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Lévy-processen (i.e., processen met stationaire en onafhankelijke aangroei-
ingen) spelen een belangrijke rol in de toegepaste kansrekening. Ze worden
gebruikt in tal van toepassingen, uiteenlopend van verzekeringswiskunde en
andere financiëel-georiënteerde modellen tot de besliskunde en zelfs biolo-
gie. Eén van de belangrijkste onderzoeksdomeinen binnen de Lévy-processen
houdt zich bezig met de analyse van de verdeling van het supremum (of in-
fimum) dat aangenomen wordt door het proces over een zekere tijdshorizon;
het resulterende proces wordt meestal het ‘lopende maximum’ (of ‘lopende
minimum’ genoemd. De onderzoeksresultaten op dit gebied staan bekend
onder de naam fluctuatietheorie.
Het voornaamste doel van dit proefschrift is de ontwikkeling van numerieke
technieken om de verdeling van het lopende maximum van Lévy-processen
te bepalen, en die in een aantal financiële toepassingen uit te werken. Het
tweede doel betreft computationele technieken die helpen bij het optimalis-
eren van de energieconsumptie van servers die verkeer in een communica-
tienetwerk afhandelen. Het verkeer in zo’n netwerk wordt gemodelleerd als
een aan-uit-proces, waarbij de aan- en uit-tijden stochastische variabelen zijn.
In het tweede hoofdstuk van dit proefschrift, ontwikkelen we een numerieke
techniek die gebaseerd is op de zgn. Wiener-Hopf-ontbinding, en waarmee
we de verdelingsfunctie van het lopende maximum (of minimum) van een
algemeen Lévy proces (d.w.z. een Lévy-proces met sprongen zowel omhoog als
omlaag) kunnen bepalen. Dankzij numerieke Laplace- en Fourier-inversie-
technieken ontwikkeld door Den Iseger, zijn we in staat dit met welhaast
machine-precisie te doen. Deze aanpak heeft een veelheid aan mogelijke
toepassingen.
In Hoofdstuk 3 kijken we met name naar het toepassen van de technieken
uit Hoofdstuk 2 bij het prijzen van specifieke exotische opties, te weten zgn.
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lookback-opties. We merken hierbij echter op dat onze techniek in principe
gebruikt kan worden voor het prijzen van elke willekeurige optie waarvan de
payoff bepaald wordt door het lopende maximum of minimum, bijvoorbeeld
de zgn. barrier-optie.
De tweede techniek die we in dit boek bespreken is importance sampling;
zie Hoofdstuk 4. Deze aanpak heeft als doel de variantie van simulatie-
gebaseerde schatters omlaag te brengen. Directe (‘näıeve’) simulatie is in-
efficiënt en onnauwkeurig als de gebeurtenis waarin we gëınteresseerd zijn
zeldzaam is, en om dit het hoofd te bieden is het idee achter importance
sampling om simulatiepaden te genereren met gebruikmaking van een een
alternatieve kansmaat, waaronder de gebeurtenis juist vaak voorkomt. Het
is duidelijk dat de simulatie-output gecorrigeerd moet worden (d.m.v. like-
lihood ratio’s) om daarmee een zuivere schatting te krijgen. De belangri-
jkste uitdaging ligt in het vinden van een goede alternatieve kansmaat die
de resulterende variantie zo klein mogelijk maakt; hierin slagen we in ons
Lévy-model.
‘Energie-bewuste’ processoren zijn bedoeld om efficiënt verkeer af te hande-
len door de verwerkingssnelheid van de CPU aan te passen aan de belasting
van dat moment en de gestelde prestatie-eisen. In Hoofdstuk 5 beschouwen
we dit probleem onder een doelfunctie die een lineaire combinatie is van
energie-verbruik, de ervaren kwaliteit (gemeten in termen van de vertraging
die het verkeer in het netwerk oploopt), en de frequentie waarmee de ver-
werkingssnelheid aangepast dient te worden; dit alles in een zgn. multi-core
processor. Onze belangrijkste bijdrage is dat we een stochastisch vloeistof-
model ontwikkelen waarmee dit systeem beschreven en geoptimaliseerd kan
worden. We bespreken verschillende schema’s, die elk op hun specifieke wi-
jze de verwerkingssnelheid aanpassen, en kwantificeren de reductie in het
energiegebruik. We laten bovendien zien dat optimale strategieën robuust
zijn, in de zin dat verstoringen van de parameters er nauwelijks invloed op
hebben. Deze robuustheidseigenschap maakt het praktisch gebruik van op-
timale strategieën zeer aantrekkelijk.
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