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Klasyczna obserwacja le»¡ca u podstaw wspóªczesnego rachunku prawdopodobie«stwa mówi, »e je±li

wykonamy pewien losowy eksperyment wystarczaj¡co wiele razy to otrzymany u±redniony wynik b¦dzie

bardzo blisko warto±ci oczekiwanej wyniku pojedynczego eksperymentu. Ta obserwacja zostaªa pierwotnie

sformalizowana w terminach ró»nych praw wielkich liczb, które z natury s¡ jako±ciowe, tzn. mówi¡ »e

wraz ze wzrostem liczby prób zbli»amy si¦ do warto±ci oczekiwanej, jednak nie mówi¡ jak szybko si¦ to

odbywa. Umiej¦tno±¢ estymacji tego bª¦du jest kluczowa z punktu widzenia wielu zastosowa« i du»a cz¦±¢

wspóªczesnych bada« jest po±wi¦cona dowodzeniu dokªadnych oszacowa« tego typu.

Okazuje si¦, »e w wielu sytuacjach mo»na pokaza¢, »e ograniczenie na prawdopodobie«stwo tego, »e

bª¡d jest du»y zanika bardzo szybko (tzn. co najmniej wykªadniczo). Takie zjawisko jest po»¡dane, gdy»

mówi nam ono, »e nie potrzebujemy wielu prób do tego, aby otrzyma¢ z du»ym prawdopodobie«stwem do-

kªadne ograniczenie. Wszechobecno±¢ i siªa tego typu oszacowa« jest fascynuj¡cym zjawiskiem, nazywanym

powszechnie koncentracj¡ miary, który zostaª zgrabnie opisany przez Michaela Talagranda nast¦puj¡cymi

sªowami

zmienna losowa zale»na (w "gªadki" sposób) od wpªywu wielu niezale»nych zmiennych (ale nie

zbytnio od »adnej z nich) jest praktycznie staªa

W praktyce jednak, powy»sze zaªo»enia cz¦sto okazuj¡ si¦ zbyt restrykcyjne i mamy do czynienia z

modelami zmiennych losowych, które s¡ mocno zale»ne lub klasa rozpatrywanych funkcji jest znacznie

szersza. Tego typu problemy maj¡ miejsce w przypadku analizy modeli, które pojawiaj¡ si¦ naturalnie w

zastosowaniach, np. w mechanice statystycznej, sieciach spoªecznych, machine learningu, czy te» biologii.

Celem tego projektu jest badanie nierówno±ci koncentracyjnych i zwi¡zków jakie zachodz¡ pomi¦dzy

ró»nymi podej±ciami, które prowadz¡ do tych»e nierówno±ci. W szczególno±ci, b¦dziemy zajmowa¢ si¦

nast¦puj¡cymi zagadnieniami:

1. Koncentracja dla funkcji nie lipschitzowskich od zale»nych zmiennych losowych.

2. Nierówno±ci funkcyjne.

Pierwszym celem tego projektu jest badanie zjawiska koncentracji miary w kontek±cie probabilistyczno-

kombinatorycznym. B¦dziemy analizowa¢ konkretne, gªównie dyskretne, modele zale»nych zmiennych lo-

sowych, które pojawiaj¡ si¦ w naturalny sposób w zastosowaniach, oraz dowodzi¢ ich wªasno±ci koncentra-

cyjne. B¦dziemy tak»e poszukiwa¢ wystarczaj¡cych warunków koniecznych dla pewnych typów nierówno±ci

koncentracyjnych (np. koncentracji dla funkcji wypukªych i wielomianów) i pokazywa¢ »e s¡ one speªnione

w niektórych wa»nych modelach, poprawiaj¡c oszacowania znane dotychczas.

Drugim celem tego projektu jest prowadzenie bada« nad abstrakcyjno-analitycznym podej±ciem do

koncentracji w postaci nierówno±ci funkcyjnych. Mo»na na nie patrze¢ jako na ª¡cznik pomi¦dzy teori¡

zbie»no±ci procesów Markova, a wªasno±ciami koncentracyjnymi miar granicznych. B¦dziemy w szczegól-

no±ci analizowa¢ zale»no±ci pomi¦dzy ró»nymi nierówno±ciami funkcyjnymi, znajdowa¢ ich charakteryzacji

oraz bada¢ jakie wªasno±ci koncentracyjne z nich wynikaj¡.

W wyniku prowadzonych bada« otrzymane zostan¡ nowe oszacowania koncentracyjne oraz znalezio-

ne i udowodnione zostan¡ nowe zwi¡zki pomi¦dzy ró»nymi sposobami dowodzenia tych»e oszacowa«, co

doprowadzi do lepszego zrozumienia wa»nych modeli wspóªczesnej matematyki teoretycznej i stosowanej.
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