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Bevezetés, köszönetnyilvánítás

Akkor még persze nem igazán tudtam, mi is az a valószínűségszámítás, de már az általános
iskolában is nagyon érdekesnek találtam a „Mi az esélye, annak hogy…?” – kezdetű feladatokat. Az
érdeklődésem ez irányban később is megmaradt. Jelenleg is a valószínűségszámítás témaköre áll
hozzám legközelebb, de sajnos úgy érzem, hogy sem középiskolában sem pedig az egyetemi
tanulmányaim során nem jutott elegendő idő erre a témára. Szerettem volna ezen a területen egy
kicsit elmélyedni, és abban biztos voltam, hogy a szakdolgozatom témáját is innen választom.
Témavezetőm, Vancsó Ödön tanár úr számos érdekes olvasmánnyal ellátott, amelyekből leginkább
a „valószínűségláncolatok” világa, a Markov-láncok témaköre fogott meg. Úgy gondolom, hogy a
matematika ezen ága mindenki számára izgalmas és érdekes tud lenni. Elemi szinten - jól
megválasztott feladatokkal - akár egy jó matekos nyolcadikos számára sem tűnhet túl bonyolultnak.
Többek között Arthur Engel egy cikke1 is a kezembe került, melyben megismerkedtem egy általános
iskolában is alkalmazható módszerrel, az úgynevezett valószínűségi abakusz módszerével. BSc-s
szakdolgozat révén a cikk módszertani ismereti helyett inkább az elméleti, matematikai ismereteket
helyeztem előtérbe. Szakdolgozatomban a Markov-láncok világának rövid bemutatását és néhány, a
témában fellelhető feladat megoldását tűztem ki célul, valamint saját példákat is hozok a
dolgozatban.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Vancsó Ödön tanár úrnak a bizalmáért,
bátorításáért és rengeteg támogatásáért, mely nélkül nem jöhetett volna létre dolgozatom.
Szeretnék köszönetet mondani Bognár Jánosnénak is, az Arthur Engel-cikkhez kapcsolódó
segítségéért.

1

A. Engel: Wahrscheinlichkeitsabakus Der Mathematikunterricht, 70-93. oldal [2]
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2

Példák „valószínűségláncolatokra”

Arthur Engel cikkében számos „valószínűségláncolatos” példát2 találtam. A következőkben a
ezekből mutatok be két feladatot, problémát. A német nyelvű cikkben a feladatok szövege és a
megoldás vázlata szerepel, a szöveg fordítását én készítettem el illetve a részletes számítás a saját
munkám.

2.1 A merész játék
A feladat a következőképpen szól:
Jelenleg csak 1 márkám van, de 5 márkára lenne szükségem. A megcélzott pénzösszeget
szerencsejátékkal akarom megszerezni. Úgy döntöttem, hogy az úgynevezett merész stratégiát
választom, miszerint minden körben annyi pénzemet teszem fel, hogy az esetleges nyereség a lehető
legközelebb legyen a célomhoz - vagyis ha éppen 1 vagy 2 márkám van, minden pénzemet felteszem,
ha 3 márkám van, abból 2-t, ha 4 márkám van, abból 1-et teszek fel. Minden körben ½ a
valószínűsége, hogy nyerek és ½, hogy elveszítem a feltett pénzt. Mi a valószínűsége, hogy ezzel a
stratégiával elérem a célom?
A probléma egy gráfon való bolyongásként írható fel (lásd 1. ábra). A gráfon lévő 0, 1, 2, … 5 számok
azt jelöljék, hogy éppen mennyi márkám van. Mivel kezdetben 1 márkám volt, az 1-es állapotból
indulok, és vagy a 0, vagy az 5 elnyelő állapotban ér véget a bolyongás.

1. ábra - Merész játék

A gráfról látható, hogy nem teljesen triviális megmondanunk az 5-ös állapotba kerülés p
valószínűségét, hiszen mivel a gráfban van kör (1 → 2 → 4 → 3 → 1 útja kört alkot), végtelen számú
úton juthatunk el az 5-ös állapotba, így végtelen számú lehetőséget kell összeadnunk:

2

A. Engel: Wahrscheinlichkeitsabakus Der Mathematikunterricht, 71. oldal [2]
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Itt a megtett körök száma szerint csoportosítottuk a tagokat, így például az első két tag az 1 → 2 →
4 → 5 út és az 1 → 2 → 4 → 3 → 5 út valószínűségét írja le, a harmadik és a negyedik tag az egy körös
1 → 2 → 4 → 3 → 1 → 2 → 4 → 5 út és az 1 → 2 → 4 → 3 → 1 → 2 → 4 → 3 → 5 út valószínűségét
írja le, és így tovább. Ez a kör tehát végtelen utat eredményezett a gráfunkban.
Mielőtt visszatérnénk erre a problémára, nézzünk meg egy hasonló esetet:

2.2 Káin és Ábel problémája
A feladat így szól:
Ábel azt mondja Káinnak: Egy érmét egymás után feldobva egy számsort kapunk úgy, hogy fej
esetén 0-t, írás esetén egy 1-est jegyezünk fel. Addig játszunk, míg az így kapott számsorban az 1111
vagy a 0011 sorozatot nem látjuk. Ha először az 1111 eset jön ki, akkor te nyersz, egyébként pedig én.
Mi a valószínűsége annak, hogy Ábel nyer?
A lehetséges játékmeneteket itt is egy gráfon ábrázolhatjuk (lásd 2. ábra). A körökben szereplő
számsorok értelemszerűen a dobásokból kijött számsorokat jelölik.

2. ábra - Káin és Ábel esete

Ebben a gráfban már nem csupán számos kör, de még egy hurok is található, itt is végtelen számú
utat kapunk, Ábel nyerési esélyének valószínűsége nagyon bonyolultan számolható. Egyszerűbb,
hatékonyabb módszert kell keresnünk a keresett valószínűség megadására, melyhez vezessünk be
néhány új szabályt és jelölést:
i-ből k szomszédos állapotba való átmenet valószínűsége
annak valószínűsége, hogy az i állapotból egy adott j elnyelő állapotba jutunk (pl. Ábel nyer)
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Az

valószínűségfüggvény egyértelműen meghatároz egy lineáris egyenletrendszert:
(1)
(2)

minden i belső állapotra
ha az

elnyelő állapot és

ha az

elnyelő állapot

Az első - a merész játékról szóló - feladatot most ezen jelölésekkel leegyszerűsítjük egy lineáris
egyenletrendszer megoldására.

2.3 A merész játék megoldása az új módszerrel
legyen az i állapotból az 5-ös állapotba való érkezés – és elnyelődés- valószínűsége. Ekkor a (2)-es
szabály szerint:
és
.
Ismét gráfon szemléltetjük a problémát, viszont most a körökben a számok szerepelnek, vagyis a
nyerés valószínűségét jelentik az adott állapotból indulva (lásd 3. ábra). Innentől az élekről elhagyjuk
az ½ -es valószínűségeket, az egyszerűbb ábrázolás miatt.
Használjuk a

jelölést.

Ekkor az (1)-es egyenlet szerint:

Utolsó egyenletünkből megkapjuk, hogy:

, ami egyezik az előzőleg kiszámolt -vel.
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3. ábra - Merész játék: A körökben szereplő szám a nyerés valószínűségét jelenti az adott állapotból indulva

2.4 Káin és Ábel problémájának megoldása
Most lássuk Káin és Ábel versengését, ugyanezzel a módszerrel leírva.
Ábel nyerési esélyét i állapotból indulva a valószínűségek jelölik. Ekkor az (1) szerint:
és
. Az előző feladathoz hasonlóan gráfon szemléltetem a feladatot (lásd 4. ábra).
Használjuk a
megadhatjuk:

és

jelöléseket. A többi valószínűséget innen már könnyen

Ezekből már megkapható a és b értéke:

9

Ebből pedig már a kiindulási – START - állapothoz tartozó

valószínűség is megkapható:

4. ábra - A körökben szereplő szám Ábel nyerési esélyét jelöli az adott állapotból indulva.

10

3

Saját, érmedobásos feladat

Az előző feladatok alapján számos ötletünk támadhat hasonló feladatok megalkotására, majd
ugyanezen módszerrel való megoldására.

3.1 Az érmedobásos feladat leírása
Lássunk egy új feladatot Káin és Ábel feladatának ötletén:
Egy érmét egymás után feldobva, egy számsort kapunk úgy, hogy fej esetén 0-t, írás esetén egy 1est jegyezünk fel. Ketten játszunk, mindketten fogadunk egy 0 vagy 1-es számjegyekből álló
háromjegyű számsorra, és addig játszunk, míg a dobásokkal kapott számsorban az egyikünk vagy a
másikunk által választott számsorozat ki nem jön.
Milyen számsorra érdemes fogadnunk?

Az előző, Káin és Ábel-féle feladatban négy számjegyű sorokat néztünk, ennél a feladatnál csak
három jegyig megyünk, hiszen az összes lehetőség kiszámítása ugyan nem bonyolult, de nagyon
hosszadalmas. Összesen
esetre fogadhatunk, és az összes eset párosítását meg kell
vizsgálnunk, ez összesen:

. Nyilván a szimmetriai okokra hivatkozva sok eset párosítását nem

kell kiszámolni.
Mind a 28 párosítást végigszámoltam, azonban hely hiányában az összes számítást a
szakdolgozatban nem közlöm, csak néhány esetet emelnék ki közülük. A végeredményeket később
táblázatos formában közlöm. A következőkben gyakran alkalmazom az F és I rövidítéseket, melyek
értelemszerűen a fej illetve írás dobásokra utalnak. Lássunk néhány esetet:

3.2 FFF-fel vett párosítások
A következőkben az FFF dobással, vagyis a 000 számsorral vett néhány párosítást nézünk meg.

3.2.1

FFF és FFI meccse

Lássuk először FFF és FFI versenyét, vagyis: egyikünk a 000, másikunk az 001 számsorra fogadott.
Keressük a 000 nyerési esélyét a kezdeti állapotból indulva, ezt az egyértelműség kedvéért jelölje:
. A többi valószínűséget itt is a számokkal jelöljük és ezen -ket írjuk bele a körökbe a
gráfos szemléltetésnél (lásd 5. ábra).
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5. ábra - FFF és FFI meccse

Tegyük fel, hogy 000 nyert, ekkor tudjuk, hogy:
Ekkor a többi valószínűség a

Ebből

és

.

jelölést bevezetve így alakul:

értéke:

Vagyis:

És ebből adódóan:

Így döntetlenre jutunk.

3.2.2

FFF és FIF meccse

Jöjjön FFF és FIF esete, vagyis: egyikünk a 000, másikunk a 010 számsorra fogadott (lásd 6. ábra).
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6. ábra - FFF és FIF meccse

Keressük a

-t.

Tegyük fel, hogy 000 nyert, ekkor tudjuk, hogy:
A

A

és

jelölést bevezetve:

jelölést bevezetve:

Vagyis megkapjuk, hogy:

Így:

Vagyis:

És ebből adódóan:
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.

Vagyis nagyobb valószínűséggel nyerünk, ha a 010 számsorra fogadunk.

3.2.3

FFF és FII meccse

Legyen a következő eset FFF és FII mérkőzése, vagyis: egyikünk a 000, másikunk a 011 számsorra
fogadott (lásd 7. ábra).

7. ábra - FFF és FII meccse

Keressük a

-t.

Tegyük fel, hogy 000 nyert, ekkor tudjuk, hogy:
A

és

és

jelöléseket bevezetve:

Vagyis megkapjuk, hogy:
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.

Bevezetjük a

jelölést. Ekkor:

Vagyis:

Így:

Vagyis:

És ebből adódóan:

Vagyis nagyobb valószínűséggel nyerünk, ha a 011 számsorra fogadunk.

3.3 FFF és III szimmetria kihasználása
Ha kiszámoljuk az összes FFF-versenyt, vagyis ha már ismerjük a 000 számsor összes párosítását,
akkor a szimmetriát kihasználva megmondhatjuk az III, vagyis az 111 számsor játékait is, például:

3.3.1

III és IFF meccse

III és IFF meccse az FFF és FII sorozatok párbajához hasonlóan:

Vagyis nagyobb valószínűséggel nyerünk, ha az 100 számsorra fogadunk.

3.3.2

Egy triviális eset: FFF és III meccse

Triviális eset lesz például FFF és III meccse, vagyis: egyikünk a 000, másikunk az 111 számsorra
fogadott.
Itt is

.-t keressük. Ekkor annak valószínűsége, hogy a 000 elnyelő állapotba jutunk a

kiindulási pontból:
valószínűsége ugyanígy:

. Illetve a szimmetria miatt nyilván az 111 elnyelő állapotba jutás
. Így döntetlenre jutunk.
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3.4 További meccsek
Nézzük még néhány további, érdekesebb meccset:

3.4.1

FFI és FIF meccse

Lássuk FFI és FIF mérkőzését, vagyis amikor egyikünk a 001, másikunk a 010 számsorra fogadott
(lásd 8. ábra).

8. ábra - FFI és FIF meccse

Keressük a

-t.

Tegyük fel, hogy 001 nyert, ekkor tudjuk, hogy:
A

és

.

jelölést bevezetve:

Vagyis:

Persze ez egyértelmű, mert innen már csak 001-ben tudjuk befejezni a bolyongást.
A

jelölést bevezetve:
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Vagyis:

Így megkapjuk, hogy:

Vagyis:

És ebből adódóan:

Vagyis nagyobb valószínűséggel nyerünk, ha a 001 számsorra fogadunk.

3.4.2

IIF és IFI meccse

Az előzőhöz hasonló lesz az IIF és IFI mérkőzés, vagyis ha az egyikünk az 110, másikunk pedig az 101
számsorra fogad. A szimmetria miatt:

Vagyis nagyobb valószínűséggel nyerünk, ha az 110 számsorra fogadunk.

3.4.3

FFI és IFI meccse

Nézzük meg FFI és IFI játszmáját, vagyis: egyikünk a 001, másikunk az 101 számsorra fogadott (lásd
9. ábra).
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9. ábra - FFI és IFI meccse

Keressük a

-t.

Tegyük fel, hogy 001 nyert, ekkor tudjuk, hogy:
A

és

.

jelölést bevezetve:

Vagyis:

Ezt számolás nélkül is tudjuk, hiszen innen már csak 001-ben tudjuk befejezni a bolyongást.
Ekkor:

A

jelölést bevezetve:

Vagyis:

Ekkor:
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Vagyis:

És ebből adódóan:

Vagyis nagyobb valószínűséggel nyerünk, ha a 001 számsorra fogadunk.

3.4.4

IIF és FIF meccse

Ehhez hasonló lesz az IIF és FIF mérkőzés, vagyis ha az egyikünk az 110, másikunk pedig a 010
számsorra fogad. A szimmetria miatt:

Vagyis nagyobb valószínűséggel nyerünk, ha az 110 számsorra fogadunk.

3.5 Eredménytáblázat
Mint azt már jeleztem, nem közlöm minden eset részletes számolását. A többi mérkőzést is az
előzőekhez hasonló módszerrel számoltam. A végeredményeket az 1. táblázat tartalmazza, amelybe
a
valószínűségeket, tehát az első oszlopban lévő sorozatok győzelmi esélyeit írtam bele, a
táblázat „ellenfél” sorában szereplő sorozatokkal szemben vívott küzdelmek esetén. A táblázatban
kiszámoltam az adott sorozathoz tartozó győzelmek, vereségek és döntetlen mérkőzések számát is.
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Ellenfél

FFF

FFI

FIF

IFF

III

IIF

IFI

FII

Győzelem Döntetlen

Vereség

Győztes

FFF

0,500 0,400 0,125 0,500 0,125 0,417 0,400

0

2

5

0,667 0,250 0,875 0,500 0,625 0,667

4

2

1

0,500 0,583 0,375 0,500 0,500

2

3

2

0,600 0,333 0,500 0,500

3

3

1

0,500 0,400 0,125

0

2

5

0,667 0,250

4

2

1

0,500

2

3

2

3

3

1

FFI

0,500

FIF

0,600 0,333

IFF

0,875 0,750 0,500

III

0,500 0,125 0,417 0,400

IIF

0,875 0,500 0,625 0,667 0,500

IFI

0,583 0,375 0,500 0,500 0,600 0,333

FII

0,600 0,333 0,500 0,500 0,875 0,750 0,500
1. táblázat – Érmedobás-mérkőzések eredménytáblázata

Az eredménytáblázatban látszik, hogy az FFF és III sorozatokra semmiképp sem érdemes
fogadnunk, hisz ekkor bármelyik sorozatot is választja ellenfelünk, a mi győzelmi esélyünk sosem lesz
nagyobb az övénél. A legtöbbször akkor nyerhetünk, ha az FFI vagy IIF sorozatra fogadunk, ilyenkor a
7 féle párosítás közül 4-szer a mi győzelmünk az esélyesebb.
Ha a játékot 8-an játszuk úgy, hogy mindenki mindenkivel megmérkőzik, és úgy tekintünk a
mérkőzésekre, mint egy focibajnokságra, ahol a meccs győztese 3 pontot, vesztese 0 pontot,
döntetlen esetén pedig mindkét fél 1-1 pontot kap, akkor a 2. táblázatban látható módon alakulnak a
pontok.

Sorozat

Győzelem Döntetlen

Vereség

Kapott pontok

FFF

0

2

5

2

FFI

4

2

1

14

FIF

2

3

2

9

IFF

3

3

1

12

III

0

2

5

2

IIF

4

2

1

14

IFI

2

3

2

9

FII

3

3

1

12

2. táblázat – Az érmedobás-bajnokság ponttáblázata
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A pontok alapján azt látjuk, hogy egy teljes bajnokság lejátszása esetén is az FFI vagy IIF sorozatra a
legérdemesebb és az FFF és III sorozatokra a legkevésbé érdemes fogadunk. A szimmetriák miatt
természetesen rengeteg holtversenyt kaptunk, így a 3.-4. helyen holtversenyben végzett az IFF és FII
sorozat, és az 5.-6. helyre pedig az FIF és IFI sorozatok kerültek.
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A Markov-láncok bevezetése

Lássunk egy kicsit más jellegű feladatot egy, a Kemény-Snell-Thompson könyvben3 talált példát.

4.1 Az almatermés példája
A feladat így szól:
Az almatermés szempontjából New England-ben az éveket három osztályba sorolják: jó, átlagos és
rossz évekről beszélnek. Tegyük fel, hogy jó év után 0,4 valószínűséggel jó, 0,4 valószínűséggel
átlagos, 0,2 valószínűséggel rossz év következik, átlagos év után rendre 0,2, 0,6 és 0,6 valószínűséggel
következik jó, átlagos és rossz év, rossz év után rendre 0,2, 0,4 és 0,4 valószínűséggel következik jó,
átlagos és rossz év.
Tudjuk, hogy 2015 jó év volt. Számítsuk ki, milyen termés valószínűsíthető 2016-ra és 2017-re.
Használjuk a következő jelöléseket:
A – Jó év
B – Átlagos év
C – Rossz év
A valószínűségeket a 10. ábrán szemléltetem.

10. ábra – Almaterméses feladat

3

Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (216. oldal 4. feladat) [5]
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Mivel tudjuk, hogy 2015-ben jó termés volt, tehát A-ból indulunk, így egy év –vagyis egy lépésmúlva, 2016-ban, már a feladat szövegéből is kiderül, hogy:
0,4 valószínűséggel jó, 0,4 valószínűséggel átlagos, 0,2 valószínűséggel rossz év következik.

A 2017-re vonatkozó valószínűségeket az átmeneti lehetőséget megvizsgálva kaphatjuk meg:

ahol p alsó indexe az átmenetet, a felső indexben lévő szám pedig a 2 lépést jelöli.
Tehát a jó, az átlagos és a rossz év valószínűsége 2017-re rendre: 0,28, 0,48 és 0,24. A könyvben4
ezen végeredmények meg voltak adva, a számításokat azonban én végeztem.
Eddig nem okoz nagy gondot a valószínűségek kiszámítása, azonban, ha már nem csak 2, hanem 10
lépést kellene összeszorozni, gyorsabb módszert kellene találnunk.

4.2 Markov-láncok
A Markov-láncok bevezetésénél a Kemény-Snell-Thompson könyvet5 követtem, a jelöléseket,
definíciókat a könyvben találtak alapján alkalmaztam.
Az előző, almaterméses és az érmedobásos feladatoknál hasonló problémákkal kerültünk szembe,
mindig olyan valószínűségeket kellett kiszámolnunk, melyeknél az eredmény nagyban függött az
előző eseményektől, események egymás utániságát, más szóval eseményláncolatokat vizsgáltunk.
Általánosabban tekintve:
1. Definíció 6 Vegyünk egy kísérletet, melynek véges számú
kimenetele van. A
kísérletet egymás után többször is elvégezve, egy kísérletsorozatot kapunk, melyben az
kimeneteleket nevezzük állapotoknak. Tegyük fel, hogy egy
állapotba kerülés valószínűsége függ
attól, hogy közvetlenül az ide kerülés előtt melyik
állapotban voltunk, de az azt megelőző
állapotoktól független, vagyis mindig csak az előző lépés számít. Egy
állapotból állapotba való
áttérés valószínűségét átmenetvalószínűségeknek nevezzük és ezt
-vel jelöljük. Az ilyen
feltételeknek eleget tevő eseménysorozatokat nevezzük Markov-láncoknak.
A fogalom Andrej Andrejevics Markov7 orosz matematikusról kapta a nevét, aki ebben a témában
végzett kutatásokat. Markov 1906-ban vezette be az elmélet alapjait.
Világos, hogy az előző példánkban is egy ilyen Markov-láncot vizsgáltunk.
Amennyiben megadunk egy kezdeti állapotot (például
-ból indulunk) és ismerjük az összes
átmenetvalószínűséget, akkor az eseménysorozattal kapcsolatos minden valószínűséget ki tudunk
számítani. Megadhatók olyan kérdésekre a válaszok, mint például:
4

Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (216. oldal 4. feladat) [5]
Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (IV. rész, 13. fejezet) [5]
6
Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (209-210. oldal) [5]
7
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Andrej_Andrejevics_Markov_(matematikus,_1856%E2%80%931922) [8]
5
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Átlagosan hány lépésben jutunk el -ből -be?
Mi a valószínűsége, hogy lépés után a kezdeti állapotból

állapotba jutunk?

Az átmenetvalószínűségeket többféleképpen is megadhatjuk. Legszemléletesebb, ha az előző
példáinkhoz hasonlóan gráfon ábrázoljuk az átmeneteket, ezt átmenetdiagramnak nevezünk. Egy
másik módszer, ha az átmenetvalószínűségeket egy mátrix elemeiként írjuk fel, ezzel a módszerrel az
eseménysorozattal kapcsolatos számítások sokkal egyszerűbbé válnak:
2. Definíció 8 Legyenek
melynek minden
eleme az

egy Markov-lánc állapotai és P egy olyan
-es mátrix,
állapotból állapotba való áttérés átmenetvalószínűségét jelöli:

Ekkor P mátrixot az eseménysorozat átmenetvalószínűség mátrixának nevezzük.

4.3 Almatermés példájának megoldása átmenetvalószínűség mátrixszal
Az almaterméses példánknál is megadhatjuk az átmenetdiagram mellett (lásd 10. ábra) a Markovlánc átmenetvalószínűség mátrixát is, így a feladatot most már átmenetvalószínűség mátrix
alkalmazásával is megoldhatjuk. A mátrix ennél a feladatnál:

Alkalmazzuk a következő jelölést:

A
sorvektor a kezdeti állapotot jelöli, vagyis azt, hogy 0 lépés után milyen valószínűséggel
vagyunk az egyes állapotokban. Ez a vektor fogja azt jelenteni, hogy az A állapotból –vagyis jó évbőlindultunk, hiszen a sorvektor első eleme az A állapotban való tartózkodás valószínűségét jelöli.
Innen már láthatjuk, hogy tulajdonképpen egy átmenet egy P mátrixszal való szorzást jelent, vagyis
azt, hogy az n-edik évben milyen valószínűséggel tartózkodunk az egyes állapotokban, azt a
következő sorvektor elemei fogják megadni:

Ennek ismeretében már bármelyik évre megmondhatjuk, milyen termés valószínűsíthető. Számítsuk
ki, milyen termés várható 2020-ra, vagyis 5 év elteltével. (Ennek a feladatnak a megoldása már nem
szerepel a könyvben, a számítás önálló munkám eredménye.)
Most

8

vektort keressük:

Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (210. oldal) [5]
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Vagyis 2020-ra körülbelül 25-25%-os az esélye a jó és a rossz évnek, és 50%-os az esélye az átlagos
évnek az almatermés szempontjából.
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5

Elnyelő Markov-láncok

A következőkben egy speciális Markov-lánc típusról, az elnyelő Markov-láncokról lesz szó, ebben a
fejezetben is a könyv9 jelöléseire, felépítésére támaszkodtam.

5.1 Az elnyelő Markov-láncokról
3. Definíció 10 A Markov-lánc egy állapotát elnyelő állapotnak nevezzük, ha ebből lehetetlen
átmenni egy másikba.
4. Definíció 11 Egy Markov-láncot elnyelő láncnak nevezünk, ha
(i) van legalább egy elnyelő állapota, és
(ii) bármely állapotból el lehet jutni valamelyik elnyelő állapotba (nem feltétlenül egy lépésben).
Tekintsünk vissza az érmedobásos meccsekre. Világos, hogy ezek közül bármelyik meccset ide
vehetnénk példának. Nézzük FFF és FIF mérkőzését (lásd 3.2.2. bekezdés).
A definícióban szereplő (i) feltételnek eleget teszünk, hiszen addig dobáljuk az érmét, amíg ki nem
jön valamelyik számsor, vagy a 000 vagy a 010, ekkor abbahagyjuk a játékot, ezekből az állapotokból
már lehetetlen átmenni másik állapotba - vagyis lezárul a gráfon való bolyongásunk - így találtunk
elnyelő állapotot az eseményláncolatban.
A gráfos ábrázolásból jól látszik, hogy a (ii)-es feltétel is teljesül, mindenhonnan el tudunk jutni
valamelyik elnyelő állapotba.
Ezek alapján valóban elnyelő láncot látunk.
A fontossága miatt megemlítünk még egy, az elnyelő láncokkal kapcsolatos lényeges összefüggést,
amelynek bizonyítása a könyvben12 olvasható:
1. Tétel 13 Elnyelő Markov-láncban a folyamat lezárulásának valószínűsége 1.
Elnyelő Markov-láncokkal kapcsolatban általában a következő kérdéseket vizsgálhatjuk:
 Átlagosan hányszor lesz a folyamat az egyes nem elnyelő állapotokban?
 Átlagosan hány lépés alatt zárul le a bolyongás?
 Milyen valószínűséggel zárul le a folyamat egy adott elnyelő állapotban? (Érmedobásos
példánkban (lásd 3. fejezet) ezt számoltuk ki elemi módszerekkel.)
Ezekre a kérdésekre is megadhatjuk a válaszokat mátrixok segítségével.

5.2 Érmedobásos feladat megoldása mátrixok alkalmazásával
Ismét használjuk FFF és FIF mérkőzését (lásd 3.2.2. bekezdés) példaként és válaszoljuk meg az előző
kérdéseket.
9

Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (V. rész, 8. fejezet) [5]
Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (303. oldal) [5]
11
Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (303. oldal) [5]
12
Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (304. oldal) [5]
13
Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (304. oldal) [5]
10
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5.2.1

Nem elnyelő állapotokban való tartózkodások száma

Ha az előző kérdésekre keressük a választ, érdemes az átmenetvalószínűség mátrixokat úgy
megalkotni, hogy az elnyelő állapotok kerüljenek a mátrix első soraiba illetve első oszlopaiba. Az FFF
és FIF mérkőzés átmenetvalószínűség mátrixa:

Az átmenetdiagramon (lásd 6. ábra) eggyel több állapot szerepel, mint az átmenetvalószínűség
mátrixban, hiszen a START állapothoz tartozó oszlopokat és sorokat itt törölni kell a mátrixból. Ez
azért szükséges, mert a START állapotba ennél a játéknál nem tudunk visszatérni, így egy csupa 0-ból
álló oszlop is szerepelne a mátrixban. Ezt a későbbi számítások miatt nem engedhetjük meg, viszont a
végeredmények megadásakor figyelembe kell venni ezt a korrekciót.
Az elnyelő állapotokhoz tartozó sorokban egy darab 1-es (és az összes többi helyen mindenhol 0)
szerepel, vagyis itt is látszik, hogy ezekből az állapotokból már biztosan nem megyünk tovább. Az így
megalkotott mátrix bal felső sarkában egy
-es egységmátrixot látunk. Ha más, r számú elnyelő
állapotunk lett volna, akkor a bal felső sarokban egy
-es egységmátrixot kaptunk volna.
Használjuk a következő jelöléseket14:
Legyen n állapotunk melyből r darab elnyelő, ha az elnyelő állapotok kerülnek a Markov-lánc
átmenetvalószínűség mátrixának első soraiba illetve első oszlopaiba, akkor az a következőképpen fog
kinézni:

Vagyis a bal felső sarokban a már említett
-es egységmátrixot kapjuk, a jobb felső részben egy
-es nullmátrixot, a „maradék” részen pedig R és Q mátrixokat.
A Q mátrix segítségével definiálhatjuk az elnyelő Markov-lánc alapmátrixát:
5. Definíció

ahol I egy
14
15

15

az elnyelő Markov-lánc alapmátrixa:

-es egységmátrix.

Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (V. rész, 8. fejezet) [5]
Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (305. oldal) [5]
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Ez az alapmátrix azért lesz jó számunkra, mert ennek segítségével válaszolhatunk arra a kérdésre,
hogy: Átlagosan hányszor lesz a folyamat az egyes nem elnyelő állapotokban? Hiszen:
2. Tétel 16 Az N alapmátrix elemei megadják azoknak az eseteknek a várható számát, amelyekben a
lánc az egyes nem elnyelő állapotokból indulva különböző nem elnyelő állapotokba jut.
(N alapmátrix létezésének bizonyításától és tételünk bizonyításától most eltekintünk.)
Vagyis tehát példánkban megmondhatjuk, hogy hányszor érjük el például a 00 vagy a 01
számsorokat, mielőtt valamelyik elnyelő állapotban befejeződne a játék.
A példánkban szereplő P mátrixhoz tartozó Q mátrix a következő:

Innen az elnyelő Markov-lánc alapmátrixa:

Az

inverz mátrixát az Excel táblázatkezelő programmal számoltam ki.

Az alapmátrix segítségével a következőképpen válaszolhatunk a feltett kérdésre:
Mivel esetünkben az első dobással fél-fél eséllyel vagy az 1-es, vagy a 0-s állapotból indultunk, ezért
a számunkra szükséges adatok ezen állapotok soraiból olvashatók le, vagyis az alapmátrix első és
harmadik sorából. Ha az első dobásunkkal az 1-es állapotba érkeztünk, melynek valószínűsége ½,
akkor onnan az elnyelődést megelőzően várhatóan 3,2-ször járunk az 1-es állapotban, 1,2-szer a 01es állapotban, 1,6-szor a 0-s állapotban és 0,8-szor a 00-s állapotban. Ha az első dobással a 0-s
állapotba érkeztünk, melynek valószínűsége szintén ½, akkor onnan átlagosan 1,2-szer járunk majd az
1-es, 1,2-szer a 01-es, 1,6-szor a 0-s és 0,8-szor a 00-s állapotokban, mielőtt elnyelődne a folyamat.

16

Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (305. oldal) [5]
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Mivel figyelembe kell vennünk azt, hogy a játék elején eredetileg nem az 1-es vagy a 0-s
állapotokból, hanem a START állapotból indultunk, ehhez a két állapothoz plusz 1 tartózkodást hozzá
kell adnunk. Mivel a két állapot valószínűsége egyforma volt, így a hozzájuk tartozó adatokat
egyszerűen átlagolhatjuk, így arra jutunk, hogy a START mezőből induló bolyongás során az elnyelést
megelőzően várhatóan:
 2,7-szer leszünk az 1-es állapotban,
 1,2-szer leszünk a 01-es állapotban,
 2,1-szer leszünk a 0-s állapotban,
 0,8-szor leszünk a 00-s állapotban.
A gráfunkra tekintve ez valóban hihetőnek tűnik, hisz logikus, hogy például a 00-ban járva már
hamarosan lezárul a folyamat, ide már kicsi az esély visszakerülni; az 1-es állapot viszont elég gyakran
fog kijönni. (Főleg az itt található hurok miatt, hiszen ebből az állapotból Írást dobva az érmével
ugyanide jutunk.)

5.2.2

Lépések száma

Most válaszolhatunk a következő kérdésre, miszerint: Átlagosan hány lépés alatt zárul le a
bolyongás?
Ehhez annyit kell tennünk, hogy az előzőekben kapott N alapmátrixunk soraiban található elemeket
egyszerűen összeadjuk, hisz ezek az elemek jelentették azt, hogy az elnyelődés előtt hányszor jártunk
az egyes nem elnyelő állapotokban, így ezek összege lesz az elnyelést megelőzően megtett lépések
száma. Itt is figyelnünk kell arra, hogy eredeti példánkban a START mezőből indultunk, így onnan az
első állapotokig már megtettünk 1 lépést.
Soronként összegeztem az elemeket és egy v oszlopvektorba írtam őket:

Ez tehát azt jelenti, hogy az 1-es állapotból kiindulva átlagosan 6,8, a 01-es állapotból kiindulva 4,4,
a 0-s állapotból kiindulva 4,8, a 00-s állapotból kiindulva pedig átlagosan 3,2 lépés teszünk, míg
valamelyik elnyelő állapotban befejezzük a bolyongást.
Mi a START mezőből indultunk ki, ahonnan +1 lépést megtettünk vagy az 1-es vagy a 0-s állapotba,
így azt mondhatjuk, hogy:
 összességében 6,8 lépés –érmedobás - alatt zárul le a folyamat.

5.2.3

Adott elnyelő állapotban való elnyelődés esélye

Eljutottunk a fő kérdésünkhöz: Milyen valószínűséggel zárul le a folyamat egy adott elnyelő
állapotban?
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Elemi módszerekkel (lásd 3.2.2. bekezdés) azt számoltuk ki, hogy

és

Most ezen számításokat végezzük el mátrixok segítségével. Ehhez bevezetünk egy újabb mátrixot:
3. Tétel 17 Legyen
annak a valószínűsége, hogy az nem elnyelő állapotból kiindulva a folyamat
az állapotban zárul le. Jelöljük B-vel azt a mátrixot, amelynek komponensei a
számok. Ekkor:

ahol N az alapmátrix, az R mátrixot pedig az előzőekben (lásd 5.2.1. bekezdés) már megadtuk: a
folyamat átmenetvalószínűség mátrixának bal alsó sarkában található
-es mátrixot
jelöltük így.
Bizonyítás (vázlat): A tétel bizonyításának alapja, hogy az -ből -be jutás lehetőségét kétfelé
bontjuk aszerint, hogy egy vagy több lépéssel jutunk oda. Ha több lépés szükséges, akkor biztosan
van egy
nem elnyelő állapot, amelyből
elérhető. A tételben található egyenletet úgy kapjuk,
hogy a
-ket a következő összegként fejezzük ki:

ahol a k index az összes nem elnyelő állapot indexén fut végig. Ezt mátrixos alakban így írhatjuk fel:

Hiszen a
-k valóban az R mátrix elemei, a Q és B mátrixok pedig itt valóban a nem elnyelő
állapotokon futnak végig. Ezt átalakítva:

Így:

Vagyis megkaptuk, hogy B mátrix, az alapmátrix és az R mátrix szorzataként kapható meg.
Példánkban:

Így:
17

Kemény‒Snell‒Thompson: A modern matematika alapjai (307-308. oldal) [5]
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□

Tehát az 1-es állapotból kiindulva 0,6 a valószínűsége, hogy a 010 állapotban és 0,4 a valószínűsége,
hogy a 000 állapotban, a 01-es állapotból kiindulva 0,8 a valószínűsége, hogy a 010 állapotban és 0,2
a valószínűsége, hogy a 000 állapotban nyelődünk majd el, és így tovább.
Példánkban mi a START mezőből indulva jutottunk vagy az 1-es vagy a 0-s állapotba, így azt
mondhatjuk, hogy a 010-ban való elnyelődés valószínűsége:

A 000-ban való elnyelődés valószínűsége pedig:

Mely megegyezik az elemi módszerekkel kiszámolt eredményekkel.
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6

Saját, térképes feladat

Markov-láncokat számos területen, a mindennapi életből vett példákban is alkalmazhatunk. A
következőkben egy általam kitalált feladatot fogok bemutatni, melyben elnyelő Markov-lánc
szerepel. A példát az előzőekben alkalmazott módszerekkel oldottam meg.

6.1 A térképes feladat leírása
A feladat így szól:
Tegyük fel, hogy az ELTE PPK Kazinczy utcai épületétől indulunk el autóval, de nem ismerjük a
környéket és nagyon eltévedünk, így minden kereszteződésben találomra választjuk ki, merre
haladjunk tovább – minden irányba egyforma valószínűséggel megyünk. Mivel nem gyalogosan
megyünk, természetesen figyelnünk kell az egyirányú utcákra is. A Dob utca – Nagy Diófa utca –
Dohány utca által körülhatárolt területen bolyongunk, a 11. ábrán látható térképen18 megjelölt
módon. Ha eljutunk a Károly körútra, vagy a Klauzál térre, onnan már ismerjük a hazavezető utat.
Melyiknek nagyobb az esélye: hogy a Károly körútra, vagy a Klauzál térre lyukadunk ki?

11. ábra - Térképes feladat

Az előzőek alapján már láthatjuk, hogy ez a feladat is megfeleltethető egy elnyelő Markov-láncként,
így mátrixok segítségével számos adatot ki tudunk számolni hozzá, melyekkel a következő kérdések
megválaszolhatók:
Kérdések lehetnek hozzá:
18

A térkép forrása: https://www.google.hu/maps [3]
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 Átlagosan hányszor lesz a folyamat az egyes nem elnyelő állapotokban?
Bolyongásunk során átlagosan hányszor lyukadunk ki az Síp utca és a Dob utca
kereszteződésében?
 Átlagosan hány lépés alatt zárul le a bolyongás?
Átlagosan hány saroknyit bolyongunk e módon?
 Milyen valószínűséggel zárul le a folyamat egy adott elnyelő állapotban?
Melyiknek nagyobb az esélye: hogy a Károly körútra, vagy a Klauzál térre lyukadunk ki?

6.2 Síp utca – Dohány utca kereszteződésébe kerülés száma
Első lépésként a térképet egy gráffá alakítjuk át (lásd 12. ábra). Az élek természetesen az utcák
lesznek, a csúcsok pedig a kereszteződések (illetve a kiindulási pontot is egy csúcsként kezeljük).

12. ábra - A térképes feladat gráfja

Látszik, hogy a Síp utca – Dohány utca kereszteződéséhez, valamint a Rumbach Sebestyén utca –
Dob utca kereszteződéséhez tartozó csúcsokat kitörölhetjük a gráfunkból, hiszen ezekbe a csúcsokba
csak elnyelő állapotból vezet él, tehát az oda jutás valószínűsége 0, így azok feleslegesek. A többi
csúcsot az egyszerűbb jelölés kedvéért beszámoztam a 13. ábrán láthatóan.
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13. ábra - A térképes feladat egyszerűsített gráfja, beszámozott csúcsokkal

Most nézzük meg a gráf átmenet-valószínűség mátrixát, amely az előzőek alapján egy
-es
mátrix lesz. Ebben az esetben muszáj benne hagyni a mátrixban 0, vagyis a START állapotot, hiszen itt
lehetséges, hogy visszajussunk a kezdeti állapotba:

Az elnyelő állapotokat ennél a feladatnál is az első sorokba illetve oszlopokba tettem, így
használhatjuk az előző jelöléseket:
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Ez esetben
részben egy

, vagyis a bal felső sarokban egy
-es egységmátrixot kaptunk, a jobb felső
-es nullmátrixot, a „maradék” részen pedig
és
mátrixokat.

A Q mátrix segítségével definiálhatjuk az elnyelő Markov-lánc alapmátrixát, amelynek elemei
megadják azoknak az eseteknek a várható számát, amelyekben a lánc az egyes nem elnyelő
állapotokból indulva különböző nem elnyelő állapotokba jut:

ahol I egy

-es egységmátrix.

N megadásával tehát megválaszolható az a kérdés, hogy példánkban hányszor érjük el az egyes
kereszteződéseket, mielőtt valamelyik elnyelő állapotban befejeződne a bolyongásunk. A P mátrixhoz
tartozó Q mátrix a következő:

Innen az elnyelő Markov-lánc alapmátrixa:
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Az

inverz mátrixát az Excel táblázatkezelő program segítségével számoltam ki.

Az alapmátrix segítségével a megmondhatjuk azt is, hogy a bolyongásunk alatt átlagosan hányszor
jártunk a Síp utca és Dob utca kereszteződésében –vagyis a 4-es állapotban.
Ezt az adatot az N mátrix kiindulási állapothoz, vagyis a 0 állapothoz tartozó sorában találjuk (első
sor), ez lesz a sor ötödik eleme, hiszen az ötödik oszlopban láthatóak a 4-es állapothoz tartozó
számok:

Tehát az ELTE PPK-ról indulva a megadott elnyelő helyek valamelyikén történő elnyelődést
megelőzően várhatóan 0,4-szer járunk a Síp utca és Dob utca kereszteződésében.

6.3 Lépések száma, avagy hány saroknyit bolyongunk?
Az átlagos lépésszám kérdésének megválaszolásához ennél a feladatnál is soronként kell összegezni
az N alapmátrixban található elemeket, ezeket a következő v oszlopvektorba írtam be:
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Az első sorból leolvashatjuk, hogy átlagosan 7,2 lépést teszünk meg addig, amíg valamelyik elnyelő
állapotban befejezzük a bolyongást.

6.4 Károly körút vagy Klauzál tér?
Eljutottunk a fő kérdésünkhöz: Milyen valószínűséggel zárul le a folyamat egy adott elnyelő
állapotban? Vagyis: A Klauzál téren vagy a Károly körúton valószínűbb a bolyongás befejezése?
Az előző példához hasonlóan itt is bevezethetjük a

mátrixot, melynek
elemei annak a valószínűségét mutatják, hogy az
kiindulva a folyamat az állapotban zárul le.
Példánkban:

Így:
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nem elnyelő állapotból

Tehát az ELTE PPK-ról indulva 0,6 a valószínűsége, hogy a 9-es állapotban, vagyis a Klauzál téren, és
0,4 a valószínűsége, hogy a 10-es állapotban, tehát a Károly körúton nyelődik el a bolyongásunk,
tehát kicsivel nagyobb eséllyel lyukadunk ki a Klauzál téren.
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Befejezés

Hazánkban is voltak próbálkozások arra, hogy az általános- és középiskolák tananyagába beültessék
a Markov-láncok témakörét, természetesen mátrixok alkalmazása nélkül, játékos formában, csak
elemi módszerek felhasználásával. Magyarországon a múlt század második felében Varga Tamás19
volt az, aki meg akarta újítani a matematikaoktatást, eltérően az akkori világtrendtől a New Math
mozgalomtól. Ő emelte ki a játék fontosságát és a fogalomépítkezésben a hosszú út elvét. Az általa
komplex matematikaoktatási kísérletnek nevezett új módszert végül a ’70-es évek végén minden
általános iskolában bevezették, de a hirtelen és meg nem értetten kötelezővé tett tanterv végül
kudarcra lett ítélve. Itt jegyezném meg, hogy más országokban pl. Finnországban a mai napig sikerrel
alkalmazzák ezt a módszert.
A témát illetően Bognár Jánosné, Tusnády Gábor és Nemetz Tibor munkájaként a Varga Tamás
módszert középiskolákba továbbvinni kívánó (Surányi János és később Pósa Lajos vezetésével
működő) kutatócsoport támogatásával megjelent egy szakköri füzet20. Két tankönyvben is találunk
Varga Tamás-féle módszertan alapján kidolgozott valószínűségszámítási felépítést, amelyben konkrét
játékokon, mint feladatokon keresztül vezetik be (hosszú úton) a később megfogalmazandó elmélet
fő fogalmait és összefüggéseit. Nemetz speciális matematika tagozatos osztályok számára írt
Valószínűségszámítás könyvében21 a ferde foci játék szerepel (mint egyszerű Markov lánc), amely
már korábban a fakultációs osztályok számára írt Hajnal, Nemetz, Pintér és Urbán könyvben22 is
felbukkant.
Nagyon hasznosnak és fontosnak találom ezeket a módszereket a matematika oktatásában,
későbbiekben, pályám során én is alkalmazni szeretném ezt a felfogást, és talán Markov-láncokkal
kapcsolatos feladatokat is bevihetek az óráimra.

19

Varga Tamás: Játsszunk matematikát! [7]
Bognárné‒Tusnády‒Nemetz: Ismerkedés a véletlennel [1]
21
Nemetz Tibor: Valószínűségszámítás [6]
22
Hajnal‒Nemetz‒Pintér‒Urbán: Matematika IV. o. (fakultatív B változat) [4]
20
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Felhasznált program:
Az ábrákat magam szerkesztettem a Dia nevezetű gráfrajzoló programmal.
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