatjuk, hogy az
els® pakliba 112 és a második pakliba 33444 tartozik, az els® rie shue után
31341244 egy lehetséges kimenetel, majd ezt ketté bontva 313 41244 szerint, megkapjuk a végleges keverést, amit szerettünk volna. Innen könnyen felírjuk, hogy
ez valójában 12345678 keverés után 46135728.
Azt szeretnénk, hogy a keverés legközelebb legyen a véletlenhez, amihez az kell,
hogy minden permutáció valószín¶sége közel legyen 1/n!-hoz, ezért a fentebb deniált metrikát alkalmazzuk, hogy legyen egy mér®számunk a véletlenhez való
távolsághoz.
Érdemes itt megjegyezni, hogy adott x n esetén ez az egyenl®tlenség teljesül
 n
a+n−r
/a ≥ 1/n! , és sosem éri el az egyenl®séget.
n
Tehát keressük azt a k-t amire az alábbi távolság közel van a 0-hoz.
|P2k (π) − U (π)| = |
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(2

k +n−r
n

2k n

)

−

1
|
n!

Mivel az el®bb bevezettem az Eulerian-számokat, ezért felírhatjuk a metrikát ilyen
alakban:
||P2k (π) − U (π)|| = 1/2

P

An,r |

(2

k +n−r
n

2k n

)

−

1
|
n!

Nézzük meg pár konkrét eseten keresztül ezeket a távolságokat. Az ábrákon
az x tengelyen húzodnak a keverések száma, az y tengelyen pedig a fent deniált
távolság mértéke.

1. ábra.

Egy 10 lapos tarot kártya keveréséhez tartozó távolságok

Szépen látszik, hogy ez egy monoton csökken® függvény, ami sosem éri el a
0-t, csak határértékben tart oda. Már viszonylag kevés keverés is elég ahhoz,
hogy közel legyünk a véletlenhez, s®t 6 keverés után lelassul a véletlenhez való
közeledés, ezért túl sokáig nem is érdemes keverni a kártyákat.
Láthatjuk, hogy a szükséges keverések száma nem lineárisan n®, s®t szükségszer¶en 1-gyel több keverés is elég, pedig 3-szor annyi kártyánk van, ezért sokkal
hatékonyabb, mint a fentebb ismertetett egyszer¶ keverés.
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2. ábra.

32 lapos kártya pakli keverés során alakuló távolságok

3. ábra.

52 lapos francia kártya keveréséhez tartozó távolságok

2. Mallows modell

Véletlen permutációkat a Mallows modellel is tudunk el®állítani, ami már egy
általánosabb módszer. Sokszor használják ezt a módszert olyan pszichológiai kísérleteknél is, amikor a tapasztalt mintasort szeretnék b®víteni. Ez a modell azért
is alkalmasabb erre, hiszen van benne egy θ paraméter, amivel a modellt lehet
nomítani, a tapasztalati adatsorhoz illeszteni.
A modell megértéséhez els®nek ismertetem a Cayley-távolságot, ami két permutáció között van értelmezve.
d(π, σ) =minimum transzpozíciók száma, ami π − t σ -ba viszi
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Könnyen belátható :
d(π, σ) = d(µπ, µσ) = d(πµ, σµ)

S®t: d(π, σ) = n − c(πσ −1 ) ahol a c(π) a ciklusok száma π -ben
Az el®bb említett θ paramétert, pedig 0 és 1 között választjuk. Ekkor a Mallows
modell szerint egy adott permutáció valószín¶sége az alábbiak szerint alakul:
Pθ (π) = C(θ)θd(π,π 0 ) ahol C(θ) =

Qn−1
i=1

(θi + 1)−1 ahol π0 a kiinduló permutáció

Vegyük észre a modell néhány egyszer¶ tulajdonságát.
Ha π = π0 , akkor legnagyobb ez a valószín¶ség, hiszen ekkor d(π, π0 ) = 0
Ha θ = 1, akkor egyenletes eloszlásról beszélhetünk, hiszen Pθ (π) = n!1
De hogyan is alkossunk meg egy ilyen permutációt?
Ebben segít a "Kínai étterem sztori" ( angolul Chinese Restaurant Story).[3]
Tegyük fel, hogy egy étteremben n db asztal van n db székkel és n ember ér1
kezik az étterembe. Az els® érkez® ember az els® asztalhoz ül. A második 1+θ
valószín¶séggel ül a második asztalhoz, különben az els® asztalnál ül® jobbján
helyezkedik el. A többiek elhelyezkedését rekurzívan határozhatjuk meg.
1
valószín¶séggel ül le a
Tegyük fel, hogy j ember már leült. A j + 1-dik 1+θj
következ® asztalhoz. Amennyiben nem, akkor egyenl® valószín¶séggel választ az
el®z® j ember közül és ül le a jobbjára. Az egy asztalnál ül®k sorrendje egy ciklust
határoz meg.
Tekintsünk erre egy egyszer¶ pédát! n = 5 és az els® asztalnál (1,4), a másodiknál
pedig (2,3,5) sorrend alakul ki. Ekkor a permutációnk a (4,3,5,1,2) lesz.
Ezzel a konstrukcióval könnyen le tudjuk gyártani a permutációnkat.
A konstrukció alapján megírt program egy 3000 hosszú permutációt az alábbi
módon alkotta meg egyenletes eloszlás esetén (θ = 1).
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4. ábra.

1000 hosszú permutációk 3000-szer generálva,így alakulnak egyenletes eloszlás esetén.

Ahogy vártuk, a permutáció tagjai véletlenszer¶en helyezkednek el, és mintát
nem fedezünk fel benne.
θ-t változtatva tudjuk könnyen befolyásolni a modellt, és láttuk fentebb, hogy
minél jobban közelítjük a 0-t θ-val, annál inkább tartunk az identitáshoz.

5. ábra. theta= 0,001 mellett, pedig így változik a permutációnk
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3. The Luce modell

A Luce modell is egy általánoabb konstrukció, hogy véletlen permutációkat
generáljunk. Nézzük, hogy is néz ki ez pontosan.
Van n objektumunk, amikhez tartozik λi ≥ 0 paraméter, ami az objektum értékét
méri.
Ekkor egy adott permutációnak a valószín¶sége:
P (π) =

Qn−1
i=1

λπ
Pn ( i )
j=1 λπ ( j )

Nézzük meg, hogy ez valóban egy valószín¶ségi mérték, ehhez az kell, hogy
P(eseménytér)=1.
P
Az egyszer¶ség kedvéért tegyük fel, hogy nj=1 λi = 1, és majd a kés®bbiekben
látjuk, hogy tetsz®leges λi -kre is teljesül.
Ehhez els®nek azt szeretnénk belátni, hogy P(i. végez az els® helyen)=λi .
Könnyen látszódik, hogy annak a valószín¶sége hogy az els® elem megel®zze az
λ
összes többi elemet, annak a valószín¶sége Pnj=1π (λ1π) ( j ) ,ami λπ(1) .
Ahhoz, hogy azt lássuk ez valóban igaz, látnunk kell hogy miután az els® elemet
lexáltuk, a többi valószín¶ség 1-t ad, tehát valóban λπ(1) .
Ábrázoljuk a valószín¶ségeket egy döntési fán a könnyebb kiszámítás érdekében,
úgy hogy a gyökérb®l n − 1 él fut ki,hiszen az els® elemet lexáltuk, amik az n − 1
lehetséges 2. elemet szimbolizálják λi súlyokkal, ezekb®l pedig már csak (n − 2)
él fut ki 1−λλ1j−λj súlyokkal, ahol ∀j 6= i, és így tovább minden pontból az el®tte
lév® éleket nem használva, lerajzoljuk az éleket és a hozzájuk tartozó súlyokat.
Ekkor a gyökért®l elindulva minden levélbe vezet® legrövidebb út egy permutációt ad, és az éleken vett súlyok szorzata a permutáció valószín¶ségét adja.
Nézzünk els®nek 2 szomszédos levelet, tehát van közös pontjuk, és azt is tudjuk,
hogy ebb®l a pontból nem indul másik él, hiszen mindig eggyel csökkentettük a
pontokból kiinduló élek számát. Vegyük az általuk meghatározott 2 permutáció
valószín¶ségeinek összegét.
Qn−2
i=2

λπ
λk
Pn ( i )
j=i λπ ( j ) λk +λl

+

Qn−2
i=2

λπ
λl
Pn ( i )
j=i λπ ( j ) λk +λl

=

Qn−2
i=2

λπ
Pn ( i )
j=i λπ ( j )

Ez pont a gyökért®l a közös pontba befutó legrövidebb úton vett súlyok szorzata.
Minden 2 szomszédos levéllel ezt el tudjuk játszani, és így egy eggyel kisebb szint¶
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fát kapunk. Most az új fának is megvizsgáljuk a leveleit.
Ekkor már minden alsó szinten elhelyezkedó pontból 3 él indul ki, ezért 3 szomszédos faél által meghatározott permutáció valószín¶ségeinek összegét szeretnénk
venni.
Qn−3
i=2

λπ
λk
Pn ( i )
j=i λπ ( j ) λk +λl +λm

+

Qn−3
i=2

λπ
λl
Pn ( i )
j=i λπ ( j ) λk +λl +λm
Qn−3 λπ ( i )
Pn
i=2
j=i λπ ( j )

+

Qn−3
i=2

λπ
λm
Pn ( i )
j=i λπ ( j ) λk +λl +λm

=

És megint egy eggyel kisebb szint¶ fát kaptunk.
Innen már könnyen látszik, hogy mindigPeggyel kisebb szintre redukálhatjuk a
n
λπ ( j ) −λi
fát, majd végül ha λπ(1) = λi , akkor j=11−λ
= 1. Mivel tudjuk hogy
i
Pn
j=1 λi = 1 ezért a konstrukció tényleg valószín¶ségi mérték.
Ekkor a modell szerint annak a valószín¶sége, hogy i megel®zi j-t :
i
P (i megel®zi j -t) = λiλ+λ
j
Ahhoz, hogy ezt bizonyítsuk az kell, hogy a permutáció elemeit független exponenciális valószín¶ségi változóknak megfeleltetve ugyanezt a modellt kapjuk.
Legyenek X1 , X2 , ..., Xn független exponenciális eloszlású valószín¶ségi változók
λ1 , λ2 , ...λn paraméterrel, és legyen k1 , k2 , ..., kn egy adott n hosszú permutáció.
Ekkor, ha permutáció megegyezik a sorbarendezéssel kapjuk, hogy
P (π(1) = k1 , ..., π(2) = k2 ) = P (Xk 1 < Xk 2 <...<Xk n ) =
R∞
P (Xk 1 < Xk 2 <...<Xk n |Xk 1 = t)λk 1 e−λk 1 t dt =
0
R∞
P (t < Xk 2 <...<Xk n )λk 1 e−λk 1 t dt =
0
R∞
P (t < Xk 2 <...<Xk n | min Xk j > t)P( min Xk j > t)λk 1 e−λk 1 t dt
0
2≤j≤n

2≤j≤n

Látjuk, hogy az els® valószín¶ségen belül a feltétel független a többi változótól,
ezért a feltételt elhagyhatjuk, és tudjuk hogy független exponenciális valószín¶ségi
változók minimumának eloszlása megegyezik a változók paramétereinek összege
által meghatározott exponenciális eloszlással.
P (t < Xk 2 <...<Xk n )

R∞
0

λk 1 e−λk 1 t e−(λ k 2 +...+λ k n ) t dt =

λk 1
P( Xk 2 <...<Xk n ) λk 1 +...+λ
kn

Szépen ki tudtuk fejezni Xk 1 -t a λi -k segítségével, és látjuk, hogy ugyanezek
a lépések mentén tudjuk kifejezni az összes többi valószín¶ségi változót a λi -k
segítségével.
P (Xk 1 < Xk 2 <...<Xk n ) =
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Qn−1
i=1

Pnλk i
j=1 λk j

Tehát valóban független exponenciális változók rendezett mintájának valószín¶sége.
Ekkor X1 Exp(λ1 ) és X2 Exp(λ2 ) független valószín¶ségi változók, és azt hogy 1
megel®zi 2-t az alábbi módon írhatjuk le.
P (X1 < X2 ) =

R∞
0

P (X1 < X2 |X2 =t)λ2 e−λ 2 t dt =
−(λ 1 +λ2 )t

1 − λ2 [− e

λ1 +λ2

]∞
0 = 1−

λ2
λ2 +λ1

R∞
0

=

(1 − e−λ 2 t) λ2 e−λ 2 t dt =

λ1
λ2 +λ1

Szimmetrikus csoportokon ez egy Markov-láncot alkot, hiszen elég a jelen állapotot ismerni, és nem szükséges a korábbiakat.

Így most már az exponenciális valószín¶ségi változók segítségével könnyen tudunk generálni ilyen permutációkat, és nézzünk is ezekre példákat.
Els®nek tekintsük az egyenletes eloszlású véletlen permutációkat, azaz például
∀λi = 1/n, ahol n=1000

6. ábra.

Egyenletes Luce modell által generált véletlen permutáció n=1000 mellett.

Látjuk, hogy nagyon hasonló a Mallows modellhez θ = 1 mellett, viszont a
két el®állítás teljes mértékben eltér.
Nézzünk meg egy olyan példát, amikor a λi -ket is véletlenszer¶en választjuk.
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7. ábra.

Luce véletlen

λi -k

segítségével generálva.

Látjuk, hogy szinte teljesen ugyanúgy alakul, mint amikor a λi -k egyenl®ek
voltak, és ezen nem is lep®dünk meg, hiszen a lambdákat egyenletes eloszlás segítségével választottuk.
De akár mi is adhatunk meg λ-kat a modellünknek, ha már vannak el®zetes feltételezéseink, hipotéziseink, ami alapján szeretnénk, hogy a modell a legközelebb
legyen a várt permutációhoz.
Például n terméket szeretnénk növekv® sorrendbe állítani várható eladási darabszám alapján, és vannak már ismert paramétereink az objektumokról (például
már eladtuk ezeket k számú kisebb boltban az elmúlt 1 hónapban) ami alapján
tudunk következtetni arra hogy, ha nagyobb piacra is kitesszük ezeket a termékeket, akkor melyik lesz a legkelend®bb. Nem tudjuk a pontos sorrendet, ezért
szeretnénk ezzel a modellel sorbarendezni.
Nézzünk erre is egy példát n=10 és k=7 mellett a 2. táblázat alapján.
Látjuk, hogy vannak kisebb és nagyobb boltjaink is, ezért ha csak egyszer¶en a termékek relatív gyakoriságát néznénk torzíztaná a mintát a két nagyobb
boltunk, ezért boltokon belül nézzük a termékeink relatív gyakoriságát és azokat
összegezzük, így kapjuk az alsó sorban lév® λi -ket a termékeinkre.
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Bolt/Termék
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
Összesen
λi

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10 Összesen
1
2
2
8
3
1
0
0
5
6
28
1
0
5
6
0
6
4
0
3
3
28
4
4
1
2
5
2
2
2
0
1
23
62
74
85
151
89
39
51
55
28
78
712
1
3
12
6
3
2
0
2
5
5
39
85
102
125
158
206
104
69
122
87
55
1113
1
3
10
8
8
10
5
2
2
8
57
155
188
240
339
314
164
131
183
130
156
2000
0,452 0,570 1,008 1,235 0,852 0,712 0,451 0,360 0,567 0,792
2. táblázat. Ismert adatok

Most pedig nézzük a példa permutációt az adatsorunkhoz.

8. ábra.

Egy lehetséges permutáció az adatokhoz.

Összehasonlítva az adatokkal nem azt kaptuk amit vártunk, hiszen a megérzésünk az volt, hogy a 4. termék végez az els® helyen. Ezért is érdekesek a
véletlen permutációk, mert el®re sosem tudunk mondani egy sorrendet, és ilyen
kicsi mintán nem is érdemes elemezni ®ket.
Számos általánosítása is született ennek a modellnek [5], ahol például egy kimenetelnél az is számít, hogy 2 objektum közül melyik az els® és melyik a második,
vagy olyan is van, ahol a döntetlen kimenetel is megengedett. Ezek az általánosí18

tások sportmérk®zésekkel szemléltethet®ek leginkább, ahol jelent®sége van annak
melyik csapat játszik hazai pályán, és az eredmény kimenetele lehet döntetlen is.
Tegyük fel hogy λi = 1 és azt mondjuk jelent®sége van, hogy ki játszik hazai
pályán is ki vendég, ezt a tényez®t fogja gyelembe venni a θ>0 paraméter.
Ekkor P(i megel®zi j ) = θλi /(θλi + λj ) ha i hazai pályán játszik
λi /(λi + θλj ) ha idegenbe játszik
Ha a döntetlen kimentel lehetséges, akkor arra az esetre is vezessünk be egy θ >
1 küszöb paramétert, úgy hogy
P(i legy®zi j -t) = λi /(λi + θλj )
P(j legy®zi i-t) = λj /(λj + θλi )
P(i és j döntetlent játszanak) = (θ2 − 1)λi λj /((λi + θλj )(λj + θλi ))
A fentebb ismertetett paraméterek abban segítenek, hogy egy adott adathalmazra
szebben rásimítjuk a megadott modellt.
P
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4. S¶r¶ségfüggvényekkel megadott véletlen permutációk

Nem egyenletes véletlen permutációk generálásához, akár már ismert több dimenziós s¶r¶ségfüggvényeket és eloszlásokat is segítségül hívhatunk.
Ilyenkor a koordináták közötti összefüggés határozza meg a permutáció "eltérését" az egyenletes eloszlástól.
Talán a legkényelmesebb és leglátványosabb választás a 2 dimenziós normális
eloszlások s¶r¶ségfüggvényei. Ezeken keresztül szeretném bemutatni a 2 dimenziós s¶r¶ségfüggvények által meghatározott permutációk denícióját, és az ilyen
véletlen permutációk generálási módját, valamint több ábrán szemléltetni a koordináták közötti összefüggéseket.
A generálási folyamat ebben az esetben úgy történik, hogy veszek 2 dimenziós normális eloszlású változókat, melyeknek els® koordinátáját xi -vel, második
koordinátáját pedig yi -vel jelölöm. Ezután a valószín¶ségi változókat xi szerint
sorbarendezem, és így az yi sorrendje által meghatározott permutációt tekintem.
El®ször a standard normális eloszlást vettem alapul, ahol xi és yi független.

9. ábra. 1000 db 2 dimenziós valószín¶ségi változót vettem alapul.
Maradjunk a standard normális eloszlásnál, és nézzük meg, hogy különböz® korrelációk mellett, hogyan alakul a permutációnk. Legyen zi standard normális
eloszlású i = 1...1000 és zi független xi -t®l, yi = xi + zi Ekkor xi és yi nem függetlenek és a köztük lév® korreláció ≈ 0, 707 .
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10. ábra. xi és xi + zi 1000 hosszú permutáción
Látjuk, hogy itt már nem egyenletes az eloszlás, és az identitás körül koncentrálódik, hasonlóan mint a Mallows modell θ −→ 0 esetben.
Változtassuk meg yi -t zi + 10x2i -re, ahol a korreláció pontosan 0 lesz.

11. ábra. xi és zi + 10x2i 1000 hosszú permutáción
Látjuk, hogy sokat változott a modell és a x2i hatására már nem egy lineáris görbe
mentén koncentrálódnak a permutáció tagjaink. Végül nézzünk meg egy elfajult
esetet, ahol yi = x1i .
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Érdekes, hogy itt az értékek nem egy folytonos görbe mentén koncentrálódnak,
de ez a jelenség az x1i -vel magyarázható.

12. ábra. xi és

1
xi

1000 hosszú permutáción
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5. Leghosszabb monoton növ® részsorozatok a bemutatott modellekben

Szeretnénk megvizsgálni, hogy hogyan alakul a monton növ® részsorozatok
hossza a véletlen generált permutációnkban.
Ez egy összetettebb feladat, mint gondolnánk, hiszen az egyenletes permutációknál sincsen zárt képlet, csak egy határeloszlást ismerünk rá.

5.1. Egyenletes eloszlású véletlen permutációk
Ha egyenletes eloszlású a permutáció tagjainak elhelyezkedése, akkor a leghosszabb monoton részsorozat hosszának eloszlása az ismert Tracy-Widom eloszláshoz konvergál. Ezt az eloszlást el®ször a véletlen mátrixok sajátértékeinek
eloszlásánál használták.
A Tracy Widom eloszlás dierenciál egyenleteken alapul, ahol Painlevé egyenlet 2. alakjában keressük a megoldást u(x) Ai(x) x → ∞ határfeltétel mellett.
uxx = 2u3 + xu Ahol Ai(x) a zikából ismert Airy-függvény .

13. ábra. Airy-függvény
Ennek létezését és egyértelm¶ségét S. Hastings és J. McLeod. bizonyították 1980ban megjelent cikkükben.
Ezek alapján deniáljuk a Tracy-Widom eloszlás függvényét:
F (x) = exp(−

R∞
x

v(s)ds) = exp(−
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R∞
x

(x − s)(u(s))2 ds)

14. ábra. A képen láthatjuk a Tracy-Widom eloszlás véletlen értékeire illesztett
s¶r¶ségfüggvényt.
Látjuk, hogy az eloszlás még nem felel meg az egyenletes eloszlások leghosszabb monoton részsorozatainak, hiszen értékei 0 és 1 között mozognak, de
megfelel® transzformálással el tudjuk érni a kívánt értékeket.
√

√
P( Ln −2
6n

n

< x) −→ F (x)

n → ∞ és −∞ < x < ∞

Ln a leghosszabb monoton részsorozat a permutációban

Hasonlítsuk össze a Tracy-Widom eloszlást Mallows modellel theta=1-re. Nézzük meg egyre több mintán keresztül, hogy mennyire nomul a minta sokaságunk
a Tracy-Widom eloszláshoz.
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15. ábra. Els®nek van 10 db 1000 hosszú Mallows modell által generált permutációnk, és az ábrán látható módon alakulnak a leghosszabb monoton növ®
részsorozatok.
10 db permutációnál még korai következétetéseket levonni, de a folyamat nomulása miatt érdemes rápillantani, és meggyelni pár eredményt.
Látjuk hogy a medián 58,5 és az átlag 58,6, a szórás pedig 1,897367.
Ez így els® ránézésre egy egész jó eredménynek gondolnánk, hiszen az átlag közel
van a mediánhoz és a szórás sem túl nagy.

16. ábra. Itt 100 1000 hosszú Mallows modell által generált permutáció mintán
néztük meg a leghosszabb monoton növ® részsorozataik hosszát.
Látjuk, hogy itt már több érték is el®fordul, ezért feltesszük, hogy a szórás
n®tt, viszont az átlag körülbelül változatlan. A konkrét számokon pedig látszik,
25

hogy feltételezésink jók voltak, hiszen az átlag: 58,3 és a szórás: 2,721037, tehát
növekedett.

17. ábra. 500 1000 hosszú Mallows modell által generált permutációkat nézünk.
500-s mintán azt látjuk, hogy az átlag tovább nomodott 58,276, és szórás
tovább n®tt 2.775469.

18. ábra.

Végül nézzük 1000-s mintán 1000 hosszú Mallows modell által generált permutáci-

ókat

Érdekes, hogy 1000-s nagyságrendnél a szórás csökkent 2,611435, viszont az
átlag n®tt 58,46.
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19. ábra.

Tracy-Widom eloszlás s¶r¶ségfüggvénye (kék) és a Mallows modell által generált

500-s minta (zöld).

Végül a kapott eredményeket hasonlítsuk össze a Tracy-Widom eloszlással.
500-s mintán láthatjuk, hogy a Mallows modell által generált permutációk
leghosszabb monoton növ® részsorozatainak becsült s¶r¶ségfüggvénye közel van a
Tracy-Widom eloszláshoz, viszont még a leggyakoribb elemeknél nagy a különbség
a kett® között.

20. ábra.

Tracy-Widom eloszlás s¶r¶ségfüggvénye (kék) és a Mallows modell által generált

1000-s minta (zöld).

Látjuk, hogy ahogy növeljük a mintanagyságát úgy nomul a Tracy-Widom
eloszláshoz.
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Hasonlítsuk össze a Luce modell által generált egyenletes eloszlással is a TracyWidom eloszlást. A modellból kiindulva ezt úgy érhetjük el, ha veszünk n db
független exponenciális eloszlású változót azonos 1/n paraméterrel, és azokat sorrendbe állítjuk.

21. ábra.
minta

Tracy-Widom eloszlás s¶r¶ségfüggvénye (kék) és a Luce modell által generált 1000-s

λ = 1/1000(zöld).

Láthatjuk, hogy a Mallows-hoz hasonlóan ez a modell is közel van a TracyWidom eloszláshoz.
Nézzük meg λ = 1 paraméterrel is egy 1000-s mintán.

22. ábra.
minta

=1

Tracy-Widom eloszlás s¶r¶ségfüggvénye (kék) és a Luce modell által generált 1000-s
mellett(zöld).
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6. Összegzés

A permutációk nagyon sok helyen megjelennek az életünkben, akár rendezett,
akár véletlen formában. Szakdolgozatomban ezekre hoztam példát, és a véletlen
sorbarendezések generálásának, sokszín¶ségét igyekeztem bemutatni. Nagyon sok
lehet®ség van, és ezek még részletesebb és gyakorlatiasabb bemutása egy újabb
szakdolgozatot igényelne.
Láthattuk, hogy a modellek generálása egyszer¶bb, viszont ezek jellemzése, úgy
mint a leghosszabb monoton részsorozatok hosszának meghatározása már egy jóval bonyolultabb feladat. A legtöbb modellnél csak egyenletes generálások esetén
tudunk valamit mondani a leghosszabb monoton részsorozatokról a Tracy-Widom
eloszlás segítségével. A legtöbb modellenél még nem ismert ezek jellemzése, csak
a Mallows Modellnél ismert az alábbi határérték a leghosszabb monoton részsorozatok meghatározására :
√
(Ln − an)/σ n → N (0, 1)

ahol a = limn→∞ ELn n
A matematika ezen területe még nagyon új, hiszen ez a képlet is el®ször egy 2018-s
cikkben jelent meg [6], és mélyebb megértése komolyabb matematikai tudást igényel.
Fontos megemlíteni a gépi tanulást, hiszen napjainkban ez az egyik legdinamikusabban fejl®d® tudományág, ami még számtalan lehet®séget hordoz magában. Az
adatbányászat azon részét képezi a gépi tanulás, amikor az adatmennyiségünk akkora, hogy már csak számítógép segítségével tudjuk feldolgozni ®ket. Ekkor a már
ismert adatokból a gépi tanulás igyekszik kifejleszteni egy modellt, megtanul felismerni mintázatokat, vagy döntést hoz egy adott kérdésben. Ebben a témakörben
nagyon fontosak a véletlen permutációk, hiszen ezek segítségével könnyebben fel
tudja állítani a modellt, és gyorsabban tud reagálni egy adott helyzetben. Ilyen
például az interneten az egyéni reklámok generálása a felhasználók számára, ahol
a gép az adott felhasználó kattintásaiból dönti el, hogy mit szeretne látni.
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