
 

  כפי שאתם יודעים, החומר לקורס לקוח ממספר מקורות, שכולם )עד כדי תוספות קטנות

שלי( מצויים ברשת. כמובן שבבסיסו ההנחה היא שהייתם בשיעור או השלמתם, אך הינה 

 מקומות טובים להסתכל:

  ניתן למצוא את החומר ב –בגדול- 

o משפטי גבול וכו מבוא להסתברות, אקסיומות ההסתברות , בורל קנטלי ,–  

 )הדפים של גיל  חלק ראשון)לינק מהאתר 

  של שלומי רובינשטיין 2בורל קנטלי ניתן למצוא בצורה טובה בהרצאה 

 כולל הגדרות, מטריצת מעבר וכדומה –בסיס  –שרשראות מרקוב 

  ( ,2בדפים של גיל )חלק 

  בכל ספר על שרשאות מרקוב, כולל החומר מקיימברידג או הספר על

 בוב של פרס. כמו גם בחומר של שלומי רובינשטייןער

 –התפלגויות סטצינריות , קיום, שאיפה, ערכים עצמיים וכדומה 

  אי ממליץ על החומר מקיימברידג. שוב, ניתן למצוא שאת במספר

 מקומות, כולל בדפים של געל

, צימודים וכו כדאי  total variationכל הנושא של זמני ערבוב, מטריקת 

 בספר על ערבוב 4-6פרקים לקחת מ

 מהדפים שמקושרים באתר –שרשראות מרקוב רציפות 

שמתי לינקים לעוד מספר מאמרים קצרים בנושאים ספציפים )פואסון, 

 ערכים עצמיים(

 

 For convergence rates using eigenvalues look at: 

a. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=3245168D95241E854

E870430128E718F?doi=10.1.1.49.8271&rep=rep1&type=pdf 

b. For the symmetric case look at chapter 12 of the Levin-Peres-Wilmer book on 

markov chain mixing . (denoted Mixing book, L-P-W) 

 

 For coupling methods: 

o A.  Most comprehensive is the Mixing book (L-P-W) 

o For the proof of convergence to stationarity using coupling that we showed 

in class look at the Cambridge  lecture notes (9.3 ) 

o Mnay other resources, including a comprehensive book by Lendvall 

http://books.google.co.il/books/about/Lectures_on_the_Coupling_Method.

html?id=GUwyU1ypd1wC&redir_esc=y which contains much more than we 

did. 

 

 For mixing, total variation distance etc..  use the Mixing book (L-P-W) 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=3245168D95241E854E870430128E718F?doi=10.1.1.49.8271&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=3245168D95241E854E870430128E718F?doi=10.1.1.49.8271&rep=rep1&type=pdf
http://books.google.co.il/books/about/Lectures_on_the_Coupling_Method.html?id=GUwyU1ypd1wC&redir_esc=y
http://books.google.co.il/books/about/Lectures_on_the_Coupling_Method.html?id=GUwyU1ypd1wC&redir_esc=y


 The Cambridge lecture notes are best for hitting times and hitting probabilities 

(chapter 3) Existance and convergence to stationary measures/distributions 

(Chapters 7-9) 

 The first proof we gave for convergence to stationary distribution for finite aperiodic 

irreducible chains is from Gil's lecture notes 

 Basic stuff, including generating functions, transition matrix , connectivity classes are 

in many places. E.g. Gil's lecture notes (short form) or the Cambridge note (more 

details) 

Shlomi's notes: 

Are a good source for basics about markov chains.  

  עוסק בתהליכים סטוכסטיים והגדרת שרשרת מרקוב, כולל מצבים חוזרים וחולפים 1שעור 

  עוסק בעיקר בבורל רנטלי והחוק החלש 2שעור 

  חולפין חוזרים וכו, ומחזוריות –שוב עוסק בסוגי מצבים  3שעור 

  המשך מחלקות קשירות, הילוך מקרי על השריג 4שעור 

   נשנות חיובית והתכנסות להתפלגות הסטציונרית  )הוכחות דומות לאילו  – 6ו  5שעור

 שעשינו בשעור(

  עוד על מחלקות קשירות ודוגמאות – 7שעור 

  רברסביליות ומשוואות האיזון המפורט  – 8שעורdetailed balance 

  לא עסקנו בכך –תורים  – 9שעור 

 

 

 


