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2.l EΙΣAI.IΩΓΙI

H Μψη απoφαoεων κατα τη λειτoυργiα πoλυπλoκων oρYανlσμrbν βαoiζεται oυ-

16vα oη μovιελoπoiηση και πρoooμoiωoη των (ru(πηματων πoυ αΦoρoυντoυs oρ-

γαvιαμoυ5. Kατα τιg πρ6oφατε9 δεκαετiεg, με την αυξηoη τηE πoλυπλoκoτητα5
και εriρoυ5 δρααιηριoητων των oηYανιαFrbν, αναπτιi1Θηκαν ειδικα αυoιt'1ματα,

πoυ βoηΘor1ν oιη ληψη απoφαoεωV, Kαι Yια τo λ6γo αυτ6, oνoμαζovιαι Συαεη-

ματα Ληψη5 Απoφαoεων. Tα περιoo6τερα απ6 τα oυαιηματα αυτα βoηΘoυν τoν

ερευνητη να δημιoυργηoει θνα μovιθλo τoυ αυoεηματos Kαι να .παiξει.. 
με τo

μovιθλo αυτ6 μετα6αλλovrα5 τι5 παραμθτρoυs τoυ. ΠρoαπαΘoυν, επoμ6νω9, να
απαvrηooυν oιην ερrbτηση ..αν....- τ6τε....,,, πoυ παρoυoιαoΘηκε αιo Kεφαλαιo
1 ω5 dνα5 απ6 τoυ5 βαoικoυ9 λ6γoυ5 καταoκευη5 μovιθλων r<αι πρoσoμoiωoη5
τoυs.

Eπειδη oι ληψει5 απoφαoεων αυτη5 τηs μoρφηs αφoρoυν κυρiω5 oικoνoμικα
μovιθλα, αιην Eν6τητα 2.2 παρoυoιαζεται αναλυτικα 6να ΠαραδειYμα κατασκευ-

η5 και μελθτη5 μovι{λoυ εν65 μεoo-oικoνoμικoυ αυαιηματog, αφoυ δoΘεi πριbτα
oιην Eν6ητα 2.1' μια α0vιoμη ειoαγωγη στην κατασκευη μαΘηματικrbν μovι6-
λων. Tα μovιθλα αυτα, αν και δεν 9εωρoυvιαι αυνε14η oι!μφωνα με τoν oριoμ6
πoυ δoΘηκε oιo Kειpdλαιo l, παρoυoιαζovιαι oιo κεφαλαιo αυτ6 γιατi μπoρoυν
να περιYραφoυν απo ανoλυτικθ5 εξιoriroει5.

Avrioιoι1α με τα oικoνoμι:<α μovιθλα, πoλλα φυoικα oυαιηματα αναλυovιαι
με ην καταoκευη και μελθτη εν6E μαΘηματικoιj μovιdλoυ. Στην περirπωση αυ-
τη, τα μovιdλα παρoυoιαζoυν oυνεxη μετα6oλη oιo 1ρ6νo, και μελ6τη τoυ5 6xει
ωg oκoπ6 εiτε τoν πρooδιoριoμ6 επιΘυμητιbν παραμθτρων τoυ αυoιηματo5, εtτε
τoν πρoαδιoριαμ6 τη5 ευαιαΘηcrlαg τoυ αυoιηματog oε μετα6oλθ5 των παραμθ-
τρων τoυ. Στην Eν6τητα2.3, παρoυoιαζεται αναλυτικα η μελθτη τηg ευαιoΘηoiαg
εν65 φυoικoυ αυαεηματos με τη γραφικη επiλυoη των εξιorboεων πoυ τo περι-
γραφoυν.

Για τη μελθτη τoυ κεφαλαtoυ αυτoυ δεν απαιτoυvιαι ιδιαiτερε5 1νri:oει5 α-
π6 τoν αναγvrbαιη εκι69 απδ τι5 βαoικd5 φυoικΔ5 και μαΘηματικ69 θwoιεg, τιg
oπoiε5 o αναγνrboιηg μπoρεi να αναζητησει σtα βι6λiα τoυ Λυκεtoυ. Eπειδη
oμω5 παρoυoιαζovιαι διαφoρικε9 εξιorboει5 και η αριθμητικη τoυ5 επiλυoη, o
ανα1rurboιηg πoυ 96λει να εμ6αΘυνει σEo 9θμα μπoρεi να ανατρθξει oια βι6λiα
των [Stephenson 1990] και [Φλυτζανηs 1982].

Σε αρκετα απ6 τα παραδεtyματα πoυ παρoυoιαζovιαι σε αυτ6 τo κειpoλαιo
xρησιμoπoιεiται τo εργαλεio SΙMULINK τoυ MAΓ[ΑB. o λoγo5 Yια τoν oπoio
γεvικα πρoτιμηΘηκε η oπτικη απεικ6νιoη των μovιθλων παρα η απεικ6vιoη τoυg
σε μoρφη κιbδι:<α τoυ MAΙΙ.AB, εiναι 6τι η oπτικη απεικ6νιoη εiναι πιo ευκoλη
αιην κατανoησr] Yια θνα φoιτητη o oπoioE δεν γvωρiζει απ6 πρoγραμματιαμ6,
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2.2 ANA/ιYTΙKA,H MAΘΞIMATIIΙA MoNTE/ιA
2.2.l ΓENIIΙA

Tα αναλυτικα μovι6λα, πoυ oνoμαζovtαι πoλλ69 φoρ6s και μαΘηματικα μovιd,-
λα, εiναι αυτα αια oπoiα αριΘμoiδαι μετα6λητ6s αναπαρι(πoυν τα oιoιxεtα μιαg
διεργαoiαg η εν65 oυoιηματo5. Aft6 τoν oριαμ6 αυτ6 μπoρoυμε να αυμπερανoυ-
με 6τι και καΘε εξioωoη πoυ Xρησιμoπoιoυμε, εiναι αιην πραγματικ6τητα 6να
ανoλυτικ6 μovιθλo. Πριν πρoxωρηooυμε αιην αναλυτικ6τερη παρoυotαoη των
μαΘηματικrbν μovιiλων, 9α εξεταooυμε τoν καΘoριoμ6 των εξιorboεων, δηλαδη
τη μovιελoπoiηoη ενog oυoιηματos, με τη βoηΘεια εν65 παραδεiγματφ.

ΙΙΑPAΔEΙΓMA 2.1
FΙ εταιρεtα επεξεργααιrilν MΙCROCHΙΡ ΙNc. α11εδιαζει μια νθα Yραμμη

παραγωγη5 μικρoεπεξεργααιcbν. To κ6oιo9 παραγωγη9 καΘoρiζεται απ6 την
ξoωoη:

PC:ΙC+PxUC
6πoυ
ΙC εiναι τo αρ11ικ6 κ6αro5 τη5 επθνδυoηg.
P εiναι o αριΦξ των επεξεργααιrbν (τεμαxια) πoυ πρ6κειταt να κατασκευα.
cβoυv.
σσ εiναι τo κ6oιo5 παραγωγη5 ανα τεμα11ιo, και
ΡC εiιnι τo oιrvολικ6 κooιog παραγωγηg Yια τα P τεμα11ια.

ΙΙ ξ&πη αιπη μo5 δirrει τo αιrvoλlr<6 κ6αro5 τη5 παραγωγη5, τo oπoio περι-
ιη4eιΕι ο κδοωg ττ15 ετιfrδυοr6 και τo κ6oιo9 καταoκευη9 καΘε μικρoεπε-
fupοΦ. lilειnριξrcιo τρ6πo oρiζoυμε τr1 oυvoλuαi oπ6δooη rο5:

TR:PxUP

6πoυ
UP εiraαι η τιμη πiληαη5 r<αΘε μlr<ρoεπεξεργαoη
P εiναι o αριΦξτoιl εττεftργαoτιilν πoυ 9α πωξΘotν, και
T.R εiναι τα oιgνoλικd 6σ0δα, δηλαδη η απoδooη τη5 επθνδυoη5.

Παρατηρoυμε 6τι o αριΘμξ των μικρoεπξεργαoιιbν πoυ 9α παραxΘoυν
εiναι o iδιog με τoν αριθμ6 των μικρoεπεξεργαoεrbν πoυ 9α πωληθoυν. To
γεγoν69 αυτ6 βαoiζεται (πη υπ6Θεoη 6τι πωλotvιαι 6λoι oι μικρoεπεξεργαoιεg
πoυ παρdγov[αι.
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2.2.2 EATAΣ
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To μovι6λo, λoιπ6ν, τoυ αυαιηματοs μαs απoτελεiται απ6 δι}o ξorboειg.
ΓVωρiζovτα5 τι5 τιμξ των διαφ6ρων μετα6λητcbν, μπoρoιiμε να υπoλoγtooυμε
τδoo τo ouνoλικ6 κ6αιη παραγωγηg, 6oo και την απ6δooη τη9 επθνδυoηg.
Miα 6μrη απ6 τιg μετα6λητξ, κα1 συYκεκριμθνα o αριfu6g των μικρoεπε-
ξεργαorrbν πoυ 9α πωληΘoιiν, δεν εiναι δυνατ6ν να υπoλoγιoΘεi με ακρi6εια.
Aν 9εωρηooυμε τη μετα6λητη α\τη ωg ανξαρτητη μετα6ληη, εiναι δυνατ6 να
ouvδυdooυμε τιs δυo εξιorboειs Yια να απαvιηooυμε oε καπoιo ερcbτημα η, κατ,
επθκιαoη, για να πdρoυμε καπoια απ6φαoη. Για παρdδειYμα, π6ooι μικρo-
επεξεργααιθ9 πρθπει να πωληθoυν για να αρxioει η εταιρεtα να κερδiβι απ6
αυτη την επ6νδυoη; Στην περtrπωcrη αυτη 9α πρθπει η απ6δooη τηg επθνδυ-
σηs να εiναι τoυλαxιαιoν ioη με τo αυνoλικ6 κ6αεo5 παραγωγη5. FΙ ανιo6τητα
αυτη γραφεται:

TR> PC Λ P x UP > ΙC + P x UC

Aπ6 την ανιoδτητα αυτη μπoρoυμε να υπoλoγtooυμε τoν αριΘμ6 των μ1-
κρoεπεξεργααιιbν πoυ πρ6πει να πωληΘoυν, θτcrι ιbαιε η εταιρεiα να αρxioει να
61ει κθρδη απo την επθνδυoη.

H μovιελoπoηoη αυτoυ τoυ oυoηματos με θνα μαΘηματι:<6 μovι6λo, θ1ει
απλoπoudoει κατα πoλυ η διαδικαoiα εκιiμηoη5 μιαg επ6νδυoη5. ΣκεφΘεiτε
τη διαφoρα αυη9 η5 πρooθγμoη5 απo τo να κανει η εταιρεtα την επθνδυoη,
και να περιμ6νει μετα να καΘoρioει την τιμη πrbληoηg των μικρoεπεξεργααιδν
ανdλoγα με τα τεμαxια πoυ πωλoυvιαι. Aν παρατηρηΘεi 6τι η επθνδυoη δεν
απoδtδει, η εταιρεtα 9α πρ6πει να αυξηoει ην τιμη πrilληoηg Yια να καλυψει την
επθνδυoη πιo γρηγoρα, με την αυξημθνη τιμη oι πωληoει9 9α π6,ooυν (v6μog τηg
πρooφoρα5 και ζr1τηoη$, και τελικα η επ6νδυoη 9α απoτυxει.

Eκιog απ6 τη βoηΘεια πoυ πρoσφ6,ρει τo μovι6λo oιην εκιtμηoη εν69 oυ-
αιηματo5, 6xει επιπλ6oν τo πλεoν6κιημα να μαs δiνει μια λεπτoμερη εικ6να τηg
δoμηs τoυ oυoιηματos πoυ μελεταμε. Στo αυγκεκριμ6νo Παραδειyμα, 6xoυμε
τη δυνατ6τητα να εξετασoυμε διαφoρεg τιμθ5 για τo κ6αιo9 παραγωγη9 (αρxικ6
η ανα τεμαxιo), καΘcb5 και Yια την τιμη πrbληoηs των μικρoεπεξεργαoιrbν, και να
πρooδιoρiooυμε σε καΘε περiπτωση τo οημεto απ6 τo oπoto 9α αρ1ioει να απo-
δtδει η επθνδυoη. Γi,νεται κατανoητ6, 6τι με πρooεr<ιικη αναλυoη, εtναι δυνατ6
να καΘoριαΘεi η τιμη πcbληoηg εν65 πρo16vιos πριν ακ6μη γiνει η επ6νδυcrη κα-
ταoκευη5 τoυ ! To επ6μενo παραδειγμα απ6 τoν τoμ6α τηs Χρηματooικoνoμικη9
αναλυoηg, δεi1νει την αναγκη υλoπoiηoη5 ανoλυτικrbν μovιελων,
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:Φδαlaυ-
j Mε τον εoωτερικ6 ρυΘμ6 απoδooη5 κεφαλαtoυ (ΙnternaΙ Rate of Return-ΙRR), 

{

| αναζr1τεiται τo κ6oιo5 τoυ κειpαλαtoυ με τo oπoio μηδενiζεται η παρoυoα αξtα i

μiαg επ6νδυσηs. o εoωτερικ65 ρυΦos απ6δooη5 υπoλoγiβται απ6 τη αυναρ-
τηcrη καΘαρη5 παρoυoαg αξiα9 (Net Ρresent Value-NPV). H o1θoη αvαμεoα
orα δυo μεγθΘη εtναι η εξηg: \

funπ
NPV:\- , u"t

fr \1+ /-Rft), 
: o

l o δεtκιη5 ΙRR αυαxετtβ την απ6δooη με τo κδαιos τoυ κεφαλαioυ. Eiναι
j φανφ6 6τι η παραπανω εξtoωoη δεν εiναι δυνατ6ν να επilυΘεt αναλυτικα,

i orra απαιτεtται μiα πειραματικη μθΘoδo5 (πρoooμoiωoη). Για παραδειyμα,
| αν τo αρxικ6 κ6oιo5 τoυ κεφαλαtoυ μtα5 επι1qεiρηoη5 εiναι 7o.ooo$ Kαι τo
j καΘαρ6 τη5 ειo6δημα μθoα oε μtα πεvιαετi,α εi.ναι
i Πρri:τo θτo9: 15.ooo$
j Δευτερo 6τo5: 2o.ooo$
j τρtτo θτη: 23.4oO$
i Tθταρτo 6τη: 29.8oo$
i Πθμrπo θτog: 31.ooO$

2.2.2 I(ATAΣΙΙErΙΙ ANA/ιY-TIKΩN MoNTEΛS}N

Tα μαΘηματικα μovιθλα 6xoυν ω9 oιoxo να αναπαραoιηooυν την πραYματικ6τη-
τα η πτυxξ αυτη9 με η βoηΘεια μαΘηματικrbν εwoιcbν, oυμ66λων, και oxθoεων.
Eπoμθνωs, η κατασκευη εν69 μαΘηματικoυ μovι6,λoυ αυνtαιαται oιην αvιιαιoi,-
xιση των αvιικεψ6νων και διαδικαoιιbν τoυ oυαιηματos με μαΘηματικα oεoι1εiα.
Aυτo oημαiνει 6τι sα πρθπει εκ των πρoτθρων τo πραYματικ6 o0αιημα να ανα-
παραoιαΘεi με θναν πιo απλ6 τρoπo, με αλλα λ6για να παρoληφΘεi θνα rιληΘos
απ6 rπυx6g τoυ (ovι6τητε5, δραoιηρι6τητε9, κ.o.κ). Aυτ6 oημαiνει 6τι 9α πρθ-
πει να ενoωματωΘoυν αιo μovιdΛo τα πιo oημαvιικα αιoι11εi.α τoυ oυαιηματog,
τα oπoiα 6μω9 αρκoυν Yια να περιγραφεt αυτ6 τo o0oιημα με 6oo τo δυνατ6ν
περιoo6τερη λεrπoμ6ρεια και πιαι6τητα. Tα μαΘηματικα μovιθλα εμπεριθxoυν
μαΘηματικoυ5 αυμ6oλιoμoυ5, o1θoει5 και υπoΘ6oει9 πoυ διθπoυν αυτoυg τoυg
αυμ6oλιαμoυ5, και τoν τρ6πo με τoν oπoto 6λα τα παραπανω αvιιαιoιxiζovιαι με
τo πραYματικo αυoιημα. Στην εν6τητα αυτη 9α oιραφoυμε oιo ζητημα τηs κατα-
oκευη5 αναλυτικcbν μovι6,λων. Αρxικα, 9α παρoυoιαooυμε oυνorπικα τα βrjματα
πoυ πρ6,πει να ακoλoυΘηooυμε για τη δημιoυργiα εν65 αναλυτικoυ μovι6,λoυ και
αιη oυν6xεια 9α παρoυoιαooυμε oριoμ6να παραδεtyματα μαΘηματικrbν μovιθ-
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λων. H διαδικαoiα καταoκευηg εν69 αναλυτικoυ μovιθλoυ ακoλoυΘεt τα εξη5
βt'1ματα:

l. Συλλoγη των δεδoμθνωντoυ oυαιηματo5

2. Aπλoπoiηση τoυ αυoιηflgτog

3. Πρooδιoρ1σμ6s των διαδικαoιιbν και μετα6λητιbν τoυ μovιθλoυ
4. KαΘoριαμ65 των αxθoεων αναμεoα oιιg μετα6λητ69

5. Πρooδιoρισμ6s τωv περιoριoμιbν αιoυg oπoioυg υπ6κειvιαι oι μετα6λητ69τoυ πρo6ληματos

6. Eλεyxo5 πιαι6τητα5 τoυ μovι6,λoυ

Συλλoμi Δεδo*6.vοrν τoυ Συατriματog Aρκετoi απ6 τoυ9 νoμoυs πoυ θ1oυνδιατυπωΘεt oε επιoιημεg 6πω9 εiναι.o μoΘημoτικα η η φυ;ικη βαoiαιηκαν oε6να rιληΘog παραηρηoεων. Eπoμθνωg, εiναι φυoικ6, τo.πρrbτo βημα πoυ απαι-τεiται για την αναrm:ξη ενξ αναλυτικoυ μovιdλoυ εiναι να ouλλε1Θoιiν 6oo τoδυνατ6ν περιoo6τερε5 rιληρoφoρiη και παραηρηoει9 Yια τoν τρoπo λειτoυργiαg
τoυ πραYματικoυ oυoΦματos. oι πληρoφoρiεg αυτ69 gα πρ6πει να αναλυΘoυνκατdλληλα, rboιε o κατασκευαoιη9 τoυ μovιdΛoυ ,o μ..oρ"i να υλoπoιηoει 6να
μovιiλo τoυ oπoiου oι διαδικαoiεg gα oδηγoιjν αια απoτελ6αματα τα oπoiα θ-
Χoυν παρατηρηΘεi. Παραδεiyματα απoτελoιiν η oυMoγη αιατιoιικrbν αιoι1εiωναxετικα με την καΘυαι6ρηoη των oυρcbν αε θνα oυoιημα εfuπηρ6τηoη9 πελα-τrilν (π.x. τραπεζα), η ouMoγη δεδoμθνων αxετικα με τη διακiνηoη εμπoρικrilν
αγαΘrilν κατω απ6 μtα αυyκεκριμ6νη τιμoλoγικη πoλιτικη, κ.o.K.

Yπαρxει αλληλεπiδραoη αναμεσα σιη αυλλoγη δεδoμ6νων Kαι στην κατα-oκευη τoυ μovι6,λoυ. ,ooo πιo πoλυπλoκo εiναι θνα μovιελo, τooo πιo πoλυrτλo-κα εiναι τα δεδoμθνα τα oπoiα 9α πρ6,πει να αυλλε1Θoυν και επιπλd'oν, επειδη ηαυ^^oγη δεδoμθνων απoτελεi μiα xρoνo66ρα διαδικαotα (ioωg η πιo 1trρovo66ραδιαδικααiα πoυ απαιτεiται για την κατασκευη εν69 μovιελoυ), τooo πιo αυvιoμα9α πρ6πει να ξεκιvηoει αυτη η διαδικαoiα.
Eπioηg, πρθπει να γiνει oαφθ5 6τι η μoρφη και τo μθγεΘo5 των δεδoμdνων ταoπoiα 9α oυλλεxΘoυν καΘoρiζεται oε μεYαλo βαΘμ6 

^o. 
λ..6 

-την 
tδια τη μελθτη,α^^α και απ6 τα απoτελ6,oματα τα oπotα επιΘυμoυμε να λα6oυμε. Στo παρdδειγ-

μα τη5 τραπεζαg, αν τo αvιικεiμενo τη9 μελ6τη9 αφoρα .o, xρο,o παραμoνη9 oιηνoυρα, τα δεδoμ6να πoυ πρθπει vα oυλλεxΘoυν αφoρoυν.oιατιo.ικιξ5 κατανoμ6,9
των 1ρ6νων αφιξηs και εfuπηρθτηoηs τωv πελατcbν. AvιtΘετα, αν τo αvιικεiμενoτηg μελ6η9 εtναι oι oυναλλαγξ τηg τραπεζαg (καταΘθοειg, αναληψει5, δανεια),τ6τε 9α πρiπει να oυλλε1Θoυν αιoιxεiα oικovoμικηs φυσηs.
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Arτλoπotηση τoυ Συoτιiματos To δευτερo βημα για την υλoπoiηoη εν65

μovε6λoυ εiναι η απλoπoiηοη τoυ, η oπoiα oυνtαιαται oιην αφαiρεoη 6λων των
περιτιrbν πληρoφoριrbν, αιo βαΘμ6 6μω9 πoυ τo τελικ6 μovι6λo δεν 9α xαoει την
ακρi6εια τoυ. H διαδικαoiα αυτη συΧva εμπερι6xει μiα oειρα αrτλoπoιηoεων,

η πρooεγγtoεων. Στo παραδειYμα τηs τρdπεζαg πoυ αναφθρΘηκε παραπανω,
o xρ6νog πoυ απαιτεiται για νo φΘαoει 6να9 πελατηs σtην τραπεζα η η τυ16ν
καΘυαι6ρηoη την oπoiα 9α αυναvιηoει καΘ, oδ6ν' εiναι αιoι11εiα πoυ αυνδ6,oν-
τα1 με τo αυoιημα. ,oμωs, τo o0oιημα δεν 9α απωλθoει την ακρt6εια τoυ αν
απλoπoιηooυμε τα πραγματα και 9εωρηooυμε απλξ 6τι oι αφtξειs των πελατrbν
ακoλoυΘoυν εκΘετικη κατανoμη, xωρis να ενδιαφερ6μααιε για τo τι 61ει αυμ-
βεt με1ρι o καΘε πελατη5 να φταoει oιην τραπεζα. Mε την απλoπoiηoη αυτη
εξαλεiφoυμε αxρηoιε5 rιληρoφoρiε5.

,Eναg αλλo5 λ6γo5 Yια τoν oπoio τo o0αιημα 9α πρ6πει να απλoπoηΘεi εiναι
6τι τα περιoo6τερα πραyματικα oυoιηματα περιθxoυν τεραoιιo 6γκo rιληρoφo-
ριrbν, o oπoiog 9α πρθπει, 6ταν καταoκευαoιεi τo μovιdλo, να απoΘηκευτεi oιoν
υπoλoγιαιη. Eπoμθνωg, εtναι επιΘυμητ6, τ6oo για λ6γoυ5 απoΘηκευoηg, oλλα
και Yια λ6γoυ9 ταxυτητα5 τηE εr<ιθλεcrηs τηs πρoσoμotωoη5, να δημιoυργoυμε
6oo τo δυνατ6ν πιo αrτλα μovιθλα.

Πρooδιoρισμ6s τωv Διαδικαoιcjrv και Mετα6λητc5ν τoυ Morrτ6λoυ
To τρiτo βημα τηs αναrm:ξη5 εν65 μαΘηματικoυ μovιdλoυ εμπεριθxει θνα βαΘμo
..φαvεαoiα5,,. ,Exovιαg αυλλθξει τα απαραi,τητα αιoιxεiα και θxovια5 αφαιρθoει τι5
περιτιθ9 πληρoφoρiεg, o κατασκευασιηs τoυ μovιθλoυ πρooπαΘεi να καΘoρioει
τιg διαδικαotεg και τιg μετα6λητ6,5 τoυ μovιθλoυ. o αι61o5 εiναι να μεταφραoιoυν
oι διαδικαoiεg, oι α1θoει9 και o1 πoo6τητε5 τoυ πραYματικoυ αυoιηματog oε 6να
o0νoλo απ6 μαΘηματικθg 6woιε5, αx6oει5 και αυμ6oλιαμoυ9. Συxνα, θνα oυνoλo
εξιorboεων εiναι αρκετ6 για να περιγραψει θνα oυαιημα. FΙ μελθτη αυνoλικα,
εξαρταται oε μεγαλo βαΘμ6 απo αυτ6 τo βημα, γιατi μiα λαΘo9 μεταφραoη των
oιoιxεiων τoυ πραYματικoυ oυαιηματos oε μαΘηματικθ5 εwoιεg gα καταoιηoει
αδυνατη τη ληψη 1ρηoιμων απoτελεαματων.

Etναι πρoφανdg 6τι η μεταφραoη εν69 πραγματικoυ oυoιηματo5 oε θνα μα-
9ηματικ6 μovιθλo δεν εiναι μoναδικη. Mε αλλα λ6για, εtναι δυνατη η υπαρξη
πoMrbν μovιθλων εν65 oυoιηματos, τα oπoiα απεικoνtζoυν ικανoπoιητικα την
πραyματικoτητα. FΙ απ6φαoη αxετικα με τo πιo μovιθλo (αν υπαρxει) εiναι πιo
ακρι665, λαμ6ανεται κατα τoν 6λεγxo πιoι6τητα5 τoυ μovιθλoυ (6κιo βημα). Συ-
xνα, για μiα μελθτη Χρησιμoπoιoυvιαι περιoo6τερα απo θνα μovιθλα, αoxετα με
τo 6τι καπoιo θxει απoδειxΘεi κoλυτερo. Aυτ6 oφεiλεται αιo 6τι τo β6,λτιoιo μo-
vιiλo toω5 δεν λαμ6ανει υπ6ψη καπoιεg rιλευρ6.5 τoυ πραYματικoυ αυαιηματog,
oι oπoiεg 6μω5 θ1oυν oυμπερilηφΘεi oε θνα αλλo μovι6,λo. 

,oπω5 εiδαμε και
oιη αυλλoγη των δεδoμ6νων, η μoρφη τη5 μελθτη5 μπoρεt να καΘoρioει πoιo η
πoια μovι6λα 9α 1ρηoιμoπoιηΘoυν.
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H εξioωoη {2.7) μoι6Φι αρκετα με την (2.3). o αναγvriιoιη5 μπoρεt βαoιζ6-
μενξ αo πρoηYoι3μενo παραδειγμα να υλoπoιησει τo μovι6λo με τo εργαλεto
SΙMULΙNK (βλ. Αoκηoη 2.2).

2.g MoNTE/ιA ΙΣToΞ
\

Tα μovι6,λα ιoιoυ εiναι μια KατηYoρiα μovιθλων πoυ βρicrκει εφαρμoγη σε ανα-
δρoμικθ5 εξιorboειg. Στα αναλυτικα αυτα μovιiλα, η τιμη μιαg μετα6λητη5 oε

μια δεδoμθνη 1ρoνικη σEιYμη εξαρταται απ6 την τιμη τη9 iδια5 η μια5 αλλη5

μετα6λητη9 κατα την πρoηγoυμενη xρoνικη σEιYμη. Θα εξεταooυμε εδrb θνα μo-
vι{λo πρooφoρα5-ζr1τησrls, τo oπoio μπoρεi να μελετηΘεt με διαγραμμα ιoιoυ.
FΙ oνoμαoiα τoυ διαγραμματos αυτoυ 9α γtνει κατανoητη απ6 τo αxημα πoυ
δημιoυργεtται κατα τη γραφικη παρααιαoη τoυ μovι6λoυ [Κeijnen 1992].

Θα xρηoιμoπoιηooυμε εκ v6oυ τo κλαoικ6 παραδειyμα πρooφoραg και ζr1-
τησηs. Mετα απ6 την περιYραφη τoυ μovι6,λoυ, 9α παραΘ6ooυμε τoν τρ6πo
υλoπoiηαη5 τoυ στo MAΠ.AB. ,Eαιω 6τι η εξioωoη πoυ δiνει την β1τηoη εν65
πρoi6vιo5 Di σε ox6oη με την τρθ1oυoα τιμη η εiναι:

Dι : kι _ kzPι' 6πoυ k1, kz > 0 (2.8)

Σε καΘε 1ρovικ6 διαoιημα i, η πρooφoρα ξαρταται απo την τψη τoυ πρo-
Tovιo5 κατα τo πρoηγoυμενo xρoνικδ διαoιημα i _ L. Eπoμθνω5, η πρooφoρα
,S; δtνεται ω5 αυνdρτηση τηs τιμη5 ξ-1:

Sι : lι * lzPι_l', 6πoυ 11, lz > 0 {2.s't

Tθλog' oε καταoιαση ισoρρoπiαs, η πρooφoρα εiναι ioη με τη β1τηoη, δηλα-
δη:

Dι: Sι (2.10)

Θα πρ6πει να oημειrbooυμε εδrb 6τι oι παραμετρoι kι,kz,J1, και J2 δεν εiναι
απoλυτωg αιαΘερ65, αλλα περιλαμ6ανoυν και 6ρoυ5 τυ1αiα5 ανωμαλiαE oι oπoioι
ακoλoυΘoυν καπoια κατανoμη. Δηλαδη, oιη γενικη περtπτωoη:

kl':kι*kn

6πoυ η παραμετρo5 k11 εiναι oιαΘερα και η παραμετρo5 k12 ακoλoυΘεi καπoια
τυ11αiα κατανoμη. Xαριν απλ6τητα5 6μωs, και xωρi5 παρα6iαoη τη5 γενικ6τητα9,
9εωρoιiμε εδcb 6τι 6λoι oι παραμετρoι τυxαtαg ανωμαλiα5 εiναι i,ooι με τo o.

To αυyκεκριμ6νo μαΘηματικ6 μovιθλo, oιo oπoio καταληξαμε, εiναι πoλυ
απλ6 και μπoρεi να λυΘεt αναλυτικα. AvιικαΘιαιcbvια5 απ6 τιs (2.8) και (2.9)

oιην (2.10) παtρνoυμε:
lι * lzPι-l: kι _ kzPι

Λαμ6αιτ
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δtνει ττ1ν τηr
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oυνδ€ει με r
A5 υπoθ

μη πcbληoη
oεηντιμη Q
oη5, ανεfαi'
vα πλημi'ω
oιo Q1, r<αl

oτoυ η πρoι
PJ. }Ι διαδι
αυτo, ματi
διακιiμαror

oι rιμξ
ριφoΦ τoυ l

να μην κατΙ
oεται ανα1rε

oπoτε τo oιi
Eiναι επicπ1
κρuvoμεlο
αto Σ1ημα !



MoNTEΛA IΣToY 67

Λαμ6ανovιαg υπ,6ψιν 6τι crιην καταoιααη ιooρρoπiαg η τιμη τoυ πρoT6vιo5

δεν αλλαζει, και επoμθνωs, η : Pi-γ, καταληγoυμε σEην τελικη εξioωgΓη πoυ
δtνει την τψη τoυ πρot6vιo5:

p, : lt - I! (2.11)

\ ' kz*lz
Στo Παραδειγμα αυτ6, υπηpxε η δυνατ6τητα επiλυoη5 τoυ μαΘηματικoυ μo-

vιθλoυ. Σε πoλλθ5 περιπτcboειg 6μωs, oι μαΘηματικθg εξιoriroειs πoυ απoτελoυν
τo μovιθλo δεν 61oυν επιδθxovιαι αναλυτικη επiλυoη. Στι5 περιrπιboειg αυτ65

xρησιμoπoιεtται πρoooμoiωoη. To μαΘηματικ6 μovι6λo πρooφoραg-ζrlτηoηs πε-

ριλαμ6ανει μια αναδρoμικη εξioωoη (2.9), η oπotα, μθoω και τη5 (2.1o) πoυ τη
oυνδ6ει με την (2.8), μαs δiνει την τελικη τιμη Py.

Ag υπoΘθooυμε 6τι καπoιoι εξωγενεi5 παραγovιε5 καΘoρiζoυν την αρ11ικη τι-

μη πrbληoη5 Pg υψηλ6τερα απ6 την τιμη ιooρρoπtαg Pt. Η σι.ηoη τ6τε, π6φτει
αιην τιμη Qο. H πρooφoρα 6μωs' αvtαπoκριν6μενη αιην υψηλ6τερη τιμη π6η-
oη5' ανε6αiνει c,τo Qr. Mε τ6oη μεγαλη πρoσφoρα, η αγoρα εtναι διατεΘειμ6νη
να πληριboει μ6νo τιμη η. ,Oταν πρooφθρεται αυτη η τιμη, η πρooφoρα π6φτει
αo Ql'' κατα την επ6μενη περioδo. Oι εναλλαγθg αυτθ5 αυνεxiζovιαι μθ1ρι5
6τoυ η πρooφoρα να γiνει ioη με τη ζητηoη, και η τιμη να αιαΘερoπoιηΘεi oιην
Pt. kΙ διαδικαoiα αυτη φαiνεται σιo Σxημα 2.3α. Γiνεται εμφανθg απ6 τo σΧημα
αυτ6, γιατi τo μovι6λo oνoμαζεται μovιθλo ιoιoυ. Στo Σ1ημα 2.36 φαtνεται η
διαr<0μανoη τη5 τιμη5 oε καΘε περtoδo.

oι τιμθ5 των παραμθτρων πρoσφoρ65 και σl.ηαηs καΘoρiβυν και τη (ruμπε-

ριφoρα τoυ αυoιηματo5. Aναλoγα με τιs παραμθτρoυ5 αυτ65, τo oυαιημα μπoρεi
να μην καταληξει σε μια oιαΘερη καταoιαcrη, αλλα η τιμη πrbληoηg να εναλλαo-
oεται αναμεoα oε δυo τιμθ5. To iδιo αυμ6αiνει και με την πρoσφoρα και σlτηoη,
oπ6τε τo oυαιημα .tαλαvιιbνεται,,. FΙ περiπτωαη αυτη φαiνεται σto Σ1i1μα 2.4.
Etναι επioη5 δυνατ6ν, τo αυαιημα να απoκλiνει απ6 την αρxικη τιμη, απoμα-
κρυν6μενo αυν6,xεια απ6 αυτη. To o0oιημα τ6τε ..εκρηγvυται,,, 6πω5 φαiνεται
oιo Σxημα 2.5.
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Σ1ημα 2.5
ιπoυ, (β) Y

και δiνει (ζ
FΙ εξoδo5 η
νω5, κδΘεt
συYκεκριμ
Gain η κδ€
(1 και l). .]

Display.
To παρ

γρdφoυν τι
αvtικατασa
μπoρoυμε
διαφoρoπo
σEε τη xρη
πoλλατιλαc
δiνovια5 α

2.4 At
Eνα ενδια(
oλλαγηg τe

μετα6oξ ι

,i

i(α)

Σxημα 2.3: ΣταΘερη καταoιαoη
YραφιΦ παραoιαoη τιμηg

(β)

πρooφoρα5 σ|.ηoηs, (α) διαγραμμα ιoιoυ, (β)

(β)(α)

Σxημα 2.4: Tαλαvιωση πρoσφoραg β1τηo4s, (α) διαγραμμα ιαιoυ, (β) γραφιΦ
παραoιαoη τιμη5

Στo Σxημα 2.6 απεικoνiζεται 6να μovιελo επiλυcrη5 τoυ oυoιηματo5 εξιorboε-
ων β1τηoη5 και πρoσφoρα5, υλoπoιημ6νo με τo εργαλεto SΙMULΙNK. Στo σXημα
φαiνεται η επiλυoη τoυ αυoιηματo5:

Qd_Ι5+P : Ο

Q"+g-ZP : 0

oλλα εtναι πρoφανξ 6τι τo iδιo μovι6λo μπoρεi να ΧρησιμoπoιηΘεi oε oπoιoδη-
πoτε o0oιημα. To τμημα Algebraic Constraint δθ1εται ω9 εtooδo 6να oημα /(z)
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η
tu

P1
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a4 Aq qq a
(α)

Σ1ημα 2.5: ..Eκρηγw6μενη,, καταoιαoη
ιoιoυ, (β) γραφιΦ παραoιαoη τιμηg

πρooφoραg σlτηoηs, (α) διαγραμμα

και δiνει ω9 6ξoδo την τιμη η oπoiα εiναι αναγκαiα rbαιε η εiαoδos να μηδενιαιεi.
H 6ξoδo9 πρθπει να 6xει μtα ox6oη ανατρoφoδ6τησηs με την εiooδo, και επoμθ-
νωg, καΘεν6,α τιμη τη9 εξ6δoυ λαμ6ανεται ωg αυναρτηση τηs πρoηγoυμενη9. Στo
oυγκεκριμdνo παραδειyμα, oι εξoδoι Ρ και Q ανατρoφoδoτoυν απ6 δυo τμηματα
Gain η καΘε μiα, δiνovtαg oιo o0αιημα τoυs αυvιελεαι69 των P (1 και -3) και Q(1 και l). To oιiαιημα txει λυoη P : 6,Q :9,6πω9 δεtxνoυν τα δυo τμηματα
Display.

To παραπανω μovι6,λo επlλυει oυαιηματα γραμμικrbν εξιocboεων, πoυ περι-
γραφoυν την ισoρρoπiα τη5 αγoραg. Aν υπoΘθooυμε oτι η hτηση η η πρooφoρα
αvιικατασταΘoυν απ6 μiα εξioωoη μεγαλυτερoυ βαΘμoυ (π.x δευτθρoυ), τ6τε
μπoρoυμε να υλoπoιησoυμε τo νιio μovιdλo oιo SΙMULΙNK με μiα μικρη μ6νoδιαφoρoπoiηoη. To μovιθλo αυτ6 απεικoνiζεται oιo Σ1ημα 2.7. Παρατηρεi-
(πε τη χρηση εν69 τμηματos τo oπoi,o δdxεται ω5 εiooδο τo P καΘrbg *o. . P
πoλλαrιλαoιαoμθνo με θναν παραγovια d (κατω αριαιερα μ6ρξ τoυ o;trηματog),
δiνovιαg ω5 6ξoδo dP2. To μovιθλo τoυ Σxηματ og 2.7 επl.λυει τo α0oιημα:

QaΙ_bP*α:0
Q"+dP2*c:O

2.4 ANA/\ΕH EYAΙΣΘIΙΣIAΣ ΣETIIMATΩN
Eνα ενδιαφθρoν 96μα πoυ απασxoλεi αυ1να τoυ9 ανoλυτθ5 εiναι η μελ6τη τη5
αλλαγηg των απoτελεoματων τηs πρoσoμotωoη5, η oπoiα oφ,iλ..o. oε μiα μικρη
μεια6oλη των παραμιiτρων τoυ μovι6'λoυ. Aυτη η μελθτη oνoμαζεται αυα7υoη

45
(β)
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end;

Σxημα 2.8: Συoιημα αναρτηoη5 ελατηρioυ-απoo6εoη5

ευαιoΘηoing (Sensitivity AnaΙysis). Στo πρoηγoυμενo Παραδειyμα εiδαμε τη
Χρηση μαΘηματικcbν μovιιi\ων Yια τoν πρooδιoριαμ6 μια5 τιμηg πoυ μαg ενδι6,-

φερε. Στην εν6ητα αυτη εξετdζoυμε δυo παραδεiyματα xρησηs μαΘηματικrbν
μovιθλων Yια την ανoλυoη τη9 ευαιoΘηoiαg εν65 oυαιηματo5:

1. Συoιημα αναρτηoη5 ελατηρioυ με απ6o6εoη

2. Bελτιoιoπotηoη τηs παραYωγικη5 διαδικαoiαg μiαg επι11εiρησηs

2.4.l ΣY]ΣTΙ{MA ΑNAPTIΙΣHΣ E/ιATIΙPIoY ME AIIoΣBEΣIΙ

To ΠαραδειYμα αυτ6 βαoiζεται oε διαφoρικ65 εξιorboει5, oι oπoiεg δεν xρηoιμo-
πoιoυvιαι μ6νo για την αναλυoη ευαιoΘηoiα5, αλλα Kαι Yια τoν υπoλoγιoμδ των
βαoικrbν εξιorboεων πoυ περιYραφoυν 6να oυαιημα [Ρritsker 1995].

Ag 9εωρηooυμε 6να oυoιημα πoυ απoτελεiται απ6 dνα ocbμα πoυ αιωρεiται
απo θνα ελατηριo. To orbμα εiναι αυνδεδεμ6,νo με μiα ρα6δo εμπoτιcrμθνη oε
υγρ6, θτoι rbαιε η κivηoη τoυ orbματoE να απoο66νεται. To oιiαεημα αυτ6 αvιι-
αεoι1εt oιην αναρτηoη εν65 αυτoκινητoυ αλλα και σε αλλα φυoικα αυoιηματα.
To ελατηριo υπαρxει αυτoυαιo oιo αυτoκiνητo, ενrb η διαταξη απ6o6εoη9 δεν
εiναι τiπoτε αλλo απ6 τo αμoρτιo6ρ. To μovιθλo τoυ oυoιηματo5 φαiνεται σιo
Σxημα 2.8.

,Eαιω oτι τo orilμα θ1ει μετατoπιoΘεi απ6 την καταoιαoη ιooρρoπtα5 τoυ κατα
θνα διααιημα r. Στo orbμα τ6τε επενεργoυν διαφoρε5 δυναμειg:
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α. H δυναμη τoυ ελατηρioυ πoυ εiναι αναλoYη τηs μετατ6πιoη9 z:

ft: ktr

6πoυ k1 εiναι η oιαΘερα τoυ ελατηρi,oυ.

β. H αvιioιαση τηs απoo6εoη5, πoυ εiναι ανdλoyη η5 ταxυτηταs τoυ οrbμα-
τog. Λαμ6ανovια9 υπ6ψη 6τι η τα1trι1τητα εiναι η πρ6η παραγωγo5 τηg
μετατ6πιoηs ωs πρos τo xρ6νo, η δυναμη αυτr1 εiναι ioη με:

fz: kzr'

oπoυ k2 εiναι η αιαΘερα απ6o6εoη5.

γ. H δυναμη πoυ πρoκαλεi την επιταxυνση τoυ orbματo5. Λαμ6ανovια5 υπ6-
ψη oτι η επιτα11υνoη εiναι η δευτερη παραγωγog τηg μετατ6πισηs ωs πρos
τo xρ6νo, η δυναμη αυτη εtναι ioη με:

f3: ^""
oπoν m εtναι η μαζα τoυ orbματog.

,oλεg 
αυτθg oι δυναμει5 εξιooρρoπoυν τo βαρog τoυ orbματog.F'. To μαΘημα-τικ6 μovι6'λo πoυ περιγραφει τo αυαιημα εiναι:

-r" + kz"' + k1r: F (2.t2)
FΙ ξoωoη αυπ1 εiναι μια διαφoρικη εξioωoη δευτtραg ταξεωg, και μπορεi ναεπ,λυΘεi εiτε με τη μθΘoδo τoυ Euler εiτε με τη μθΘoδo Runφ-Kutta Uohnsonl982l. oι βαoικ69 Yραμμξ κrbδικα πoυ επlλυoυν την εξtοωoη με η μ6ΘoδoRunge-Kutta δiνovtαι αrv Πiνακα 2., oε γλrbοoα Tirrbo ΡascaΙ. Eνα9 αναγνrb-

στηs πoυ δεν εtναι απαραiτητo vα 61ει πoλυ ειδικ69 yvriloειg πρoYραμματιαμoli,
μπoρεi ευκoλα να μετατρθψει τoν αυγκεκριμθνo κrbδικα αε oπoιαδηπoτε dλλη
γλrbooα επιΘυμεi.

Πiνακαg 2.1: Πρ6γραμμα επiλυσΙls τηs Eξtoωoηg(2.12)

TYPE
array_type=array Γ'1- . .2 ] of rea1;

VAR
uprim, uo1d, t1, L2, utemp: aΞray_type;
h, k1, k2, f, m: real;

end;
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Tα δiκrυα Petri (Petri Nets) αναrπυxΘηκαν απ6 τoν C.A. Petri κατα την εκπo-
vηστl ηs διδαr<ιoρικη9 τoυ διατρι6η9. Aπoτελoυν περιoo6τερo εργαλεio μovιε-
λoπoiηoη5 oυoιηματων και 614ι πρoooμoiωoηs, αν και τα μovιtλα διr<rυων Petri
μτιoρoυν να πρoσoμoιωΘoυν. Tα δtκευα Petri εtναι μovιθλα ρoηs τηs πληρoφo-
ρiαg, τα oπoiα xρησιμoπoιoυvιαι κυρtω5 oε ααυyxρoνα αυoιηματα, η αυαιηματα
πoυ εμφανiζoυν παραλληλε5 και φυτ6xρoνα εκιελoυμενεs διεργαoiεg.

Tα δiκτυα Petri 1ρηoιμoπoιoυvιαι oε μiα πληΘcilρα εφαρμoγrbν πoυ αφo-

ρoυν τη μελθτη τηs παραYωYη5, τoυ ελ6γ1oυ διεργαoιcbν, των συστηματων ε-
πικoινωνιcbν, κ.o.κ. Ειδικ6τερα, oιoν τoμθα τηs παραYωYηs, τα δiκrυα Ρetri
Χρησιμoπoιoυvιαι Yια τη μovιελoπoiηoη απλcbν γραμμcbν παραγωγη5, αυαιημα-
των παραYωYη5 με κoιν6xρησEoυs π6ρoυ9, κ.o.κ. Στoν τoμθα των επικoινωνιrbν,
τα δtκιυα Petri 1ρηoιμoπoιoυvιαι εr<ιενcb5 τα τελευταiα xρoνια Yια τoν θλεyxo
τηg απ6δooηs κα1 αξιoπιoιiαg των πρωτoκ6λλων επικoινωνi,αg μεταξυ δικιυων η
oυαιημ6των παραλληλων επεξεργαoιrbν.

Λ6γω τη5 ευρεiαg Χρησηs τoυs, τα δir<ιυα Petri εξελioσovtαι αυνεxrbg και
πρoτεiνovιαι νθεg μoρφθ9. 

,Eνα παραδειyμα απoτελoυν τα ΧρCJματιαμ6να δir<ιυα
Petri, τα oπoiα Χρησιμoπoιoυvιαι r<υρiωg Yια τη μovιελoπoiηση και αναλυoη
μεγαλων oυoιηματων λoγιoμικoυ. Eπioηg, θxoυν γiνει πρooπαΘειε5 Yια την
πρooΘηκη oιoι1εiων 1ρoνιoμoυ αια δir<ιυα Petri, πρoκειμdνoυ να μελετηΘoυν
δυναμι:<α oυoιηματα.

4.l ΔoMH TΩN ΔΙI(TYΩN PΕTRΙ

To Σxημα 4.1 απεικoνiζει τη γενικη δoμη εν69 δικιυoυ Ρetri. To γραφημα πε-
ρι6xει δυo τυπoυ5 κ6μ6ων: r<υκλoι, oι oπoioι oνoμαζovιαι 96oει5 και γραμμ69,
oι oπoiε5 καλoυvιαι μετα66oει9 . Aυτoi oι κ6μ6oι oυνδθovιαι με κατευΘυν6μενα
τ6ξα απ6 96oει5 πρog μετα6αoει5 η απ6 μετα6ασειs πρos 96oει9. FΙ κατευΘυνoη
εν69 τ6ξoυ απ6 τoν κ6μ6o i αιoν κ6μ6o j oημαtνει 6τι o κ6μ6o9 i απoτελεi εioo-
δo τoυ κ6μ6oυ j. Στo παραδειγμα τoυ Σxηματos 1, η 96oη p1 εiναι εtooδo5 τη5
μετα6αoη9 f1, ενrb η μετα6αoη f1 εiναι εtooδog των 9θoεων PzlP4, και p5.

Eπoμενωg, μπoρoυμε να 9εωρηooυμε 6τι iνα δiκιυo Petri απoτελεtται απ6
τ6ooερα μερη:

1. ,Eνα αυνoλo Θ6oεcoν P.

2. 'Ενα α0νoλο μετα&ioεcιν T

3. Miα αυναρτηoη ειo6δoυ Ι
4. Miα oυναρτηoη εξ6δoυ o
Oι αυναρτηoει5 ειo6δoυ και εξ6δoυ αυoxετiζoυν τι5 9θoει9 με τιs μετα6αoει9.

FΙ oυναρηoη ειooδoυ 1 εtναι μια απεικ6νιoη απ6 μια μετα6αoη ti πρog ενα αυνo-
λo 9θoεων 1(t;) πoυ oνoμαζovιαι 96oει5 ειo6δoυ τη5 μετα6αoη5. H oυναρτηoη

:

Σ;

εξ6δου o απεικο
ζovιαιΘθoειg ξii
9θoειg τoυ' τιs με
o μαΘημαεικξ r

Mια δoμη δυ<τιi

P : {pl',pz....ι
T : {tt,tz, --.t"

To oovoλo τr.wI
Ι .. T ---' E- εi
oακoυ5 $εoεctY.

Q'T--*fi|-ε
.Ψ59υ.s-ΨΨ9t

Για παβδεη
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εξ6δoυ o απεικoνiζει μια μετα6αcη ti oε bνα αυνoλo 96oεων o(t';) πoν oνoμα-
ζovιαι Θ6oει5 εξ6δoυ τηg μετd6αoη5. H δoμη εν65 διr<r0oυ Petri oρtζεται απ6 τι5
9θoει9 τoυ, τιs μετα6αoει9 τoυ, τη oυναρτηoη ειo6δoυ, και τη ouναρτηoη εξ6δoυ.
o μαΘηματικ69 τoυ oριoμo5 εiναι o ακ6λoυΘo9 (6πoυ P- : P x P X ....):
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oPΙΣMoΣ 4.1
Mια δoμη δικτrioυ Petrl, C, εiναι μια διατεταyμθνη τετραδα , C : (P,T, Ι , o) 'P : {pι,pz,..,Pn} εiναι 6να πεπεραcrμ6νo α0νoλo Θ€oεων, n } 0.
T : {t',tz,.,'t^} εtναι θνα πεπερααμiνo αjνoλo μετo66oεc,υν, m } 0.
Τo ouνoλo τωv 9θoεων και τo α0νoλo των μετα6αoεων εiναι ξ6να μεταξυ τoυ5.
Ι : T ---+.R- εtναι η oυνdρτηoη ειo6δoυ, μια απεικ6νιoη απ6 μετα6αoει9 oε
oακoυg 96,oεων.

Q : T ---+ R- εiναι η oυναρτηoη εξ6δoυ, μια απεικ6vιoη απ6 μετα6ααει9 oε
oακoυ5 9θoεων.

__-f

Για παρdδειyμα, τo Yραφημα τoυ Σxηματξ 4.1 αvιιoιoι;1εi oιηv δoμη:

(P'T' Ι,o)
{pl, pz, ps,pι,ps}

{tl,tz,ts'tι}
{pt}
{pz,pι,ps}
{ps}

{pz,ps]ι

C
P
T

Ι (tl)
o(tι)
Ι (tz)

o(tz)
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1(ts)

o(te)
Ι(tι)
o(tι)

{pι}
{pe}

{pι,ps}
{pι,ps}

εν69 δu<ευoυ F
την εκr€λεoη ει

i oPtΣuoΣ.ι
l To μoρxiριq
; τo otrιloλo τoν

.Eνα 
μαμκο

trt C : (P.T.
M - (P,T.I-(
r<rυoυ Petri 6rι
δι:<rυoυ Petri o
κατααιαoη αυυ

4.3 EETΞ

oμoναδlκξια
εtναι αυιξ πα
θνα δiκευo Fet
oιoυv γεγovoτo
εξoδoυ' oι orιci

oι εiooδoι και θξoδoι μ.o5 μ"λοocrη5 εtναι oακoι 96oεων. Σ6κo9 εtναι μια
γενiκευoη των oυν6λων πoυ επιτρ6,πει πoMαπλ65 εμφανtoειg τoυ iδιoυ crιoι1εioυ
oε 6να oακo.

Mtα δoμη διr<r0oυ Petri απoτελεiται απ6 9εoει5 και μετα6αοει5. Σε αvEισEoι-

11iα με αυτ65, 6να γραφημα διr<ιυoυ Petri θ1ει δυo εtδη κ6μ6ων. ,Eνα5 κtκλog Q
αvιιπρoσωπευει 96oη, ενιb μια Yραμμη | αvιιπρooωπεriει μετα6αcrη. oι 9θoει5
και oι μετα6αoει5 αυνδ6'ovιαι με κατευΘυν6μενε9 ακμ6s (βθλη), μερικθ5 απ6 τι5
oπoiε5 κατευΘυνovιαι απ6 96oη oε μετα6αoη ενcb αλλεg κατευΘυνovιαι απ6 με-
τα6αoη oε 96oη. Mια ακμη πoυ κατευΘυνεται απ6 μια 9θoη p, σε μια μετα6αoη
ti oρiζετ 6τι η $i,oη εiναι εiooδog αιη μετα6αoη. oι πoλλαπλε5 εiooδoι oε μiα
μετα6αoη υπoδηλrbνovtαι με πoλλαrτλθg ακμ6s απ6 τι5 9θoει5 ειo6δoυ oιη μετα-
βαoη. oι 9θoειg εξ6δoυ υπoδηλri:νovιαι με ακμ69 απ6 τη μετd6αoη αιι5 96oει9
αυτθ5. Kαι παλι, oι πoλλαπλ65 6,ξoδoι υπoδηλrbνovιαι με πoMαrτλθ5 ακμθg. ,Eνα

δiκrυo Petri εiναι πoλυγραφημα, γιατi επιτρ6,πεται να υπαρxoυν πoλλαπλ65 α-
κμθg απo τoν θνα κ6μ6o τoυ Yραφηματξ (πoν αλλo. Eπιπλθoν, επειδη oι ακμθ5
των Yραφηματων εiναι κατευΘυν6μενεs, τα δiκιυα Petri εtναι κατευΘυν6μενα πo-
λυγραφr]ματα. Tελo5, oι κ6μ6oι εν69 γραφηματos Petri μπoρoυν να xωριoΘoυν
oε δυo oιiνoλα (96,oει9 και μετα6αoει5), θτoι rboιε καΘε ακμη να κατευΘυνεται α-
π6 αιoιxεio τoυ εν69 αυν6λoυ (9θoη η μετα6αoη) oε oιoιxεto τoυ αλλoυ oυν6λoυ
(μετα6αoη η 9θoη). To γραφημα εiναι, επoμθνω5, και διμερ65. Συνoψiζovιαs, τα
γραφηματα αυτα εtναι διμερη κατευΘυν6μενα πoλυγραΦηματα και oνoμαζovιαι
απλrb5 γραφηματα διr<ιυων Ρetri.

4.2 MAPI(APΙΣMATA TΩN ΔIKTYΩN PETRΙ
,Eνα δir<ιυo Petri τρoπoπoιεi,ται δυναμικα, δηλαδη κατα τη διαρκεια τηg εr<ι6,λε-
oη5 τoυ. Aυτ6 oημαiνει 6τι θνα δiκιυo Petri εμφανiζει και oριαμ6να δυναμικα
oιoιxεiα, εr<ι69 απ6 τι5 96oει9 και τιs μετα6αoει5, πoυ εivαι oιατικ6E. Tα δυ-
vαμικα oιoιxεiα εν69 διι<ιυoυ Ρetri oνoμαζovιαι κoυπ6νια. To κoυπ6νι εiναι
9εμελιrbδεg αιoιxεio των δικευων Petri (6πω5 oι 96,oει5 και oι μετα6αoει$. Tα
κoυπovια τoπoΘετoυvιαι αρxικα oιιg gθoειg τoυ δικrιjoυ και 9εωρεiται 6τι διαμ6,-
voυν εκεi. Kατα τη διαρκεια τηg εr<ιθλεoηs μετακινoυvιαι oιι5 διαφoρε5 9θoει9.
H τoπoΘθτηση κoυπoνιrilν oε θνα δiκιυo Petri oνoμαζεται .Jrαρκαριαμα,, τoυ δι-
r<τtoυ. To μαρκαριαμα εν65 δικιυoυ Petri, δηλαδη o τρ6πo9 κατανoμη5 των
κoυπoνιrbν αvtικατoπtρtζει την κατααιαoη τoυ διr<ιυoυ.

o αριfu6g και η 9θoη των κoυπoνιcbν μπoρεt να αλλαξει κατα την ..εκιθλεση,,
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Σxημα 4.2: Mαρκαριαμdνo δir<ιυo Petri

εν69 διr<ιυoυ Petri. Eπoμ6νω9, τα κoυπ6νια Χρησιμoπoιoυvιαι για να oρtooυν
την εκιθλεoη ενo5 διr<rυoυ Petri.

,Eνα 
μαρκαριαμθνo δtκιυo Petn M : (C,μ) εtναι μια δoμη δu<ιυoυ Ρe-

tn C : (P'T'Ι,O) και εν65 μαρκαρiαματog μ. Aυτ6 γραφεται oυνηΘω9 ω5
M _ (P,T' Ι,o,μ). Στo Σxημα 4.2 δiνεται tνα παραδειYμα μαρκαριαμθνoυ δι-
κιυoυ Petri 6πoυ τα κoυπ6νια αναπαρtαιαvtαι με τελεiε5. To μαρκαριαμα εν69
δικrυoυ Ρetri oρiζεται πριν απo την εκιθλεoη τoυ, ωs μiα αρxικη κατααιαoη. FΙ
κατααιαoη αυτη αλλαζει μ6oα απ6 διαδoxικεg εκιελ6oει5.

4.3 EKTE/\EΣH TΩN ΔIΚTYΩN PETRI
O μoναδικ65 καν6να9 πoυ πρθπει να γvωρiζει κανεi5 6ooν αφoρα τα δiκrυα Petri,
εiναι αυτ65 πoυ αφoρα την εr<ι6λεαη τoυ5. ,oταν 

μovιελoπoιoυμε γεγoν6τα με
iνα δir<rυo Petri, oι 9θoει5 αναπαρισtoυν oυνΘηκε5 και oι μετα6αoει5 αναπαρι-
αιoυν γεγoν6τα. Miα μετα6αoη (η γεγoν69) dxει 6να o0νoλo 9θoεων ειo6δoυ και
εξ6δoυ, oι oπoiεs αναπαρ1στoυν τι5 oυνΘηκε5 πριν κα1 μετα την εr<ι6,λεoη αvιt-
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(πoιxα. FΙ παρoυo[α εν69 κoυπoνιoυ oε μtα 9θoη αναπαριαια την αληΘεια μiα5
oιrp<εκριμθvηg oυνΘηκη5. O Πiνακα5 4.1 δεipει καπoιεg ερμηνεtεg των Θθαεων
ειo6δoυ, η5 μετα6αoηs, και των $ioεων εξ6δoυ εν65 δικιυoυ Petri. Παρoυoιαζει
ενδιαφ6ρoν να παρατηρηοoυμε 6τι, αν τo δiκιυo Petri ερμηνευει κατανoμη π6-
ρων (τρiτη Yραμμη τoυ Πiνακα 4.1), τ6τε oι 9*oει5 ειo6δoυ και εξ6δoυ μπoρoυν
να περι6,xoυν περιoo6τερα τoυ ενQs κoυπ6νια.

Πtνακα5 4.1: Eρμηνεtεg μετα6αoεων, 96oεων ειo6δoυ, και 96,oεων εξ6δoυ εν65
διr<ιυoυ Petri

H αυμπεριφoρα εν69 oυoιηματo5 περιγραφεται απ6 την κατααιαoη τoυ και
τιg αλλαγθ5 πoυ αυτη παρoυoιαζει. Για να μελετηooυμε τη δυναμικη συμπεριφo-
ρα εν65 oυαιηματog πoυ θ1ει μovιελoπoιηΘεi με 6να δiκrυo Ρetri, 9α πρ6πει να
μελετηooυμε την εκτd:λεση τoυ δικιυoυ. H εκι6,λεoη εν65 δικιυoυ Petri ελ6yxε-
ται απ6 τoν αριΘμ6 και την κατανoμη των κoυπoνιrbν oιo δiκrυo. Συμ<εκριμθνα,
τα κoυπoνια πoυ βρioκovιαι oιι9 διαφoρεg gθoει5 τoυ δικιυoυ ελθη4oυv την ε-
r<ιθλεoη των μετα6dσεων, πoυ oνoμαζεται ..m:ρoδ6τηoη,,. ,Oταν 

μια μετα6αoη
πυρoδoτεiται, αφαιρoυvtαι κoυπ6νια απ6 τιg g6oειE ειo6δoυ τη5 μετα6ασηs και
δημιoυργoυvιαι νθα κoυπ6νια τα oπotα τoπoΘετoυvιαι στιs 9θoειg εξ6δoυ τη5
μετα6αoη5. FΙ εr<ιθλεoη, επoμθνω9, εν65 δικιυoυ Petri γiνεται με πυρoδoτηoει5
των μετα6αoειilν τoυ.

Mια μετα6αoη μπoρεi να m:ρoδoτηΘεi αν εtναι ενεργoπoιημ6νη. Mια μετα-
βαoη ενεργoπoιεtται, 6ταν καΘε μια απ6 τι5 96oει9 ειo6δoυ τη5 θxει τoυλαxιoιoν
τooα κoυπ6νια 6oε5 r<αι oι αηtθs πoυ κατευΘυνovιαι απo τη 9θoη αιη μετα6αoη.
Aπαιτoυvιαι, δηλαδη, πoλλαπλα κoυπ6νια για πoλλαπλθg ακμθ5. Tα κoυπδνια
των 9θoεων ειo6δqυ πoυ ενερYoπoιoυν τη μετα6αoη εtναι τα ενερYoπoι6 κoυπ6-
νια τηs μετα6αoη9. Πιo τυπικα, μiα μετα6αoη f εtναι ενερYoπoιημ6νη αν καΘε
μiα απ6 τι5 96oει9 ειo6δoυ τη9p 61ει τoυλα1ιoιoν u(p,t) κoυπ6νια, 6πoυ ω(p, t)
εiναι τo βαρos τηs ακμηs πoυ κατευΘυνεται απ6 τη 9θoη p oιη μετα6ααη f, η τo
πληΘos των ακμrirν πoυ κατευΘυνovιαι απ6 τη $ioη oιη μετα6αoη. 

,Eται, αν oι
εiooδoι oιη μετα6αoη f4 εiναι oι 9θoει5pl και p2,τ6τε η μετα6αoη f4 εtναι ενερ-
γoπoημθνη αν η 9θoη p1 θxει 6να τoυλαxιαιoν κoυπ6νι και η 9ioη pa 61ει επioη5
6να τoυλα11ιαιoν κoυπ6νι. Για να εtναι ενεργoπoιημ6νη μiα μετα6αoη f7 με oακo
ειo6δoυ {p6' p6, p6} ' η 9θoη Pο 9α πρ6πει να d1ει τoυλα1ιoιoν 3 κoυπ6νια.

Mtα μετα6αoη μπoρεt να πυρoδoτηΘεi, αναλoγωs με τo αν τελικα τo γεγo-

ν65 λαμ6αrει 1ιip
των ενεργυπoιrΞn
τoπoΘθηoη αε r<fl
απ6 τη μετα6αoη <

δημιoυργoirvιαι π
o(b) : {n.pιz|'
oιη 9θoη p2. .oτo

τoπoΘετεiται tιrα x
επi πλθov κoιrπιirπ
μπoρεi να ε\,ερYoΙ
Ι(t2): {pzι.n}'
κoυπovιoυ απo ιτμ
κoυπovιoυ σrη p3
διjo).

Tα Σxηματα 4.,l

κrυων Ρetri. H rπr1
τα ακ6λoυΘα απoα

α. Aφαφεiται π
oιι5 9doει5ρ

β. Aφαιρoilιπαιl
κoυπovι oη {

γ. Aφαφεiται ω
και τoπoΘετεi

δ. Δεν εirlαι δυιτ

ε. Aφαφεoirvιαι
τoπoΘειεiται f

αι. Δεν εiναι δυrrc

oι νεε9 καταoτα
μπoρoυμε να &ilωυ

ΓδffioΣ1.' _

Σε 6να δiκrυo Ρetri
δoτηΘεi 6ταν εiιlαι ε

γενικα τo μαρκdρu
δευτερo5 oριoμ6 εil
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νξ λαμ6ανει xrbρα η 6xι. Miα μετα6αoη πυρoδoτεiται με την αφαiρεoη 6λων
των εvερYoπoιcbν rκoυπoνιcbv απ6 τι5 s6oει5 ειo6δoυ τη9 μετα6ασηs και την
τoπoΘθτηoη oε καΘε 9θoη εξ6δoυ τη5 μετα6αoη5 εν69 κoυπlνιoυ για κdΘε ακμη
απ6 τη μετα6αoη αιη 96αη. Eπoμ6νω5, 6ταν υπαρxoυν πoλλαπλ65 ακμ69 d6δoυδημιoυργoυvιαι πoλλαπλα κoυπ6νια. Miα μετα6αση ,3 με ΙQ;) : ip'1 *o,,o(ω) : {pτ,pΒ} εiναι ενεργoπoιημθ\,η, 6ταν υπαρxειτoυλα1ιoιoν 6να κoυπ6νι
oιη 96oη p2' 'oταν η t3 πυρoδoτεiται, αφαιρεiται 6να κoυπ6νι απ6 την p2 Κα|
τoπoΘετεiται 6,να κoυπ6νι (πην p7 Κα1' θνα κoυπ6νι στην Ρra. Aν η 9θoη p2 baει'
επi πλ6,oν κoυπ6νια, αυτα δεν επηρεαζovcαι απ6 την πυρoδoτησr] τηs f3 (αν και
μπoρεi να ενερYoπoιηoει επ6μενε9 πυρoδoτηoειs τηs t3). Mια μετα6αoη f2 μεΙ(t2) : {pzl',pzs} καιo(t2) : {pze,pzs,p25} πυρoδo."i.". μετην αφαiρεoη εν65
κoυπoνιoυ απ6 την p21 και εν6E κoυπoνιoυ απ6 την p23 κα1 τηv τoπoΘ6τηoη εν65
κoυπoνιoυ σtτ1 Pzz και δυo κoυπoνιτbν στ4ν Pzs (επειδη ηp25 εxειπoMαrιλ6τητα
δto).

Tα Σxηματα 4.3(α)-4.3(αr) απεικovtζoυν oριαμθνα αρxικα μαρκαρtoματα δι-
κευων Petri. FΙ πυρoδ6τηoη τη5 διεργαoiα' t1 (6πoυ αυτη εiναι δυνατη), 9α 61ει
τα ακ6λoυΘα απoτελdαματα :

α. Aφαιρεtται τo κoυπ6νι απ6 τη 9θoη p1 και τoπoΘετεiται απ6 6να κoυπ6νι
αιι9 96oει5 p2 Κα1' p3.

β. Aφαιρoυvιαι τα κoυπ6νια απ6 τι5 96,oει5 p1 Κατ p2και τoπoΘετεtται 6να ν6,o
κoυπ6νι oιη 9ιioη p3.

γ. Aιpαιρεiται 6να κoυπ6νι απ6 τη 9ioη p1 και 6,να κoυπ6νι απo τη $doη pz
και τoπoΘετεiται 6να κoυπ6νι oιη 96oη p3.

δ. Δεν εiναι δυνατη η πυρoδ6τηoη, επειδη η 96oη p2 6εν d1ει κoυπ6νι
ε. Aφαιρεoυvιαι δυo κoυπ6νια απ6 τη 96oη pr και θνα απδ τη 9θoη p2 και

τoπoΘετεiται θνα κoυπ6νι στη 96οη p3

αι. Δεν εtvαι δυνατη η πυρoδ6τηoη, επειδη η 9θoη p1 δεν 6xει δυo κoυπ6νια

oι ν6ε9 καταoιαoειg των διr<ιυων απεικoνiζovιαι oιo Σxημα 4.4. Eπoμ6νω9,
μπoρoυμε να δrbooυμε τoν ακ6λουΘo oριoμ6:

oPΙ'M6Σ 4.2
Σε 6να δtr<ιυο Petri με μαρκαριαμα ρ, μια μετα6αoη f7 εiναι δυνατo να πυρo-
δoτηΘεt 6ταν εiναι ενερYoπoιημ6νη. FΙ πυρoδ6τηoη μια5 μετα6ασηs 9α αλλαξει
γενικα τo μαρκαριστλα μ τoυ διr<ιυoυ Ρetri oε θνα v6o μoρκaριo[o ρ,.-;;;δει!τερog oριαμ6 εiναι o ακ6λoυΘo5:
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H m:ρoδ6τηση μiαs ενsργoπoιημθνηs μετ&6αο119 f αφαιρεi ιι(p't) κoυπ6νια
απ6 καΘε 9θoη ειo6δου p τηs μετα6αoη5 f και πρooΘ6τει u(p,t) κoυπ6νια oε
καΘε 9doη εξoδoυ p τηg μετα6ασηs ,, 6πoυ ιο(p, t) εiναι τo βαρog τηs ακμηs
πoυ κατευθυνεται απ6 τη 9εoη p oιη μετα6αση t, η τo rιλt'1θo5 των ακμcbν πoυ
κατευθιiνovεαι απ6 τη sd.oη oιη μετα6αoη.

(δ)

Σxημα 4.3: Παραδεiyματα αρxικcbν μαρκαρισματων δtκιυων Petri

(ε)

Pr

o
2
ρ2

(αr)(β)

(γ) 9:
'-_/
Pz

I

Σxημα 4.4: Μaμ
δiι<rυα τoυ Σ1ημ

-/PzO

!

9z

-\-.
e_z
9z
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(ε)

(αr)(β)

(γ)

(δ)

Σxημα 4.4: Mαρκαρioματα μετα απ6 τιg πυρoδoτηoειg τη5 μετα6αoη9 f1 {ια τα
δir<rυα τoυ Σxηματog 4.3
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4.4 ANA/ιΙΣΞI TΩN ΔIKTYΩN PETRΙ

4.4.l xΩPoΙ KATAΣTAΣEΩN TΩN ΔIKTYΩN PETRΙ

LΙ κατααιαoη εν65 διr<ιυoυ Petri καΘoρiζεται απ6 τo μαρκαριαμ6 τoυ. FΙ πυρoδ6-
τηση μιαs μετα6αoη5 αvtιπρoσωπευει μια αλλαγη τηg κατααιασηs τoυ δικιυoυ
Petri μθoω τηg αλλαγηs τoυ μαρΦρioματog τoυ διι<ιυoυ. o xcbρog καταoιαoεων
εν69 διr<rιioυ Ρetri με n gθoει5 εtναι τo o0νoλo 6λων των μαρr<αρισματων, δη-
λαδη Nr. H αλλαγη τη9 κατααιασηs, πoυ πρoκαλεtται απ6 την πυρoδ6τηoη
μια5 μετα6αοη9, oρiζεται απδ μια oυναρτηoη δ, η oπoiα oνoμαζεται oιlν6ρτηoη
επ6μεvη5 κατ6cπαoηg. ,oταν 

η oυναρτηoη αυτη εφαρμ6ζεται oε ιiνα μαρκα-
ρισμα μ και μiα μετα6αoη t7, δiνει τo νθo μαρκαριoμα πoυ πρor<0πτει απ6 την
πυρoδoτηαη τη5 μετα6ασηs,j. Eπειδη η ,j μπoρεi, να πυρoδoτηΘεt μ6νo 6ταν
εiναι ενεργoπoιημθνη, η δ(μ,t,.) εiναι απρooδι6ρι(πη αν η t7 δεν εiναι ενεργo-
πoιημ6νη oιo μαρκαρισμα ρ. Aν η ti εiναι ενεργoπoιημθνη, τ6τε δ(μ, ti) : μ, '
6πoυ ρ εiναι τo μαρκαριαμα πoυ πρoκυπτει απ6 την αφαiρεoη κoυπoνιcbν απ6
τι5 9εoει5 ειoδδoυ τηs ,j και την τoπoΘθτηoη κoυπoνιcbν oιι5 9θoει5 εξ6δoυ τη5
ti.

Mε δεδoμdνo θνα δir<rυo Petri C(P'T,1, o) και 6να αρxικ6 μαρκαριαμα ρ0,
μπoρεi να εκιελεoΘεt τo δtι<ευo Petri με διαδoxικθ5 πυρoδoτηoεls των μετα6α-
oειbν τoυ. FΙ m:ρoδ6ηση μιαs μετα6αoη9 f7, η oπoiα εiναι ενεργoπoιημθνη αιo
αρxι:<6 μαρκαριαμα, παραγει θνα νθo μαρκαριαμα μL: δ(μo,ti).Στo νθo αυτδ
μαρκαριαμα, μπoρεt να πυρoδoτηΘεi oπoιαδηπoτε ενεργoπoιημ6νη μετα6αoη,
6αιω η f1, 1<αι να παραγει θνα νθo μαρκαριoμ(J TfL2 : δ(μο,tκ). LΙ διαδικαoiα
αυτη μπoρεi να επαναληφΘεi 6oo υπαρ1ει μtα τoυλαΧιστoν ενερYoπoιημθνη με-
τα6αoη oε καΘε μαρκαριoμα. Aν πρor<0ψει 6να μαρκαρισμα (πo oπoio καμiα
μετα6αoη δεν εiναι ενεργoπoιημθνη, τ6τε καμiα μετα6αoη δεν μπoρεi να πυρo-
δoτηΘεi και η αυναρτηση επ6μενη9 κατααιαoη5 εiναι απρooδι6ριαιη για 6λε9
τι9 μετα6αoει9, αρα η εr<ι6λεoη πρ6πει να oιαματηoει. H καταoιαoη αυτη oνo-
μαζεται αδι6ξoδo και παρoυσιαζεται αναλυτικδτερα (πην Παραγραφo 4.4.4. Aν
πρot<υψει 6να μαρκαρισμα πoυ εixε πρoκυψει και πρoηγoυμθνωg, η εr<ιελεoη
τoυ διι<rυoυ Petri μπoρεi, να αυνεxιoιεi επ,απειρo.

4.4.2 MIΙ tNEPΓoπoπΙMtNEΣ METΑBAΣEΙΣ

Miα θwoια η oπoi,α παρoυoιαζει μεγαλο ενδιαφ6ρoν εiναι εκεiνη των μετα6α-
σεων oι oπoiε5 απενερYoπoιoυvιαι μετα απ6 μiα oυγκεκριμθνη πυρoδ6τηoη.
Στην αναλυση των διr<ιυων Petri εtναι επιΘυμητ6 να πρooδιoρiζovιαι αυτ69 oι
μετα6αoει5. Miα μετα6αοη η oπoiα δεν μπoρεt να πυρoδoτηΘεi, εiναι μiα μετα-
βαoη η oπoiα 6xι απλrbg δεν εiναι ενερYorτotημθνη, αλλα μiα μετα6αoη η oπoi,α
δεν μπoρεi vα ενεργoπoιηΘεt μ6oα απ6 μiα ακoλoυΘiα διαδoxικrirν μαρκαρι-
αματων. Mε αλλα λ6για, δεν υπαρxει ακoλoυΘtα πυρoδoτηoεων τθτoια rirαιε να
ενερYoπoιηΘεi η oυγκεκριμ6νη μετα6αoη. Avιiαεoιxα, μtα μετα6αoη μπoρεi να

mrρoδoηΘεi cπ
ε\rερYoπol-fu.

H ειrιroια tol
ε\,os διΙ<Eι,oυ R
καΘε μειo6oo11.
δεδoμειlo μαρκl
μεια απo oπoιo
αυιδ δεν εiναι ε

Ση βι6λιoγ1
σει ττls δυιaτoα

1. Nεκρξ (Ι
τr1oεων.

2. Εν δυvαμ
τoυλαμou

3. k-ειεργoπ
πoiα oι με

4. cc-ειεργα
ακoλoυΘiο

5. Zωvτωεg|
τoυ δlr<rιπ

Για παΦδεπ
αρxικo μαρκdρι
oι ,1 και f2. Aν
oτι 9α αφαφεθε
t2, ενcb 9α μεια1
ενεργoπoηΘεi η
Aν m:ρoδoτr1Θεi:

Pa 9α 6,1ouν ατtd

τξν fs (μειαφdρε
oιη 96oη p6' η i

τιs ,1 και f2 τoπ
ρoδoηΘεi 4 fr s
κoυπ6vι). Tiλos
και αφαιρoirvιαι
να ενερYoπoηθε
ξγει oε αδιfζτδι
ενεργoπoημεwg
τr1oεων t2. ta. t1

τoυ εtναι x-ενε{
ατιειρoν 6ταν εrα
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rrυρoδoτηΘεi αν υπαρxει μtα ακoλoυΘiα m:ρoδoτηoεων, η oπotα τελικα 9α την
ενεργoπoιηoει.

FΙ θwoια των ενερYoπoιημθνων μετα6αoεων o1ετiβται dμεoα με την αναλυoη
ενξ διι<ιυoυ Petri, η oπoiα απooκoπεi στoν εvtoπιoμ6 τυ16ν αδιεξ6δων. Για
καΘε μετα6αoη, δεν εiναι απλα oημαvιu<6 να μπoρεi να rn:ρoδoτηΘεi oε 6να
δεδoμθνo μαρκαριoμα, oλλα να θxει τη δυνατ6τητα μελλovεικηg πυρoδ6τηoη5
μετα απδ oπoιoδηπoτε αλλo μαρκαριιrμα πρoκιiψει αιo δi:<rυo. Πρoφανcbs, αν
αυτ6 δεν εiναι εφιr<ι6, υπαρ11ει πιΘαν6ητα να oδηγηΘoυμε oε αδιθξoδo.

Στη βι6λιoγραφiα και (πην αρΘρoγραφiα oι μετα6ασειs xαρα,<ιηρiζovιαι βα.
σει τηs δυνατ6τηταs ενερYoπoiηΦs τoυs ωs ακoλoυΘωg:

1. Nεκρ6,5 (Ι0), αν δεν μπoρoυν να ενερYoπoηΘouv με καμiα oειρα m.lρoδo-
τηoεων.

2. Εν δυναμει ενερYoπoιημ6νε5 (Ι1), αν εtναι δυνατoν να ενερYoπoηΘoυν
τoυλα1ιαιoν μiα φoρα για καπoια ακoλoυΘiα πυρoδoτηoεων.

3. k-ενεργoπoιημθνεg (L2)' αν υπαρxει ακoλoυθiα πυρoδoτηoεων με την o-
πoiα oι μετα6αoει9 ενερYoπoιoυvιαι τoυλαΧιστoν k φoρ65.

4. oo-ενεργoπoιημ6νε9 (Ι3) αν εμφανiζovιαι απερι6ριoια αυxνα oε καπoια
ακoλoυΘiα πυρoδoτηoεων.

5. Zωvιαν65 (L4)' αν εiναι εν δυναμει ενερYoπoιημθνε5μα κ6Θε μαρκαριoμα
τoυ δικιυoυ.

Για παραδειyμα, 9εωρεiαιε τo δiκιυo τoυ Σ1ηματog 4.5. Mε δεδoμθνo τo
αρ14ικ6 μαρκαριoμα του o-xηματog, υπαρxoυv δυo ενεργoπoιημ6νε9 μετα6αoει5'
o1 ,1 και t2. Aν πυρoδoτηΘεi η tl' τo δi.κιυo gα βρεΘεi oε αδιiξoδo, δεδoμ6,νoυ
6τι 9α αφαιρεΘεi θνα κoυπ6νι απo τη 9εoη pι απενερYoπoιcbvιαg τη μετα6αoη
t2, ενω 9α μεταφερΘεi 6να κoυπ6νι oιη 9θoη p2, κατι 6μω9 πoυ δεν αρκεi' Yια να
ενερYoπoιηΘεi η μετα6αo4 fe, δεδoμθνoυ 6τι η 9θoη p6 δεν 6,1ει καν6,να κoυπ6νι.
Aν πυρoδoτηΘεt πρrbτα η t2, 9α ενεργoπoιησει την ta (oι 9θoει5 ειo6δoυ τηsp5 και
Ρ: 9α θxoυν απ6 6,να κoυπ6νι). Mε τη oειρα η5, η ta μπoρεi να ενεργoπoηoει
την t5 (μεταφ6ρεται θνα κoυπ6νι (πη 96oη pa). Eπioηg, θνα κoυπ6vι μεταφθρεται
oιη 9θoη p6, η oπoiα εiναι 96oη ειo6δoυ τη5 μετα6αor]5 te. H t5 ενεp{oπoιεi
τιs ,1 1<αι f2 τoπoΘετrbvια5 6να κoυπ6νι oιη 96oη p1. Στo oημεio αυτ6, αν πυ-
ρoδoτηΘεi η 11 9α ενεργoπoιησει την t3 (9υμηΘεtτε 6τι η 9θoη pε θ1ει ηδη 6να
κoυπ6νι). T6λo5, 6ταν πυρoδoτηΘεi η t3 μεταιp6,ρεται 6να κoυπ6νι oιη 96oη ta
και αφαιρoυvιαι τα κoυπ6νια των 9ioεων p6 και Pz. H μετα6αoη fa δεν μπoρεi
να ενερYoπoιηΘεi εκ ν6oυ (δεν υπαρ1ει κoυπ6νι oιη 9θoη p3) και τo δtκιυo κατα-
ληγει αε αδιθξoδo. oι μετα6doειg αυτor! τoυ διr<rυoυ xαρακιηρtζovtαι εν δυναμει
ενερYoπoιημθνεs επειδη ενερYoπoιorivιαι μiα φoρα για την ακoλoυΘiα πυρoδo-
τr1oεων t2, t4' t5, tL, t3. To Σx4μα 4.6 δεixνει θνα δiκευo πoυ oι μετα6αoει9
τoυ εiναι oo-ενερYoπoιημ6νε5, δεδoμθνoυ 6τι μπoρoυν να ενερYoπoιoυvιαι επ,
απειρoν oταν εκιελεiται η ακoλoυΘiα πυρoδoτηoεων t1, t2, t3, t4.
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Σxημα 4.5: ΠαραδειYμα διr<rυoυ Petri απoτελoυμενo απ6 εν δυναμει ενερYo-
πoημ6νη μετα6αoει9

Σxημα 4.6: Παραδει\rμα δικrιjoυ Petri απoτελoυμενo απ6 oo-ενεργoπoιημ6νε5
μετα6αoει5

Miα ιδιαiτερη περirπωoη εiναι εκεi.νη αιην oπoiα εμφανiζεται oιiγκρoυoη α-
ναμεoα oε δυo μετα6αoει9. Δυo μετα6αoει5 λθγεται 6τι βρtcrκovιαι oε oιiγκρoυoη
oταν εiναι και oι δυo ενεργoπoιημ6νε9 και τα αυνoλα ειo6δoυ τoυ5 6xoυν τoυ-
λα1ιoιoν μια κoινt'1 9θoη' η oπoiα 61ει λιγ6τερα κoυπ6νια απ6 6oα απαιτoυvιαι
Yια να m:ρoδoτηΘoυν και oι δυo μετα6αoει9. Eπoμ6νω5, αν πυρoδoτηΘεi η μiα
μετα6αoη, η αλλη δεν μπoρεi να πυρoδoτηΘεi δεδoμθνoυ 6τι θ1oυν αφαιρεΘεi

Pl

Σ1

κoυπ6νια απ6 τr;
πλ6oν ενερYoπou
Σxημα 4.7. ,oE
π6 κoυπ6vια, αΙu
4.7). AvιtΘετα' oτ
απo κoυπ6vια, αl
Σ1ηματog 4.7).
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Σxημα 4.7: ΠαρdδειYμα oθγκρoυoηg μετα6αoεων

κoυπ6νια απδ την κoινη 96oη ειo6δoυ και η δευτερη αυτt'1 μετα6αoη δεν εiναι
πλθoν ενερYoπolημθνη. ,Eνα παραδειyμα αυγκρoυoηg μετα6αoεων δiνεται αιo
Σ1ημα 4.7. ,oταν πυρoδoτηΘεi πρrbτη η μετα6αoη t1, η 96oη p1 αδειαζει α-
π6 κoυπ6νια, απενερYoπoιcbvια5 τη μετα6αoη f2 (αριoιερ6 τμημα τoυ Σxηματo5
4.7). AvιiΘετα, 6ταν πυρoδoτηΘεi πρcbτη η μετα6αoη t2, η 9θoη p1 παλι αδειαζει
απ6 κoυπ6νια, απενερYoπoιcbvιαg αυτη τη φoρα τη μετα6αoη t1 (δεξι6 τμημα τoυ
Σ1ηματo5 4.7).

Ps
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FΙ 9εωρiα των διr<rυων Petri δεν καΘoρiζει τη oειρα με την oπoiα 9α πρ6,πει
να m:ρoδoηΘoυν oι ενερYoπoιημθνεs μετα6αoει9. Eναπ6κειται επoμ6,νω9 oιoν
o;εδιααιη τoυ μovι6'λoυ τoυ δικιυoυ, να καΘoρioει τη oειρα πυρoδ6τηoη9 των
μετα6αoεων αναλoγα, εiτε με την θwoια πoυ θxει καΘε 96oη και μετα6αση σιo
μovιiΛo εiτε με τoυs Χρoνικoυ5 περιoρισμoυs πoυ 9α τεΘoυν oιo μovι6,λo.

\

4.4.3 AΣΦA/ιDΙA TΩN ΔIKTYΩN PETRΙ
,oπω9 αναφθρΘηκε στην E'ν6τητα 4.3, 6ταν Χρησιμoπoιoυμε 6να δiκιυo Petri
Yια να μovιελoπoιηooυμε γεγoν6τα, oι 9ιioει5 αναπαριστoυv αυνΘηκεg ,.αι oι
μετα6αoει9 αναπαρισιoυν γεγoν6τα. H παρoυoiα εν69 κoυπoνιoυ oε μiα 9θoη
αναπαριαια την αληΘεια μtα5 oυγκεκριμ6νη9 oυνΘ{κη5. Eπειδη μiα αυνΘηκη
μπoρεt να ιαxυει η να μην ιoxυει, oε καΘε s6,oη 9α πρ6,πει να υπαρxει τo πoλυ θνα
κoυπ6νι oε καΘε δεδoμθνη xρoνικη σtιyμη. H υπαρξη περιoo6τερων κoυπoνιcbν
δεν θxει καν6,να νoημα oε αυτην την περiπτωoη.

Mια απ6 τιS σημαvιικ6τερε9 ιδι6τητε9 των δικιυων Petri, r<υρiωs 6ταν μovιε-
λoπoιoυvεαι oυcrκευεg και αυνΘηκεg, εiναι η αoφιiιλεια. Mια 96oη oε iνα δir<ιυo
Petri εiναι αoφαλrig, αν o αριΘμ6s των κoυπoνιrbν oιη 96oη αυτη δεν εiναι πoτθ
μεγαλυτερog απ6 θνα. ,Eνα δiκιυo Ρetri εivαι αoφαλ65 αν oλε5 oι sθoειg τoυ
εtναι αoφαλεig.

Yπαρxει θναg ακ6μη oριoμ69 Yια την αoφαλεια των δικιυων Petri. Σι1μφωνα
με τoν oριoμ6 αυτ6, 6,να δiιcιυo εiναι αoφαλθg αν υπαρxει dνα oριo αιo πληΘo5
των κoυπoνιrbν καΘε 9θoη5 και τo oριo αυτ6 ιooυται με τη μoναδα. Miα γενi-κευση αυτoυ τoυ oριoμoυ εi,ναι τα k-φραγμθνα δiκιυα, 6πoυ τo ανrbτερo πληΘog
κoυπoνιτbν πoυ μπoρεi να θxει μtα 9θoη εiναι k. ,oταν τα δiκιυα Petri 1ρηoι-
μoπoιoυvιαι Yια τη μovιελoπoiηση κατανoμη5 π6ρων, εiναι πρoτιμ6τερo η τιμη
τoυ oρtoυ να εtναι ioη με k.

4.4.4 AΔΙEΞoΔA ΣTA ΔIKTYA PETRΙ
,Oπω9 αναφ6ρΘηκε στην Παραγραφo 4.4.|' αν πρoκυψει 6να μαρκαριαμα αιo
oπoio καμiα μετα6αoη δεν εiναι ενερYoπoιημθνη, τo δiκιυo gα βρεΘεi oε αδι6-
ξoδo. Αυτo oημαtνει 6τι μθoα oε 6,να δtι<ιυo Petri υπαρxει θνα rιληΘo5 απ6
ανεπιΘυμητεg κατααεασειs, oι oπotεg oδηγoυν oε αδιθξoδo. o εvιoπιoμ65 αυ-
τrilν των κατααιαoεων εiναι υψiαιη5 oημαoiαs Ylα την υλoπoiηoη εν65 μovιθλoυ
με δir<rυα Ρetri. H απαvιηoη oιo ερcbτημα ..πoιθ5 ακoλoυΘiεg πυρoδoτηoεων
τoυ διr<cυoυ (η διαφoρετικα, πoι65 κατααιαoει5 τoυ δικr0oυ), oδηγoυν oε αδιθξo-
$q;,,, giναι αvιικεiμενo τoυ oνoμαζ6μενoυ και πρo6λriματos πρoo6αoιμ6τητα9
(reachability problem).

To πρ66λημα τη5 πρoο6αoιμ6τητα9 διατυπrilνεται ω5 ακoλoυΘωg: ΔoΘ6vιog
εν65 μαρκαριoμθνoυ διι<ιυoυ Petri με μαρκαριoμα ρ και 6,α μαρ^αρ roμo μ,",
μπoρoυμε να φΘαooυμε o.o μ, απo τo ρ μθoα απ6 μiα διαδικαoiα πυρoδoτηoε-

ων; H μθΘoδοg c

εριirτημα, o\,oμξ
πρoo6αoιμ6τητo1
δικrυoυ Ρetri καl
oε καΘε δεδομiνl

,Εoιω oτι oρξ
μπoρoιiμε \,α με
ται με τo rιληΘo5

να μεγoλτbοει αr
αυμ6ολo ω, τo α
αυΘαiρετα μεYdλ
μiα tδια καταoτα
FΙ διαδικαoiα δη
με τα παρο-κατo

1. ToπoΘθηο

2. Eν6oo urιi
επιλoγη εrr

3. Aν τo μ εiu
επlλoγη αl

4.Aντoμεh
μ λαμ6αvε
oδηγεi c c

5. Eν6oo urιo
6-8

6. ξθταoη το

πoιαg μεαi

7. Aν (πo μσ
cboτε μ,Ql|

'/ ι.1
lrε β \Ρ.
μαρκαριoμ
καΘε ω<oλ
τη μετα6αο

8. oριoμξ α

9. Tελo5 επεξ
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ων; H μ6Θoδo9 αν6λυoη9 πoυ Χρησψoπoιεiται Ylα να απαvιηΘεi τo παραπανω
ερrbτημα, oνoμαζεται δ6νδρo πρoo6αoιμ6τητα9 (reachability tree). To δ6νδρo

πρoc6αoιμ6τηταg απoτελεiται απ6 6να δ6νδρo με κ6μ6oυ5 τα μαρκαρiσματα τoυ

δι:<rυoυ Petri και τ6ξα τι5 μετα6αoει9 oι oπoiε5 εtναι δυνατ6ν να πυρoδoτηΘoυν
oε καΘε δεδoμ6vη αιYμη.

Eoιω 6τι oρtζoυμε 6να δi:<rυo Ψffi μ, αρxικ6 μαρκαριαμα ρO. Απo τo ρ0
μπoρoυμε να μετα6oυμε σε 6να πλijΘo5 νθων μαρκαριoματων, τo oπoto ιooυ-
ται με τo πληΘog των ενερYoπoιημθνων μετα6αoεων. Eπειδη τo δ6νδρo μπoρεi
να μεγαλcboει απερι6ριoια καΘrb5 πρooΘ6τoυμε ν6ε5 μετα6αoει9, ειoαγoυμε τo

o0μ6oλo ω, τo oπoio δεi1νει 6τι τo πληΘo5 των Koυπoνιrirν oε μiα 96oη γiνεται
αυΘαiρετα μεγαλo, rboιε να μην ΧρειασEεi να καταγραφoυμε oιo δ6νδρo oυνεxci:5

μtα iδια κατααιαcrη κατα την oπotα τα κoυπoνια μiα5 9θαη9 αυξανovιαι αυνε1rbg.

FΙ διαδικαoiα δημιoυργiαg τoυ δ6νδρoυ πρoo6αoιμ6τηταs μπoρεi να περιγραφεi

μετα παρακατω βηματα:

1. ToπoΘθτηoη τoυ αρxικoυ μαρκαρiαματos ρO σtη ρiζα

Eν6oo υπαρxoυν νθα μαρκαρiαματα (δεν 6xoυν τoπoΘετηΘεi oιo δθνδρo),

επιλoγη εν69 μαρκαρioματog. Eκιθλεoη Bηματων 3.9

Aν τo ρ εiναι παρ6μoιo με θνα υπαρ1oν μαρκαριαμα, απ6 τη ρiζα ωs τo ρ,
επiloγη αλλoυ μαρκαρtαματo5

Aν τo ρ εiναι τθτoιo riroιε να μην ενερYoπoιεiται καμiα μετ66αoη, τ6τε τo

ρ λαμ6ανει μiα ετικ6τα αδιεξ6δoυ, πoυ oημαiνει 6τι αυτ6 τo μαρκαριαμα
oδηγεi oε αδι6ξoδo.

Eν6oo υπαρxoυν ενεργ0πoιημ6νε5 μετα6αoει9 Yια τo ρ, εκι6λεoη βηματων
6-8

Eξ6ταoη τoυ μαρκαρioματo5 ρ, ..o,, πρoκυπτει απo την πυρoδ6τηoη κα-
πoιαs μετα6αoη5 t1.

Aν oιo μoνoπατι απ6 τη ρtζα ωE τo ρ, υπαρxει μαρκαρroμc_ μ,' * μ,'
ωoτε μ,(p) > μ', (p),για καΘε 9θoη p, τ6τε, αvιικατααιαoη καΘε ρ, (,l-,)

r / r,-,1\
\λε μ \p;., ) για καΘε 96oη p τη5 oπoiα5 τo πληΘog των Koυπoνιrbν oιo

'ιμαρκαριoμα μ εtναι μεγαλυτερo απ6 6τι αιo μαρκαρισμα ρ (δηλαδη,
καΘε ακoλoυΘiα πυρoδoτηoεων των μετα6ασεων η oπoi,α εiναι εφικιη απ6ιι ,
τη μετα6αoη ρ εiναι εφικιη και απo την ρ ).

0ριoμ69 τoυ μ ω5 ν6oυ μαρκαρioματo5

Tελo5 επεξεργαoiαs ενεργoπoιημ6νων μετα6αoεων τoυ μ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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ro. Tελog ν{:ων μαρκαριαματων.

Απ6 τα παραπανω βηματα, εiναι φανερ6 6τι για καΘε κ6μ6o r o oπoio5
αvnoτoι11εi oε 6να μαρκαριoμα, παραγovιαι 6λα τα μαρκαρioματα oια oπoiα
εiναι δυνατ6ν να φΘαooυμε, πυρoδoτrbvια5 καΘε ενεργoπoιημθνη μετ66αoη f1.

Για καΘε ενερYoπoιημ6νη μετα6αφ δημιoυργεtται 6να νθo μαρκαριoμα. T6τε,
τo πoλι6 κα1 τo ν6o μαρκαριαμα ενrbνovεαι με 6vα τ6ξo, τo oπoto φ6ρει ω5 ετικ6τα
τη μετα6αoη t6. ,Oταν εvιoπιoιεi θνα μαρκαρισιtα μ'' , rboτε μ,(p) } μ', (p)' τ6τε
61oυν oυμ6εi τα εξη9:

KαΘε ακoλoυΘiα πυρoδoτηoεων των μετα6ασεων η oπoiα εtναι εφιι<ιη απ6
tt,

τη μετα6αoη μ εiναι εφιr<ιη και απ6 την ρ η διαφoρετικα, τo μαρκαριoμαιι
ρ εiναι μεγαλυτερo απo τo ρ

FΙ ακoλoυΘtα πυρoδoτηoεων πoυ oδηγηoε απ6 τo μαρκαριoμc_ μ,, στo μ,
μπoρεt να επαναλαμ6ανεται επ, απειρoν, αυξανovια5 καΘε φoρα τo rιληΘo5
των Koυπoνιrbν oιι5 9θoει5 p6' τιolo 6xoυν τιμη πληΘoυs κoυπovιcbν toη με
,r (pγ).Aυτθ5 oι 96oει9 εiναι δυνατ6ν να απor<ιηooυν απερι6ριαιo πληΘo5
κoυπoνιrbν.

ξ παρdδειγμα, 9εωρεiαιε τo δiκτυo με αρ11ικ6 μαρκαριαμα αυτ6 πoυ α-
πεικoνiζεται oro Σ1ημα 4.8(α). To δθνδρo πρoo6αoιμ6τηταs τoυ διι<ευoυ αυτoυ
απεικoνiζεται σ[o Σxημα 4.8(β).

Aρ1trικα, υπαρ14ει τo μαρκαρισνια μ(,l'),,l')). Aυτη η αναπαρασταση τoυ

μαρκαρioματo5 δεixνει πoι69 g6oει9 θxoυν κoυπ6νια (φt,pz'l, ενrb η τιμη τoυ εr<-

9dτη εvε65 τη5 παρθνΘεoηg δεixνει τo πληΘog των Koυπoνιrbν καΘε 9θoη5. Tα
κoυπδνια πoυ δεν αναγραφovιαι, dxoυν μηδ6ν κoυπ6νια στo μ. Aρxικα, μtα
μ6νoν μετ66αoη εiναι ενεργoπoιημθνη, 4tz'Ιf m:ρoδ6τηoη τη5 oδηγεi σιo μαρ-, / (1\ r1)\καριoμα r (r,i.,,r}.,J. ," ν6oυ, υπαρxει μiα μoνoν ενερYoπoιημ6νη μετα6αoη,

4 ts, ξ oπoiα oδηγεi oιo μαρκαρισμα ρ (o\') ,oS') ,piJ)). ε..".oη αυτ6 τo μαρκα-
ρισμα επικαλυrπει τo πρoηYoυμενo, τoπoΘετoυμε τιμη ω στoν εκΘθτη τη9 9θoη9
p4, καταδεικv6ovια5 6τι η αMηλoυ1iα m;ρoδoτηoεων t2 ---+ f3, oπoτεδηπoτε και
αν εκιελεtται, 9α αυξανει τo πληΘos των κoυπoνι6ν τη9 9θoηs pa. Δεiτε την oλ-
ληλoυxiα αυτη oιo δεξι6 μθρo5 τoυ δ6νδρoυ. Στo αριαιερ6 μθρos τoυ δ6νδρoυ,

9εωρoυμε 6τι με δεδoμθνo τo μαρκαρι σ|tα μ (o\') ,oΨ 'o\,)), 
*'ρoεoτεiται η f1.

Σε αυτην την περiπτωoη, η μ6νη δυνατ6τητα εiναι να ακoλoυΘηooυν διαδoxικθg
m:ρoδoτr1αειs των f2 και ts (η tr .1εκρrbνει,), oι oπoiε5 sα παραγoυν τα μαρ-
καρiαματα πoυ δεi1νει τo αριστερ6 μ6ρo9 τoυ Σxηματos a.8(β), μετακινcbvια5
κoυπ6νια μεταξυ των 96,oεων P2,P3, και p4. Απ6 την παραπανω αναλυoη' εiναι
φανερ6 6τι δεν εiναι δυνατ6ν να πρoκυψει μαρκαρισμα (πo oπoi,o δεν υπαρ1ει
καμiα ενερYoπo1ημ6νη μετα6αoη (δηλαδη αδιiξoδo).

^Pro-

β.
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(α)

1P.'(1), Pr(1)1
I

I

1P.'(t), P.(1)1

I

(P1(1), pr(1), po(w)1

(P1(1), P.(1), Po(w)1

ι
(e.(l), p.(wη (P1(1), P,(1), po(w)1

I

t

1e.'{r} eotw)

(β)

Σxημα 4.8: ΠαραδαYμα δθνδρoυ πρoο6αoιμ6τητα5
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1Pr(t), P.(w)1

I
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Eiναι πρoφανξ 6τι oι θwoιη των $d,oεων αυνδdοvιαι και με τα κoυπdvια πoυ
9α τoπoΘετr1Θoυν oιιg 9€οειg. Για παραδειYμα, o αριθμξ των κoυπovtci:ν crrη
9εoη p1 εiναι και o αριΘμ69 των διαΘ{:oιμων μεγdλων φoρηγrbv oε καπoια δε-
δoμtvη 1ρoνικtj σtιΥμη. Eπoμθνωg, κατα τo αρxικ6 μαpκ6ριομα τoυ δικruoυ,
ρo, 9α τoπoθετηΘοι}ν:

ο oιη 9θoη p1 αριΘμog *o,,λ,ω, ioog με τoν αριθμ6 των μεγαλων φoρ-
τηγebν πoυ διαΘθτει η εταιρεiα,

σEη 96'ση p3 αριΘμ69 κoυπoνιcirν ioo5 με τoν αριΘμ6 των μικρcirν φορτη-
γcbν πoυ διαΘ6τει η εταιρεiα,

αεη $θoη Ρz αβιΦξ κoυπovιιbν iοοg με τoν αριΘμ6 των θμπειρωv oδη-
γcirν πou διαΘiτει η εταιρεiα, και

ο αιη 9θoη ft αριΘμξ κoυπoνιcbν too5 με τoν αριΘμ6 των νθων oδηγιi:ν
πoυ διαΘθτει η εταιρεtα.

Etναι, επtoηg, πρoφαν65 6τι η 6woια των μετα6αoεων oυνδθετα1 και με την
m;ρoδ6τηoη τoυ5. Για παρdδειγμα, 6ταν υπαρ1oυν κoυπ6vια αιη 96,oη p1,
δηλαδη διαΘθoιμα μεγdλα φoρηYa, και κoυπ6νια στη 96oη pz, δηλαδη δια-
9{:oιμoι 6,μπειρoι oδηγoi, τ6τε μπoρεi να m:ρoδoτηΘεi η μετd6αoη t2, δηλαδη,
να αρ11ioει μια μεταφoρα με μεYdλo φoρηγ6 πoυ oδηγεiται απδ θμπειρo o-
δηγ6. Για τoν λ6γo αυτ6 η 6woια η5 μετd6αoηg f1 εiναι: .,Eμπειρog oδηγξ
παiρνει μεγαλo φoρτηγ6 για μεταφoρα,,.
To δtκrυo Petri τoυ Σxt'1ματog 4.9 δεν εtναι τo μ6νo πoυ αvτιoroι1trεt αιη λει.
τoυργiα αυτηg τηg εταιρεtα5. Aνdλoγα με τo τι πρ6κειται να μελεηΘεi, μπo-
ρoυν να πρoαιεθoυν η να αφαιρεθoυν 9θoει9 και μετα6αoει9 t'1 ακ6μα κα1 να
αλλαξει η θwoια καπoιων 9θoεων και μετα6αoεων.

Eπειδη τα δiκευα Ρetri εiναι κυρiω9 εργαλεiα μovιελoπoiησηs, r<αι 61ι πρo-
οoμoiωoηg, δεν 6xoυν ενσωματωμθνη την θwoια τoυ 1ρ6νoυ. Δεν εiναι δηλαδη
πρoκαΘoριαμ6νo π6τε 9α πυρoδoτηΘεi καπoια μετα6ααη πoυ εiναι ενερYoπot-
ημ6νη. Για τoν λ6γo αυτ6 9α πρθπει o oxεδιααιηs να ειoαγει την 6,woια τoυ
1ρ6νoυ κατα την πρoooμotωoη τoυ μovι6,λoυ, ετoι rbαιε oι μετα6αoει9 να πυρo-
δoτoυvιαι με τη oωαιη oειρα και (πoυs xρ6νoυE πoυ καΘoρtζovιαι απ6 τo μovι6-
λo. Eπιπλ6oν, επειδη η 9εωρiα των δικrυων Petri δεν καΘoρiζει πoια μετα6αoη
πυρoδoτεi,ται oε περiπτωoη o0yκρoυoηg, αυτ6 9α πρθπει να καΘoριoΘεi απ6 τo
μovι6,λo. Eπιoιρθφovιαs στo Παραδειγμα 4. 1, αν υπαρxει απ6 θνα κoυπ6νι αrι5
96oει9p1, p2 Κατp8, πoυ αημαtνει 6τι υπαρxει διαΘθoιμo θνα μικρ6 φoρτηγ6 και
δυo oδηγot διαφoρετικη5 εμπειρiα5, τ6τε oι μετα6αoει5 f1 r<αι f6 βρiακovιαι oε
oυγκρoυoη. Στην περiπτωoη αυτη, εtναι πιΘαν6ν τo μovιθλo να καΘoρiζει 6τι 9α

,,\

ι

m:ρoδoτηΘεi η
oε 9θoη o iμrι
φoρηγ6. Atπ&
πoυ oημαirει ιi
διαφoρεω<oιi μ
Στην περiτπωr
πιΘαν6ν τo μσy|
9α εr<ιελεoΘεi η
6να5 νθog oδηγ
μικρ6 φoρηγ6.
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Σxημα 4.9: Δiκιυo Petri τηg εταιρεiα5 μεταφoρ6ν

m:ρoδoτηΘεi η μετα6αoη t6 θτoι rbαιε, αν επιαιρ6ψει μεγαλo φoρτηγ6, να εtναι
oε 96oη o θμπειρo5 oδηγ69 να εκιελθoει μια παραYYελiα πoυ απαιτεi μεγαλo
φoρτηγ6. Avιiαιoιxα, αν υπαρ1ει απ6 6,να κoυπ6νι αιι5 9θoει5 pl, p2 και p3,
πoυ oημαiνει 6τι υπαρxει διαΘθoιμog θνα5 6μπειρo5 oδηγδ9 και δrjo φoρτηγα
διαφoρετικoυ μεγ6Θoυ5, τ6τε oι μετα6αoει5 f1 και t3 βρioκovιαι oε oυγκρoυση.
Στην περirπωαη αυτη, αν υπαρxoυν παραγγελiε5 διαφoρετικoυ μεγ6Θoυ9, εiναι
πιΘαν6ν τo μovιθλo να καΘoρiζει 6τι 9α πυρoδoτηθεi η μετα6αcrη t3, δηλαδη, 6τι
9α εr<ιελεoΘεi η μεγαλη παραγyελiα. Mε βαoη αυτ6ν τoν καν6να, αν επιαιρ6,ψει
6να5 ν6o9 oδηγ65, $α εiναι oε 9θoη να εκιελθoει την παραYYελiα πoυ απαιτεi,
μικρ6 φoρτηγ6.
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Σxημα4.lo: Ι

τικα ατιλ6 μoιlτE
rτλoκη καιxρσυι
πρoo6αoιμ6τηπ
πρcbτα ετriπεδο ι

γηΘεi ηδη irn n

6 μαρκoρioμαu
μαρκαρtαματα:

s. (rf).4'),

Aφηνειαι or
τ6ρω τo δειδρo l
ακoλoυΘiα mrμ
αδιξoδo. λdrτη
611ει ω5 ρi3α μiα

ι. (r1')'r$),

z. (rE').r1'),

ΙIAPAΔEΙΓMA 4.2
Eατω 6τι μiα εταιρiα παραγει θνα προi6ν τo oπoi.o διoxετευει αε δυo ξεxωρι-
oξ αγoρθ5Aκαι B μ6oω ενξ μεoαζovια. 

,oταν 
η εταιρiα πoυληoει τo πρot6ν

oεoν μεoαζovεα, τ6τε απoκια π6ρoυ5 (κεφoλαιo) Yια να παραγει επιπλθoν μo-
ναδη. oι μεoαζovrε5 πρoμηΘευovιαι μoναδεs τoυ προ16vrog απ6 την εταιρtα
και τιs διo1ετευουν αoυs κατqναλωτ6g 6ταν υπαρxει β1τηcrη. Yπoθθτovιαg
6τι αρ1ικα υπαρxει σtτηoη (αρxικ6 μαρκαριαμα) και 6τι η κατανdλωoη γε-
νικα προκαλεt περαιτθρω σtτηoη, τo δi,κευo Ρetri πoυ μovιελoπoιεi αυτ6 τo
o0oιημα πρoi6vιog, μεoαζovεα, αγoρebν δiνεται αιo Σxημα 4.10.
oι θwoιεg των $θoεωv και μετα6αoεων τoυ δικrιioυ εiναι oι εξηE:

p1: ΔιαΘθoιμo πρoT6ν

p2: ΔιαΘ6οιμoι π6ρoι μα νθα παραγωγη

p3: Mεoαζovιαg

pa: Kαταναλωτt'1g αγoρα5 A

p5: ZητηoηαγoραgA

p6: Kαταναλωτη9 αγoρα5 B

p7: Zi1τηoη αγoραg B

t1: H εταιρi.α xρηoιμoπoιεt τoυg π6ρoυ5 Yια να παραγει μoναδεg πρo-
tovιo5

f2: }Ι εταιρiα πoυλαει αto μεoαζovια

t3: o μεoαζovιαg διo1ετευει τo πρoT6ν αεην αγoρα A (καταναλωτ69)

f4: H καταναλωoη oιην αγoρα A πρoκαλεi ζrl.ηoη

f5: o μεodζovιαg διο1ετευει τo πρoi6ν oιην αγoρα A (καταναλωτε9)

f6: FΙ καταναλωoη αιην αγoρα B πρoκαλεt ζrtτηoη

Αρxικα, τoπoΘετεiται θνα κoυπ6νι (πη 9θoη p1 για να δεiξει την αρxικη
διαΘεoψ6τητα τoυ πρot6vιog και θνα κoυπ6νι αιιg gθoει5 p5 Και p7 για να δεt-
ξει την αρ1ικη ζrtτηoη. Παραηρεioιε 6τι για να διo1ετευΘεi πρoΤ6ν πρos τoν
καταναλωτη, πρθπει να υπαρxει ζrtηoη και να θ1ει αγoραoει o μεoαζovιαg.
Mε αλλα λ6για, oι μετα6αoειs ,3 κα1 f5 πoυ τρoφoδoτoυν τoυs καταvαλωτ6g
με τo πρoi6v, ενερYoπoιoυvιαι μ6νoν αν υπαρ1oυν κoυπ6νια αιι5 9θoειg p3
και p5 (για την αγoρα A) η p: Κατ p7 Yια την αγoρα B.

FΙ καταcrκευη εν69 δθνδρoυ πρoo6αoιμ6τηταs για τo ouγκεκριμθνo μovιθλo
καταδεικWει τo σημαvιικoτερo μειoνθr<ιημα αυτη5 τη9 μεΘδδoυ. Για 6να o1ε-
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P6 t6 P7

Σxημα 4.10: Δtκιυo Petri τoυ αυαιηματog πρot6vιo5, μεoαζovια, αγoρcbν

τικα αrιλ6 μovιθλo, η κατασκευη τoυ δ6νδρoυ μoιαζει (και εiναι) αρκετα πoλυ-
rιλoκη και 1ρoνoB6ρα. Aυτ6 oφεiλεται oιo γεγoν69 6τι η μ6θoδξ τoυ δ6νδρoυ
πρoo6αoιμ6τητα9 εiναι εξαvιλητικη. Σto Σ1ημα 4.11 παρoυoιαζovιαι τα τρtα
πριbτα επiπεδα αυτoυ τoυ δθνδρoυ. Στo 1αμηλδτερo επiπεδo, 61ει δξμιoυρ-

γηΘεi ηδη 6να πρoηγoυμενo μαρκαρισμα (oL') ,oΥ) ,υ!,'),,|')), ενcb τα αλλα
6 μαρκαρioματα εiναι ανα δυo iδια. Πιo αυγκεκριμθνα, πρoκειται Ylα τα

μαρκαρiαματα:

Aφηνεται αεoν ανα1p6σιη ωs αoκηoη (Aoκηoη 4.9) να αναrmiξει περαι-
τθρω τo δθνδρo πρoo6αoιμ6τηταs Yια να διαπιαιrboει 6τι δεν υπαρ11ει καπoια
ακoλoυΘiα πυρoδoτηoεων των μετα6ασεων, η oπoiα να oδηγεi τo μovι6λo oε
αδιθξoδo. Mπoρεiτε να ερYα(πεiτε με υπoδθνδρα, καΘ6να εκ των oπoiων 9α
θ1ει ω5 ρiζα μiα απ6 τι5 τρειs παραπανω μετα6αoει9.

r. (rlt),r[t',r[t')

z. (ν|'),νt,,,f,)

a. (rl'),rl",rf')
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p1: ovι6τητα A θτoιμη να oεεiλει

' p2: 0ντ6τητα A περιμθνει επι6ε6αiωoη

p3: ovι6τητα B θτoιμη να λd6ει

pa: ovι6τητα B περιμθνει επ6μενo μηwμα
p5,p6: Eνδιαμεoη μΦμεs απoθηκευcrηg M1 και M2 αvιioιoι1α.

t1: FΙ ovι6τητα A αrθλει μηwμα
t2: FΙ ovτ6τητα A λαμ6ανει επι6ε6αiωoη

t3: H ovι6ητα B λαμ6ανει μηwμα
ta: H ovτ6τητα B oιdλνει επι6ε6αiωoη

ξ αρ1ικ6 μαρκαριαμα, τoπoθετoυμε κoυπ6νια στls 96oει5 αναμoνηg
ΙD2 και pa. Aυτd oημαiνει 6τι η μoναδικη ενεργoπoιημθνη μετα6αoη εiναι ηta. .oταv αυτη πυρoδoτηθεt, δηλαδη oιαλΘεi η επι6ε6αiωoη τoυ τελευταi,oυ
μηvιiματog πoυ di,α6ε η B, τ6τε 9α μεταφερΘεt θνα κoυπ6νι 96oη p5 και θναοη 96oη p3. Αυτ6 oημαiνει 6τι τo μηvυμα επι6ε6αiωoη9 μεταφθρεται στηνευδιαμεoη μνημη M2 Κα1' η ovι6τητα B εiναι 6τoιμη γ.o Ιηψη. Πλθoν, εtναι
εvερYoπoιημ6νη η μετα6αoη f2, η πυρoδ6τηoη τη5 oπotα5 oημαi,ει ληψη τηs
ετrι6ε6αiωoη5 απ6 την ovι6τηταA. Evα κoυπ6νι μεταφ6ρεται στr] 96oηp1, πoυoημαiνει 6τι η ovι6ητα B εiναι θτoψη για απoαιoλη. ,oταν 

m:ρoδoτηΘεi η με-
-6ooη f1 η oπotα εiναι ενεργoπoιημtνη' θνα κoυπ6ν. oφo.ρ,i.oι απo τη 9θoη
Ιη και τoπoΘετεiται αιη 9θαη p6, δηλαδη τo μηwμα θxει απoΘηκευτεt oιηνευδιαμεoη μνημη Mι. IΙμετα6αoη f3 εiναι πλθoν ενερYoπoιημ6νη, επoμθνω5
6ταν m:ρoδoτηΘεt, η ovι6ητα B λαμ6ανει τo μηwμα απ6 τη, A τoπoΘετεi,ταιcκατααιαoη αναμovηgτoυ επdμενoυ μηvυματog. Tα παραπανω παρoυoια-
ζρrrαι τo δθνδρo πρoο6αoιμ6τηταs τoυ Σxηματo5 4.13. Παρατηρεioιε 6τι, oε
tκαι,εvα oημεio ηg εκι{λεoηg δεν υπdρ11ει αυγκθvερωση περlσσoτdρων τoυ ε-
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i ν69 κoυπovιrbν oε μiα 96oη. To δiκιυo εiναι αoφαλ69 και αυτη εiναι μtα
: ειθυμητr1 ιδι6τητα 6ταν μovιελoπoιoυvιαι oυαιηματα επικoινωνιcbν. Eπioη5,
η μoναδικη ακoλoυΘtα ενερYoπoημθνων μετα6αoεων πoυ εiναι δυνατ6ν να
εκιελεαιεi, δηλαδη \ tι - tz - tl .--+ ts oδηYεi τελικ6 oιo αρ11ικ6 μαρκαρι-
oμα. oι μετα6αoει5 τoυ (ruYκεκριμdνoυ μovιιiλoυ εiναι oο-ενεργoπoιημθνεg

Σxημα 4. 12: Δtκιυo Ρetri τoυ oυoιηματos επικoινωνiα5 δυo ovεoτητων

(Pr(l), Po(1)1
I

it4
(P2(1), P.(1), Pu(1)1

|ν
(Pr(1), Pr(1)1

Iitr
(P2(1), P.(1), Pu(1)1

Ι+i'3
(Pr(l), Po(l)1

APX|Ko MAPKAP|ΣMA

Σxημα 4.13: Δ6νδρo πρoo6αoιμ6τητα5 Yια τo Παραδειγμα 4.3
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περιμθνoυν σtην oυρα αυτη εfuπηρετoυvιαι κατα περi,πτωoη απ6 τoν πρrbτo τα-
μiα πoυ απελευΘερrbνεται. oι δυo τυπoι oυρrbν φαiνovιαι oεo Σxημα 6.2.
Aυι6 πoυ ενδιαφ6ρει αιo ΠαραδειYμα αυτ6 εiναι η πρoooμoiωoη των δυo δια-
φoρετικcbν τtπων oυρα5 και o υπoλoγιαμ65 τoυ μ6ooυ μηκos oυρα5, τoυ μθooυ
1βνoυ αναμoνη5 αιην oυρα, κλπ.

oι τυxαioι αριΘμoi xρησιμoπoιqυvιαι κατα την πρoοoμotωoη oε δυo oειρθ5.
}Ι μiα oειρα δiνει τoυg 1ρ6νoυ9 αναμεoα σtιs αΦiξειs των πελατr,llν και η αλλη
τoυ5 xρ6νoυ5 εfuπηρdτησηs των πελατιbν.

Για να εξαxΘεt τo oωαι6 oυμπθρααμα, 9α πρθπει η τυ1trαiα oειρα των αιpiξεων
κα1 η τιJxαiα oειρα xρ6νων εfuπηρ6τηoη5 να εiναι iδια και oιιg δι!o περιrπcil-
σειs. Δ1αΦoρετικα, εiναι δυνατ6ν τα απoτελ6αματα να διαφωνoιiν ακ6μη και με
τα 9εωρητικα απoτελ6,αματα. Στην πρoκειμ6νη περirπωoη, o μ6oo9 1ρ6νo5 α-
ναμoνηg αιην oυρα εtναι 9εωρητικα oυvιoμ6τερo5 6ταν α1ηματiβται μiα μ6νoν
oυρα, παρd 6ταν o11ηματiζovιαι πoλλ6,9 oυρξ. Aν 6μω9 κατα των πρoooμoiωoη
τηg πoλλαπλrbν oυρcbν παρα1θoυν τυxαiα λιγ6τερε9 αφiξει5 αιo iδιo 1ρoνικ6 δια-
σtημα (δηλαδη μια oειρα μεγαλυτερων xρ6νων αν6μεoα σrls αφιξειs), απ6 6τι
oιην περirπωση τηs μtα5 oυρα5, o μ6oo9 xρ6νξ αναμoνηg αιην oυρα sα εtναι
μικρ6τερo5 με πoλλαπλθg oυρ6,9 παρα με μtα. XρηoιμoπoιcbvιαE τι5 iδιεg oειρθ5
τυ1αiων αριΘμrbν και στls δυo περιrπιboειg, εξαoφαλtζoυμε 6τι o μ6νo9 παραγoν-
ταs πoυ μπoρεi να δrboει διαφoρετικα απoτελ6αματα εiναι o αριΘμ65 των oυμbν
πoυ αxημα]iζgvιαι μΙegΨ.d στo.ι,s ταμtεg. I

H ιδι6τητα τηg επαναληψιμ6τητα5 εtναι οημαvιικη ακ6μη και 6ταν δεν αυγ-
κρiνovιαι απoτελθαματα πρoσoμoiωoηg τoυ ιδtoυ αυαιηματo5 με διαφoρετικθg
παραμ6τρoυ9, αλλα απαιτεiται η επαναληψη τη5 iδια9 oειραg τυxαiων δειyματων
oε διαφoρετικ6 αυαιηματα.

6.3 ΙΔΙoTHTEΣ TYf(AIS}N APΙΘMΩN

oι τυxαioι αριΘμoi, oι oπoi.oι xρησιμoπoιoυvιαι στιs πρoσoμoιcboει5, πρ6πει να
εiναι ανεξαρτητoι και oμoι6μoρφα κατανεμημdνoι oιo διαoιημα [o,1]. FΙ o-
μoι6μoρφη κατανoμη των τυxαiων αριΘμrbν αιo διαoιημα αυτo θxει αυναρτηoη
rn:κvoτητα5 πιΘαν6τητα5 :

f(,):1,0ζ r<1 (6.1)

τo διαγραμμα τηs oπotαg δiνεται oιo Σ1ημα 6.3.
Eiναι γνωoι6 απ6 τη 9εωρiα πιΘανoτητων 6τι η oυναρτηoη πυκvoτηταg πιΘα-

νoτητα5 δi,νει την πιΘαν6τητα η μετα6λητη r να παρει τιμθg oε καπoιo διαoιημα.
Δηλαδη:
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f,fr

f,f,f,f,fi

f,f,f,fi

tut

fuι
tur

τα9 δirει ττιv πi
r. Στηv περirτu
9αν6ητα5 ιrπoλ

To διαγραμ
κατανoμη9 δiνει

Σxημα 6.4: Σιru

FΙ αναμεvoμε
γιoΘεi απ6 τoν ni

Για την oμoιq
ται ωs:

FΙ διακιiμαvοr

6πoυρεiναιηβ
η διακ0μανoη ιrru

Avεξdρτητεg oυρ€g

(6.2)

nnnnnnnn<il
^fui

P[o<r<b]: 
Ι"u 

f(r)dr

t
Kolvη ouρd

Σxημα 6.2: Δυo τ0πoι oυρα5 oε τραπεζα

rx
Σxημα 6.3: Συναρτηoη πυκν6τητα5 πιΘαν6τητα9 τηg oμoι6μoρφηs κατανoμη5

FΙ oυναρτηoη αΘρoιoιικη5 πιΘαν6τητα5, η αυναρτηση κατανoμη5 πιΘαν6τη-
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τo5 δiνει την πιΘαν6τητα η ανεξαρτητη μετα6λητη να παρει τιμη μικρ6τερη τoυ
r. Σην περirπωoη τηg oμoι6μoρφηs κατανoμηg η oυναρτηoη αΘρoιoιικη5 πι-
9αν6τητα9 υπoλoγiζεται ω5 :

(6.3)

To διαγραμμα τηs oυναρτηoη9 αΘρoιoιικηg πιΘαν6τητα9 τηg oμoι6μoρφηs
κατανoμη9 δi,νεται oιo Σxημα 6.4.

Σxημα 6.4: Συναρτηoη αΘρoιoιικη9 πιΘαν6τηταs τηs oμoι6μoρφη5 κατανoμη5

FΙ αναμεν6μενη (μθoη) τιμη τηg ανεξαρτητηg μετα6λητη5 μπoρεt να υπoλo-
μoΘεi απ6 τoν τυπo τη5 μεσηs τιμη9:

F(r) : [" ̂ ^,(")o': Ιo- 
! d,r: r

J-ω \

/n 
+oo

Ε[r]: l rf (r)dr :
J_ω

(6.4)

Για την oμoι6μoρφη κατανoμη των τυxαtων αριΘμrbν η μθσr1τιμη υπoλoγiζε-
tαι ωs:

ρL 7L n2 |1Ε|r]: l rf (r)dr : l "a" 
: ?| : O.5 (6.5)- Jo Jo 2lo

FΙ διακυμανση τηs ανεξαρτητηg μετα6λητη5 δtνεται απ6 τoν τ0πo:

"': l::@_μ)2f@)ar
(6.6)

oπoυ μ εiναι η μ6oη τιμη. Για την oμoι6μoρφη κατανoμη των τυxαiων αριΘμrbν

η διαι<υμανoη υπoλoγiζεται ωs:
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f1 rl
o2 : l @_μ)2f@)a": l @_0.5)2d"r:Jο Jο '
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oι ψευδoτυxαioι αριΘμoi πoυ παραγovιαι απ6 τι5 γεwητριε5 τυxαiων αριΘ-

μιbν πρθπει να 6xoυν oριoμ6νε9 επt πλtoν ιδι6τητε5, oι oπoiεg εiναι απαραtτητε5

Yια τη xρηση τoυs σε πρoooμoiωoη (Fishman L973' L97a, Tocher 1963). oι
ιδιoτητε5 αυτ69 αυνoψiζovιαι ω5 εξη5:

1. oι τυ1αioι αριΘμot 9α πρθπει να εiναι κατανεμημ6νoι oμoιoμoρφα, να
ακoλoυΘoυν, δηλαδη, την oμoι6μoρφη κατανoμη πoυ περιγραφηκε πα-
ραπανω.

oι τυxαioι αριΘμoi 9α πρθπει να εi,ναι ανεξαρτητoι και ταυτ6οημα κατανε-

μημθνoι oιo διααιημα [o,r].

oι τιμ69 τoυ9 πρθπει να εiναι αυνεxεi5 και 61ι διακριτ69.

oι μ6oε5 τιμ69 τoυg δεν πρθπει να εiναι oυτε πoλυ μεγαλε5 αλλα oυτε και
υπεβολικα μικρ69.

oι τυxαioι αριΘμoi 9α πρθπει να εiναι επαναληψιμoι. Θα πρθπει δηλαδη
να υπαρxει η δυνατ6τητα αναπαραYωγη5 ακρι6rbs τηs iδια9 oειρα5 τυxαiων
αριΘμcbv.

oι αριΘμoi 9α πρ6πει να εiναι διαΘθcrιμoι ανεξαρτητα απ6 τo υπoλoγιαιι-
κ6 oιjoιημα παραγωγη5 τoυ5. Aυτ6 oημαiνει 6τι η παραYωYη τoυ5 δεν
9α πρ6,πει να εξαρταται απ6 oυγκεκριμ6νο υλικ6 (hardware) αλλα απδ
oυγκεκριμ6νη μθΘoδo, η oπotα να μπoρεi να εφαρμoσΘεt oε oπoιoδηπoτε
υπoλoγιoιικ6 oιioιημα.

FΙ παραγωγη των τυxαiων αριΘμrbν 9α πρ6πει να ΧαρακEηρiζεται απ6 μεγα-
λη υπολoγιαιικη ταxυτητα r<αι ελαxιoεo απoΘηκευτικ6 xιilρo. LΙ ιδι6τητα
αυτη εiναι απαραiτητη λ6γω τη5 αναγκηg δημιoυργiαg μεγαλoυ πληΘoυ5
τυ1αiων αριΘμcbν κατα τη διαρκεια μιαs πρoσoμoiωoη5 r<αι τηs Χρησηs
τoυs Yια τoν υπoλoγιαμ6 των xαραπηρισtικrbν των ovιoτητων τoυ μovι6-
λoυ πoυ πρoooμoιcbνεται. H παραγωγη, επoμθνωE, των τυxαtων αριΘμcbν
δεν 9α πρ6πει να απoτελεi τoν r<0ριo υπoλoγιoιικ6 6γκo μιαs πρoσoμoiω-
oηg oυτε τι5 r<0ριε5 απoΘηκευτικ6,9 απαιτηoειs τηs. ,Oπωg εtναι πρoφαν65,
η ιδιoτητα αυτη απoκλεtει μεΘ6δoυ5 6πω9 o υπoλoγιoμ65 τoυ ?τ Yια την
παραγωγη τυxαiων αριΘμcbν η τη xρηoη των πινακων τη5 RAND.

2.

8. oι τυ11αioι ι

επανα\ψιψ
ooτερo κατο

6.4 ΓENNE

Στην Eν6ητα αι,E

xαiων αριtμιirν πο

ματικ6τητα ψευ&
ενα5 oπ6ρo9 (see

επαναληrπιr<r15 {
oι γεwητριεg

φαλαιo, εκμετoλl
λoιπoι αριθμoi φ

oPΙΣMoΣ Θ.1
Δυo ακθραιoι αφ

oυvιελεoιη (mα
To α0μ6oλo τ16

oημαtνει 6τι τo ι

6πoυτok:LJ
κρ6τερo9 τoυ J7

6.4.1 ΓENNE

Miα απo τι5 rιριil

xαtων αριfurilν η

βαoiζεται στoν τg
τραγrbνων. }Ι μt€

1. Θεκινoυμε
..oπoρo" τη

2. Yπoλoγiζα,l

3.

4.

5.

6.

7.
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8. oι τυ1trαioι αριΘμot 9α πρ6πει να θ1oυν πoλυ μεγαλη περioδo (η κ0κλo
επαναληψιμδτητα5). FΙ αναγκαι6τητα τηs ιδι6τητα5 αυτη5 9α γiνει περισ-
o6τερo κατανoητη αιην επ6μενη εν6τητα.

6.4 ΓENNHTPΙEΣ TYXAΙΩN APIΘMΩN

Στην Eν6τητα αυτη εξεταζovιαι oι γεwητριεg τυxαiων αριΘμcbν. oι γεwητριεs τυ-

11αiων αριΘμrirν πoυ περιYραφovιαι στo υπoκεφαλαιo αυτ6 παραγoυν στην πραY-

ματικ6τητα ψευδoτυxαioυg αριΘμoυ5. Σε 6λε5 τι5 γεwητριεg, δiδεται αρxικα
θναg oπ6ρo9 (seed) και απ6 αυτ6ν υπoλoγiζovιαι oι τυ1αioι αριΘμot βαoει μια5
επαναληπτικη5 εξioωoη5 η μεΘ6δoυ (Marsaglia 1964, 1985).

oι γεwητριεs πoυ 9α περιγραφoυν (με εξαiρεoη την πρrilτη) oε αυτδ τo Kε-

φαλαιo, εr<μεταλλευovtαι την θwoια των ιooiiπoλotπων αριΘμιbν. oι ιoo13π6-

λoιπoι αριΘμoi ορiζovιαι ωg ακoλoυΘωg:

oPIΣMoΣ 6.1
Δυo ακ6ραιoι αριΘμoi α και β oνoμαζovrαι ιool]π6λoιπo1 ωs πρos τoν ακdραιo
oυvιελεoιη (modulus) ,y, 6ταν διαιρoυμενoι με τo .y δiνoυν τo iδιo υπ6λoιπo.
To αυμ6oλo τη5 αναλoγiαg αιov μαΘηματικ6 τυπo:

α=βmod?

oημαiνει 6τι τo α υπoλoγtζεται απ6 τoν τuπo:

(6.8)

α: β _.Υk (6.e)

6πoυ τo k : LβllJ υπoδηλcbνει τo μεγαλυτερο sετικ6 ακθραιo πoυ εiναι μι-
κρ6τερo5 τον β11.

6.4.1 ΓENNIITPΙEΣ MEΣIιIΩN TETPAΓΩNΩN

Miα απ6 τι5 πρrbτε5 γεwητριεg πoυ xρησιμoπoιηΘηκαν Yια τη δημιoυργtα τυ-

xαiων αριΘμcbν ηταν η γεwητρια μεoαiων τετραγcbνων. oνoμαζεται 6τoι γιατi.
βαoiζεται (πoν τετραYωνιoμ6 αριΘμrbν και εξαγωγη των μεoαtων ψηφiων των τε-
τραγrirνων. FΙ μθΘoδo5 6xει ωg εξη5:

1. Θεκινoυμε με 6ναν ακ6ραιo αριΘμ6 Zo βε n ψηφια πoυ απoτελεi τoν
..σπ6ρo,, τη5 γεwητριαg.

2. Yπoλoγiβυμε τo τετραγωνo τoυ αριΘμoυ.
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3. Παραγoυμε τoν τυxαio αριΘμo απ6 τoν τυπo:

1.,

'tl

t'

l
h
'r.,

μ
t
ir

rll

:l;

z3u0: 
!02"

(6.1O)

4. o αριΘμ69 αυτ69 βρioκεται αo διασtημα [o' 1).

5. Eξαγoυμ ε τα n μεoαiα ψηφiα\ τoυ αριΘμoυ. Aυτα τα ψηφiα απoτελoυν τoν
νbo αριΘμ6 21.

6. Eπαναλαμ6ανoυμε τη διαδικαoiα.

Στoν Πiνακα 6. 1 δiνovιαι oι δθκα πρrbτoι τυ14αioι αριΘμot μιαg γεwητρια5
μεoαiων τετραγrbνων Pt Γ|, : 4 και Zg=ζ1$3.

ΠiνακαE 6.1: TΙ:xαioι αριΘμoi γεwητρια5 μdoων τετραγcbνων

Zo=4Ι53
Zι=2474
Zz=1206
Zz=4544
Zι=6479
Zs=9774
Zο=53Lo
Zτ=196ι
Zs=8455
Zs=487O
Zβ=7t69

Z6=L72474O9 i

Z?-O6L2O676 i

Zξ=a1454436
2?=2o647gga
21=4|977ιqι
ZΞ=9553ιozο
23,=2s196l,oo
Z?=o38s5szt
Z3=7L487ozs
2ξ=237Legοo
Z?o=5t394561

Υo:0'|7247409 
!

Yr :0.06120676
Υz :0.o|454436
Ys : Ο.20647936
Υa:0'4L97744l
Ys - 0.95531076
Yο :0.281961.00
Yz:0.03845521
Υa :0.71487025
Ys :0.23716900
Yro : 0.51394561

ικανoπoητυ<εg.
εφαρμoγξ προo
ηταν oυoιαoru<i
ται κυρicη μα ιc
ιooυπoλoιπoιη ο

6.4.2 ΓPAΙl
oι γραμμικξ ιo
τριrbν (Knuth 19
την παραγωγη π
oιρατηγτ<ri5 πα1
παραγραφο. o.ε
π6λoιπε9 γεwtiτ{

oπoυ

FΙ αr<oλoυΘiο
κoλoυΘiα αυΦ (

rn\α1 c' και τoυ 1

υπαρ1ει 6να5 κι!
o t<υκλo5 oνoμd
και c : 6. τ6τε ε
oυyκεκριμθvη αl

To παραπωr
γorμi5 τη5 iδιαg

Eπειδη καΘε αριΘμ65 Zι+l εξαρταται απoκλειoιικα απ6 τoν πρoηγoυμενo
τυxαio αριΘμo Zν αν κατα τη δημιoυργiα τη5 oειρα5 παρα1Θεi καπoιog αριΘμ69
πoυ θxει εμφανιoΘεt πρoηγoυμθνω5, η oειρα 9α επαναληφΘεi απo τo oημεio
αυτ6.

To πληΘo5 των τυxαiων αριΘμcbν αναμεoα oε δυo επαναληψει5 τoυ ιδioυ α-
ριΘμoυ oνoμαζεται περioδo5 η κ6κλo5 τη5 oειραg. H περioδo5 εξαρταται 6xι
μoνo απo τη (ruYκεκριμ6νη γεwητρια αλλα και απ6 τoν ,.oπ6ρo,,πoυ 9α xρη-
oιμoπoιηΘεi. Στην περiπτωoη των Yεwητριcbν μεoαi.ων τετραγrbνων, η μ6γιoιη
περioδo5 εiναι ioη με 10, _ 2, επειδη κdΘε αριΘμ6s τηs oειρα5 εtναι n-ψηφιog
και τα o και 1 δεν μπoρoυν να απoτελoυν μθρog τηg oειρα9.

Στην πραξη 6μω5 oι γεwητριεg αυτθg παρoυoιαζoυν πoλυ μικρ6τερε9 πε-
ρι6δoυ9 απ6 τη μθγιoιη και μερικ69 φoρθs εκφυλiζovιαι oε περioδo 1, 6πω5
φαiνεται αιoν Πtνακα 6.2 με n : 4 και Zg=45oo.

Γενικα, oι γεwητριε5 μεoαi,ων τετραγcbνων παρoυoιαζoυν αρκετα μειoνεr<ιη-
ματα: εtναι δυoκoλo να αναλυΘoυν, εiναι αxετικα αρYθs και δεν εiναι oιατιoιικα
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Πiνακα5 6.2: T\:1αioι αριΘμoi με περioδo 1

ικανoπoιητικ65. Για τoυ9 λ6γoυ5 αυτoυ5 δεν 1ρηcrιμoπoιoυvιαι o1εδ6ν πoτ6 oε
εφαρμoγ6.9 πρoooμotωoη5. Ωoι6oo' επειδη η μθΘoδoE των μεoαiων τετραγιbνων

ηταν oυoιαoιικα η πρrbτη μ6Θoδo9 παραγωγη5 τυxαiων αριΘμrbν, παρoυoιαζε-
ται r<υρiω5 Yια ιστoρικoυ5 λ6γoυ5. oι μθΘoδoι πoυ ακoλoυΘoυν 1trρηoιμoπoιotν
ιootiπoλoιπoυg αριΘμoυ5.

6.4.2 ΓPAMMIΙΙEΣ lΣoiπoΛoΙΠEΣ ΓENNII.TPIEΣ

oι γραμμικ65 ιooυπ6λoιπε5 γεwητριεg εiναι o πιo συνηΘιoμθνog τυπog Yεvνη-
τριιbν (Knuth 198r, Anderson 199o). oι γεwητριεs πoυ Χρησιμoπoιoυvιαι για
την παραYωYη τυxαiων αριΘμrbν, oε μεγαλo βαΘμ6 απoτελουν παραλλαγθ9 τηg
oιρατηγικη5 παραγωγηg τυ14αiων αριΘμrbν, η oπoiα περιγραφεται oε αυτην την
παραγραφo. o,επαναληrπικ65 τ0πog αιog oπoio βαoiζovιαι oι γραμμικ65 ιooti-
π6λoιπε5 γεwητριεg, εiναι

Zt+ι: (αZι + c) mod rn, i > 0 (6. r 1)

oπoυ

Zs:

τo ακ6,ραιo υπ6λoιπo, m > 0'

o πoλλαπλαoιααιη5, 0 ζ α ζm
ηπρooαυξηoη, 0ζc<m
η αρ1trικη τιμη, 0 ζ 26 1m

FΙ ακoλoυΘiα (6.11) oνoμαζεται γραμμικη ιooijπdλoιτιη ακoλoυΘiα. H α-
κoλoυΘiα αυτη δεν εiναι πdvιoτε .tυ1αtα,,, 

για καΘε επιλoγη των παραμθτρων
n.L)α)c, και τoυ oπ6ρoν Zg. Για καΘε ακoλoυΘiα τηs μoρφηs Zn+7 : f (Z-)'
υπαρxει θνα5 κ0κλog αριΘμιbν o oπoi,og επαναλαμ6ανεται επ, απειρoν. Aυτ69
o r<ι!κλo5 oνoμαζεται περiaδog. Για παραδειYμα, αν m : 1.0, Zg : q - !,
καt c:6, τ6τε επαναλαμ6ανεται διαρκcb5 η ακoλoυΘiα7,9,7,9,7'9.....κ.o.κ. FΙ
oυγκεκριμ6νη ακoλoυΘiα 6xει περtoδo ioη με 2.

Τo παραπανω παραδειyμα δεixνει τo 1rucbριoμα τη9 δυνατ6τητα9 αvαπαρα-
γαlμig τηg iδια9 oειρα5 αριΘμrbν. Aυτη η δυνατ6τητα εtναι oημαvιικη για την

m:
α:
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πρoσoμoiωση, αν σκεφτεt κανεi5 oτι πρ6κειται Yια πειραματικη μ6Θoδo. Eπoμε-
νω5, 9α ηταν xρηoιμo Yια θναν μελετητη να εκιελ6oει 6να μovιθλo με μtα αυγ-
κεκριμθvη ακoλoυΘiα, να εvιoπioει τυ16ν σφαλματα, να διoρΘrboει τo μovιθλo,
και στr] oυνθxεια να τo εr<ιελ6oει εκ νθoυ 1ρηoιμoπoιcbvεαg την tδια ακoλoυΘtα,
rboιε να εvιoπtoει τιg διαφoρ65 πoυ υπdρ14oυν πη συμπερ1φoρα τoυ, xωρig να
πρθπει να νoιαoιεi Kαι Yια τη διαφpρετικ6τητα των τυ1αiων αριΘμrbν.

Aπ6 την Eξioωoη (6.1 1) εtναι φbνερ6 6τι τo πληΘo9 των διαφoρετικcbν τιμcbν
δεν εiναι δυνατ6ν να εtναι μεγαλυτερo απo την τιμη rn - 1. H επιλoγη των α
Κα1' m πρooδιoρtζει τo ακρι669 rιληΘog των διακριτcbν τιμrbν. Για να δεiξoυμε τo
γεγoν65 αυτ6, κατ, αρxην γραφoυμε την η Eξioωση (6.1 l) με την ιooδυναμη τηs

Zi+L:αZi_mΚι, i>0 (6.12)

για καπoιε9 τιμθ9 ζ, oπoν Κ5 εtναι o μεγαλυτερo5 ακ6ραιo5 πoυ βρicrκεται
μdoα oιην πoo6τητα αZi-γf m, δηλαδη Κi: |αZ6-ιlmJ'Αρα, 6xoυμε

2. Πρεπει τo
r<ιελotτrπαι
εiναι μiα o
μθγεΘo5 λ6

Ωotooo' ωκξ
τoν 2, εμφαviζσι
τη μετατροΦ τα
την ανατιαβoτα
υπoλoγiooιrμε oι
δυναμει9 τoυ 2. ]

Για να λα6α,
τα y τελεr.rιαiα b
επιλθξαμε. Για r
τo 22 :4 εiναι 3
bits τoυ αριθμαri
τη5 διαiρεoηg 87
τελευταiα (δΦσα

To παβδειη:
2. τα u τελευιoiο
2u και, η συμΙιερ
τυxαtα εiναι η oι
υπoλoγιαμoi εirrο

Mtα εναλλακl
αvπληrπ6 αυι6. .

νω5. Παρακατωδ
2n +1' tια n :2

αZg _ mΚγ
α2Zo-mΚz_mΚ1α
α3Zo-mΚz_mΚ2α_mΚ1α2

::
Zn : αn Zo _ m(Κn * Κn-ιA + .... + Κιαn-L)

Θ6τoυμε Κn* Κn-ιA +.... + Κ1αn-Ι : L. Eπειδη 1 ζ Zι' εivαι 1 ζ
^τι 

17

αnZο _ Ινt L Λ L < !#! - 1. Aυτo οημαi,νει 6τι η πoooτητα Ι : Κni Κn-ιAΙ
.... Ι Κ1αn-Ι εi,ναι o μεγαλυτερog ακεραιos πoυ βρtoκεται μ6,oα oιην πoo6τητα
αn Zgf M ' αρα τελικα η ακoλoυΘiεg (6.l 1) και (6.12) μπoρoυν να γραιpτoυν:

Zn : α" Z0 mod rrι (6.13)

Eiναι φανερ6 6τι με oιαΘερη τιμη τoυ απ6ρoυ Zg' η επλoγη των α Και rn
9α πρooδιoρioει τo πληΘog των διαφoρετικcirν τψcbν. oι αρx6,g πoυ δι6πoυν τoν
τρ6πo επιλoγη9 των α r<αι rn παρoυσιαζovιαι αιη αυνtxεια αυτη9 τηg εν6τητα9.

Eπιλoμi τoυ Axεραtoυ Yπoλoiπoυ o oι6xog εiναι να πρooδιoρiooυμε
πoιεg τιμε5 εtναι καλθ9 Yια την παραμετρo m' Κατ'αρΧην, υπαρxoυν oριoμθνoι
παρdγovιε5 πoυ επηρεαζoυν την επιλoγη:

1. Πρ6,πει τo rn να εiναι αρκετα μεγoλo, riroιε να επιτυ11oυμε 6oo τo δυνατ6ν
μεγαλυτερη περioδo. Για παραδειYμα, αν 96ooυμε m:2,9α λα6oυμε ω9
απoτ6,λεoμα μiα ακoλoυΘiα τη5 μoρφηs o, 1,o, 1,o, 1...κ.o.κ.

Zy

Z2

Zs
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2. Πρ6πει τo rn να εtvαι καταλληλα επilεyμ6νo, rboιε oι υπoλoγιoμoi να ε-
κιελoυvιαι με 6oo τo δυνατ6ν πιo μεγαλη ταxυτητα. Eπειδη η διαiρεoη
εiναι μiα αργη πραξη, μiα βoλικη τιμη η oπoiα xρησιμoπoιεiται εtναι τo
μ6γεΘo5 λiξη5 τoυ υπoλoγιoιη, τo oπotο εiναι μiα δυναμη τoν 2.

Ωoι6oo, ακ6μη και αν επιλθξoυηε μiα τιμη τoν m ioη με καπoια δυναμη
τoυ 2, εμφανfζovιαι πρo6ληματα. Γιb να γiνει πιo κατανoητ6 αυτ6, 9εωρεi,αιε
τη μετατρoπη τoυ δεκαδικoυ αριΘμoυ 87 αιoν αvιioιoι1o δυαδι:<6 αριΘμ6 και
την αναπαραoιαoη τoυ με 8 bits= 1 bβe. Eiναι (87)10 : (0101Ο111)2. A5
υπoλoγi.ooυμε στo oημεio αυτ6 τo υπ6λoιπo τηg διαiρεoηs τoυ 87 με διαφoρεg
δυνdμει9 τoυ 2. Eiναι:

87 mod22
87 mod 23

87 mod2a
87 mod 25

87 mod 26

e

ηι
ηι

23

23

Για να λα6oυμε τα υπ6λoιπα καΘε διαiρεoηg, δεν θxoυμε παρα να λα6oυμε
τα z τελευταtα bits τoυ αριΘμoυ 87, 6πoυ z εiναι η δυναμη τoυ 2 την oπoiα
επflεξαμε. Για παραδειyμα, αν υ : 2' τo υπ6λoιπo τηg διαtρεσηs τoυ 87 με
τo 22 :4 εiναι 3. To υπ6λoιπo λαμ6ανεται απ6 τα u : 2 τελευταtα (δεξι6τερα)
bits τoυ αριΘμoυ 87, τα oπoiα εiναι (11)2=3. oμoiωg, αν ι'/ :5, τo υπ6λoιπo
ηg διαiρεoηE 87:.32 εiναι ioo με 23. To υπ6λoιπo λαμ6ανεται απ6 τα u : 5
τελευταiα (δεξι6τερα) bits τoυ αριΘμoυ 87, τα oπoiα εiναι (1O111)z=2s.

To παραδειγμα αυτ6 δεi1vει 6τι, αν επilθξoυμε τιμη τoυ m ioημε δυναμη τoυ
2' τα u τελευταiα bits τoυ αριΘμoυ Zn qlηματiζoυν μtα ακoλoυΘiα με περioδo
2u και. η συμπεριφoρα των bits αυτrbν δεν εiναι τ6oo τυxαiα, τoυλdxιoιoν 6oo
τυxαiα εiναι η συμπεριφoρα των αριoεερ6τερων bits. Aπ6 την αλλη rιλευρα, oι
υπoλoγιαμoi εiναι γρηγoρoι και αυτ6 απoτελεi, πλεoνθr<ιημα.

Miα εναλλαr<ιικη λtoη εiναι να xρησιμoπoιηΘoυν τιμLg 2" f 1. Για να γiνει
αvιilηπτ6 αυτ6, 9α Χρησιμoπoιηooυμε τo tδιo παραδειγμα, 6πω5 πρoηγoυμi-
νω5. Παρακατω δiνovιαι τα υπ6λoιπα τηs διαiρεoηs τoυ αριΘμoυ 87 με τιg τιμθ5
2n +l, fισ ?.): 2,3,4,5,6.

87mod22-1 : 0

87mod22+Ι: 2

87mod23-L: 3

87mod23+1.: 6

87mod24-L : 12
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87mod2"+l : 2

87mod25- t: 25

87mod25+L: 21

87mod26-t: 24

87mop26+t : 22

Παρατηρεioιε 6τι δεν εiναι δυνατ6ν να λ66oυμε τo υπ6λoιπo τηs διαiρεoη5
xρησιμoπoιcbvιαg τα y τελευταiα bits. Για παραδειYμα, τo υπ6λoιπo τηg διαiρε-
oη5 87:31 εiναι ioo με25' αλλα τα 5 τελευταiα bits τoυ αριΘμoυ 87 q4ηματiζoυν
τoν αριΘμo 23. Aυτ6 oημαiνει oτι, τα z δεξι6τερα bits αυμπεριφθρovιαι τo i-
διo τυxαiα με τα αριστερ6τερα bits τoυ αριΘμoυ Zn. ΕπoμLνωs, η Xρηση των
τιμιbν 2" + L, για καπoια ακθραια τιμη τoυ y, εiναι καλυτερη επιλoγη, με την
πρoυπ6Θεoη oι υπoλoγιoμoi να εr<ιελoυvιαι γρηγoρα. To ζr1τημα τηs YρηYo-
ρη5 εr<ιθλεoη5 των υπoλoγιoμrbν, δεν εiναι αvιικεtμενo αυτoυ τoυ βι6λioυ. 

,Eνα5

αναγνri:oιη5 πoυ ενδιαφ6,ρεται για αυτo τo ζr1τημα, μπoρεi να ανατρθξει (πην α-
ναφoρα Knuth (1998).

Eπιλoγti τoυ Axεραioυ Yπoλotπoυ H επiτευξη τηE μθγιoιη5 περι6δoυ oxε-
τiζεται τooo απ6 την επιλoγη τoυ υπoλoiπoυ, 6oo και απ6 την επιλoγη τoυ πoλ-
λαπλααιααιη. Γενικα, μtα μεγdλη περtοδo5 εiναι xρηoιμη, 6ταν αναφερ6μααιε
oε ακoλoυΘiε5 τυ11αiων αριΘμrbν. Πρ6πει 6μω9 να γiνει κατανoητ6, 6τι η με-
γαλη περioδo5 εiναι 6να μ6νoν επιΘυμητ6 xαρακιηριoεικ6. Για παρ6δειyμα,
υπαρxoυν ακoλoυΘtε5 αριΘμιbν oι oπotεg θ1oυν τη μθγιoιη περioδo rn, αλλα δεν
εiναι δυνατ6ν να xαρακιηριαιoυν τυxαiεg. Xαραr<ιηριατικ6 παραδειγμα εiναι η
ακoλoυΘiα πoυ πρoκ0πτει αν α : c: 1, δηλαδη Zn+Ι : Zn mod m.

Στα βι6λiα Ι,aw and Kelton (2ooo), Knuth (199s), παρoυoιαζovιαι oριαμθνε9
πρoταoει5 Yια τιs τιμθ5 τoυ πoλλαπλαoιααιη α καt τηs πρooαυξηoη5 c, cboιε να
μεYι(πoπoιεiται η περioδog, αν η τψη τoν m εiναι ioη ν|ε 2u . Eιδικ6τερα,

j Πρ6ταoη 6.1: Aν rn : 2υ κoL'' i f 0, η μ6Yισ-η .tερioδos, f*. Ρ' εiναl.
πι : 2u, και εμφανiζεται oπoτεδηπoτε o1 αριΘμoi c,m εiναι α14ετικα πριbτoι
(δηλαδη o μθγιcrιo5 κoιν65 διαιρθτη5 τoυg εiναι 1) και α : L * 4k' 6πoυ k
εiναι 6να5 ακ6ραιo5 αριΘμ69.

Πβταoη 6.2: Aν m :2ν και c : 0, η μθγιoιη περioδog P εiναι mf 4: 2"_2,
και εμφανiζεται oπoτεδηπoτε o αrι6ρο9 Zg εiναι περιτ65 και o πoλλαπλαoια.
oιηs α δiνεται απo τη oχθoη α:3 + 8/c, t'ι α:5 * 8k, για καπoια ακθραια
τιμη τoυ k.

1j
{j

il

ii

{
,il

$

$
φ

(

ιi
ψ

i

πΙFffiΞ
Aν rn : 16.c
oπ6ρo5 Zo:i
Δ'ioη
Eiναι rn : 2!
πΦτoι (o μΦ
θ1ειττ1μoffi,
ιαβoυv 6λτι
δυvαd, δηλοδ
πoυ εμφανζρι

h=
Zι=
22=
Z3=
Zι=
Zs=

k=
Zz=
Zt=
4=
Zπ
Zn
Zn
Zrt
Zμ
Zs
Zrc
Zπ
Zιε

i Aπo τoν παρ(Π
t.
| μεσα σην rιερ
1 2,7' 4'...*o.κ

i ΙΙAPAΔEIrΙ

' 
Aν m: 16.c

; απ6ρo9 Zo:2
AκoλoυΘoυν δυo παραδεiyματα Yια την καταν6ηαη των παραπ6νω πρoταoεων:
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σπ6ρξ Zο:2L. Nα διboετε dλε5 τι5 τιμ6,9 πoυ εμφανiζovιαι οε μiα περtoδο.

Λ'ioη
Εiναι rn : 24 : 16 και c : 5 l10. Eπioηg, oι αριθμoi c,m εiναι q(ετικα
πρcbτoι (o μθγιατog κoιν65 διαιρ6'τdg τoυ5 εiναι 1) και o πoλλαrιλαoιαoεηg α
θ11ειτη μoρφη α: L*4k. Πραyματι, για k : 2, α: L+4x2:9. Eπoμ6νωg,
ιoxυoυν 6λη oι oυvθηκεg τη5 Πρ6ταoηs 6.1 και η περtoδo5 εiναι η μ6γιoιη
δυνατη, δηλαδη P : m:24 :16. o πiνακαs πoυ ακoλoυΘεi δiνει τι5 τιμθ9
πoυ εμφανtζovιαι μ6,oα αιην περioδo.

I zo: zl i @Zo * c) :194
(αZι" + c) :23
(αZz+c):68
(αZz+c):4L
(αZι+ c) :86
(αZs+c):59
(αZa+c):L04
(αZτ + c) :77
(αZε + c) :122
αZg*c):95
αZιo*c):L40
αZl'ι* c):113
αZτz*c):14
αZls* c) :131
αZιι*c):32
(αZιs+c):5
(αZl,a+ c):5Ο
(αZιz + c) :23
(αZιa+ c) :68

Απ6 τoν παραπdvω πtνακα, εtναι πρoφανθ5 6τι oι τιμθg των τu11αiων αριθμriν
μθoα αιην περtοδo εiναι: 2, 7,4'9,6, 11,8, 13, 1o' 15, L2' |' 14, 3, o, 5,
2,7' 4,...κ.o.κ.

riAPπ[Eiia,ΙA 6.3
Aν m:16,c:0, και α: \L' να βρεΘεt η περioδo5 τη5 γεwητριαs αν o
σπ6ρos Zo:2L' Nα δciroετε 6λε5 τιg τιμθ5 πoυ εμφανiζovιαι oε μtα περioδo.

Zτ:2
Zz:7
Zs: 4
Za:9
Zs:6
Zα: LL
Zτ :8
Za: 13
Zs: L0
Zιο: L5

Ztt:12
Zn: I
Ztz:1'4
Zιι:3
Zιs:0
Zrc:5
Zπ :2
Zιε :7

Zι:194 mod 16 : 2
Zz:23 mod 16 : 7
Zs:68 mod 16:4
Zι:4Lmod16:9
Zs:86 mod 16 : 6
Zο:59 mod 16 : 11

Zτ:L}4mod16:8
Zε:77 mod 16 : 13
Zg: L22 mod 16 : 10
Zιo :95 mod 16 : 15
Zιl:140 mod 1"6: |2
Zι2 :113 mod 16 : 1

ZLB:14 mod 16 : 14
Zr4: 13L mod 16 : 3
Zνs :32 mod 1.6 : Ο

Zιo :5 mod 16 : 5

Zιz :50 mod 1.6 : 2

Zra :23 mod L6 : 7
Zr.s :68 mod 16 : 4
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rιιioη
Eiναι rn : 24 : 16 και c : 0. Eπtoηg, o αριθμ69 Zn εiναι περιτι69 και
o πoλλαπλαoιαorηg α dxει τη μoρφη α:3 +8k. Πρ6γματι, για,b : 1,

α:3 * 8 x 1 : 11. Eπoμθνω5, ιoxυoυν 6λε9 oι oυνΘηκε5 τη5 Πρ6ταoη5 6.2
και η περioδo5 εiναι η μ6γιαrη δυναη, δηλαδη P : ml4 _ 24_2 : 4. o
πiνακαg πoυ ακoλoυΘεi δtνει τι5\τιμ65 πoυ εμφανiζovιαι μθαα αιην περioδo.

rl'ioη
To υπ6λoιrιo m.
oλη τι5 δυυξrε
1 mod rn :0 εiι
iΦα, ικαrnπoιoi
μθγιαιη δυι,σΦ'
τι5 τιμξ πoυ εl{

Aπ6 τoν παροπdι
μ6οα oιην περioδ

Στo επ6μειro πo
αριΘμ69, και επαλη

πAlD.AΔEπlιi
Aνrn:7,c:o.ι
Zο: L9. Nα &iπ
Λιioη
To υπ6λoιπ0 m:
6λε9 τι9 δuvαμει5
1 mod rn : 0 εirrl
1Φα, ικανoπoιoιiγ
μ6γιαιη δυvαττ1' r
τιμξ πoυ εμφαvB

Zo:2L
Zι:7
Zz: L3
Zs:15
Zι: 5

Zs :7
Zο: |3
Zτ :15
Zε:5

Zτ:231mod 16 : 7
Zz:77 mod 16 : 13

Zz: !43 mod 16 : 15

Zι: L65 mod 16 : 5

Zs:55mod16:7
Za:77 mod 16 : 13

Zτ : t43 mod 16 : 15

Zε:t65mod16:5
Zs:55 mod 16 : 7

Απ6 τoν παραπανω πiνακα, εiναι πρoφανθE 6τι oι τιμθg των τυxαiων αριΘμrbν

μθoα oιην περioδo εiναι: 7, 13' 15, 5' 7 ' L3' 15, 5, ...κ.o.κ.

Στo βι6λio Ι,aw and Kelton (2ooo), παρoυoιαζεται και μiα πρ6ταoη πoυ αφo-

ρα τη μεγιoιoπoiηoη τη5 περι6δoυ, Yια μiα ειδικη περirπωoη, 6πoυ o αριθμ65
rn εiναι πρrbτog. Eιδικ6τερα,

; πρ6ταoι1 6.8: ,Oταν o αριΘμ65 rn εiναι πρ6τo9 (δεν αναλυεται oε γιν6μενo }

ακεραiων παραγ6vεων oι oπotoι να εiναι αιο α0νoλ6 τoυg διαφoρετικoi απ6
τo 1), τ6τε, tισ C : 0, η μθγιαrη περtoδog εiναι P : rn _ 1 και εμφανtζεται
oταν:

α. o πoλλαrιλαoιααιη5 ο εiναι τηs μoρφηs αk _ L, k ακ6ραιη.

β. FΙ μικρ6τερη τιμη τoυ k, τθτoια cbαιε o πoλλαrtλασιασιηs α να διαφεiται
απo τo υπdλotπo rn. εtναι k: m _ 1.

Θα δεiξoυμε την παραπανω πρoταoη με δυo παραδεiγματα.

IIAPAΔEΙΓMA Θ.4
Aν m - 11,c : 0, και α - l, vα βρεΘεt η περioδog τη5 γεwητριαs αν o
oπ6ρo5 Zo:24. Nα δrbοετε 6λε9 τιg τιμξ πoυ εμφανiζovιαι oε μiα περtoδο.

I

(αZo + c) :23|
(αZι + c) :77
(αZz+c):L43
(αfu* c):165
(αZι+ c):55
(αZs + c) :77
(αZa+c):t43
(αZτ+c) :165
(αZε+ c):55
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-Tbιπιdλolπo m:11 εiναι πρtbτog αριΘμξ και c : 0. Eπioη5, αν γραψoυμε.ι"s τιs δυvαμει9 τoν 2, τ6τε η μικρ6τερη δtναμη k για την oπoiα 2k _1Eod m:0 εiναι /c : 10. ΠραYματι, 21d _ | - ιοz.g 
"". iοi3 mod 11 : g.

Ζlρα" lκαroπoιoυvιαι oι oυνΘηκη.τηg πρ6ταoη9 6.3 και η περioδog εiναι ημηιση δυvαη, δηλαδη P : m {ι : 10. o,.i,o*o5 πoυ ακoλoυΘεt δiνειπgτιμξ πoυ εμφανiζovεαι μθoα αιην περioδo.

Zo:24
Zt :4
Zz:8
Zz:5
Za=10
Zs:9
Ze :7
Zτ :3
Za:6
Za:1
Za:2
Zε:4
Zε:8

(αZo+c) :4Ξ Zl:48 moΞll : Ζ
(αZι+c)=8
(αZz+c):16
(αZe+ c) : 10
(αZa + c) :20
(αZs+ c) : 18
(αZe + c) :14
(αZz+c):6
(αZε + c) :12
(αZε + c) :2
(αZε + c) :4
(αZε+c):8
(αZa+ c) : 16

Zz:8 mod 11 : 8
Zz: L6 mod 11 : 5
Zι: L0 mod 11 : 10
Zs:20 mod L1 : 9
Zο: Ι8 mod 11 : 7
Zτ :1'4 mod ]"1 : 3
Zε:6 mod 11 : 6
Zg:12 mod 11 : 1

Zs:2mod11 :2
Zg:4 mod L1 :4
Zs:8mod11 :8
Zg:16 mod 11 : 5

Στo επ6μενo παραδειyμα, τo υπ6λoιπo εtναι τηs μoρφηs 2u - l,εiναι πρrirτo5αριΦ6s, και επαληΘευεται η Πρ6ταoη 6.3.

ffi
Aν rn : 7, c : 0, και α : 5,να βρεΘεt η περtoδo5 τη9 γεwητριαs αν o oπoρogZο:19. Nα δcbοετε 6λη τιg τιμξ πoυ εμφανiζovιαι oε μtα περioδo.Δ6oη 

vv t4ιg Ιιc

To υπ6λoιπ0 rn :7 εiναι πριbτog αριθμ65 και c : 0. Eπioη5, αν γραψoυμεoλε9 τι9 δυνdμειg τoυ 5, τ6τε η μικρ6τερη δυναμη k για την oπoiα 2k _1 mod m:0 εiναι k : 6. Πραy}rατι, 56 * 1 _ 15,624*o. 15, 624mod7 :0.Aρα, ικανoπoιoυvιαι oι oυνΘηκη τη5 πρ6ταoη5 6.3 και η περtoδo5 εiναι ημ6γιαιη δυνατη, δηλαδη P:m- 1:6. oπtνακαsπoυ ακoλoυΘεiδiνειτιgτψξ πoυ εμφανiζovιαι μdoα orην περtoδo.
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:19 αZo* c) :95 ι :95 mod 7:4
Zι:4
Zz :6
Zs=2
Zι:3
Zs:l
Zο=5
Zτ :4

αZι * c) :20
αZz*c):3Ο
αZ3l c) : 10

@ZιΥc) = 15
(αZs+c):5
(αZa + c) :25
(αZτ + c) :20

Zz:20mod7:6
Zz:30mod7:2
Zι:\amod7:3
Zs:t5mod7:1
Zε:5 mod 7: 5

Zτ:25mod7:4
Za:20mοd7:6

Απ6 τoν παραπανω πtνακα, εivαι πρoφανθg 6τι oι πμθs τG)ν τυxαiων αριθμ6ν
δoα αιην περtoδo εtναι: 4, 6' 2,3, L' 5, 4,6, ...κ.o.κ.

Miα oημαvιικη παρατηρηση, αxετiζεται με την επrλoγη τoυ oπ6ρoυ Z9.

FΙ μη πρooεr<ιικη επtλoγη μπoρεi να θxει μη αναμεν6μενε5 επιπτrboειg. Για
παραδειyμα, η γεwητρια τoυ Παραδεiγματo5 6.5 εxει καλη τιμη υπoλoiπoυ

rn : 23 _ 1 - 7, η τιμη τoυ πoλλαπλαoιααιη α : 5 oε αυνδυαoμ6 με την τιμη

υπoλoiπoυ δiνoυν αιη γεwητρια τη μθγιoιη περioδo m : 6, αλλα αν o απ6ρo5

θ1ει τιμη Zo:2L η γεwητρια 9α παραγει oυνε1cb5 απoτθλεαμα too με o!!!!
,Oταν o ν6o5 αριΘμ65 υπoλoγiζεται διαιρrbvιαs με τo zn, oι τιμθg τoυ κατανθ-

μovtαι αιo διαoεημα [o, 1). o μεγαλυτερog τυxαiog αριΘμ69 πoυ πρoκυπτει o

αυτf την περirπωoη εiναι (zn _L)l^' ενrb η διακριτ6τητα εiναι1'f m. Aν εiναι α-

παραiτητo να περlλαμ6ανεται και η τιμη 1 αroυ9 τυxαioυg αριΘμoυ5, η διαtρε():η

9α πρθπει να γiνει με τo rn _ 1.

Aρκετoi ερευνητ69 6xoυν μελετηoει τι9 γραμμικ6,5 ιοoυπ6λoιπε5 γεwητριε5
Yια να καΘoρiooυν ικανoπo1ητικθ5 τιμθE των παραμ6τρων. Σε υπoλoγιαι69 πoυ

Χρησιμoπoιoυν λθξει5 των 32 bits, η γεwητρια:

Zi+7: (3t4.Ι5g.269Zι + 453,8Ο6, 245) mod,2ΙL (6.14)

δiνει πoλυ καλα απoτελθαματα. Στη γεwητρια αυτη η παραμετρog α εiναι toη

με τα 9 οημαvιικα ψηφiα τoυ αριΘμoυ π.
Σε υπoλoγιαιθ5 με λεξει9 των 36 bits xρηoιμoπoι6ταν η γεwητρια:

Zi+t : (5tt Zu * 1) mod 235

Kλεtνovια5 την παραγραφo αυτη, παραΘθτoυμε θνα ακ6μη παρ6δειyμα τoνi-

ζovια5 μερικ6 απ6 τα χαραl<1ηρισtικα των γραμμικcbν ιootπ6λoιπων γεwητριrbν
πoυ παρoυσιααιηκαν.

ΙΙΑΡAΔΞlΙI
Tπτm τn: lq
αριΦd,ν π(rι, Ι
3, 12, t3,6.7
Στo Σ16ημα 6.5
και τθ.σσερα xτ

H rιερ&f
,oπoE rψ
ναιrπfi
ιrπdλoιrr
αριΘμilY.
εhnι qr
o μi1m t

H oειμiι ι

αριΘμir
γorπαι εi
o εrι6μει
γo αuιo l

τu1αiπl
ψηφio. Ι
2. Πoρ.fl

xρησιιΙα
ται (,π) Y
οιryιελεο
rιμilrαδ
κoι γffi
Ι{ oλλΙι}
αJ oqxr
rτραπι{
p 15. oπ
oρQ*i
oμεω5ι
aακιiμl
ιιαι l/12
oφεtrεr

1.

2.

3.

4-
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ΙΙAPAΔEΙΓMA 6.6
fuτm m: 16, c : 1, και α : 9, και' 26: 3. H H oειρα των ψευδoτυ1αtων
oριΘμriν πoυ παραγεται απ6 τη γεwητρια αυτη εiναι:
3, 12, r3, 6, 7, O, t, 10, 11, 4, 5, t4, 15, 8, 9,2, 3, t2, L3, 6, 7, O,...
Στo Σ1ημα 6.5 φαiνεται o κυκλog των τυxαtων αριΘμrbν η5 γεwητριαg αυτη5
και τd:ooερα xαρακEηρισιικα τη\:

1. H περioδos τηs γεwητριαg εiναι 16, δηλαδη ioη με τo oυvιελεαιη rn..oπωs πρoαναφ6ρΘηκε, αυτr] εiναι και η μθγιαιη περioδog πoυ μπoρεi
να υπαρξει o, αυξ τιg γεwητριεg. Στo παραδειyμα αυτ6 με m : Ι6, τo
υπ6λoιπo τηg διαiρεαη5 μπoρεi να εtναι απd o μθxρι 15. Ι{ oειρα των
αριΘμrbν, επoμθνωg, θxει τo μεγαλυτερo δυνατ6 μηκos, και ταυτ611ρoνα
εiναι oμoι6μoρφη, περilαμ6ανει δηλαδη 6λoυ5 τoυg αριΘμoιi5 απ6 τo
o μθ1ρι και τo 15.

2. FΙ oειρα αυτη παρoυoιαζει μια αυστΙlρη εναλλαγη dρτιων και περιτιrδν
αριΘμcbν οε 6λo τo μηκo5 τηg. Aυτ6 αημαiνει 6τι oι αριΘμot πoυ παρα-
Yovιαι εiναι oυαxετιαμθνoι. Aν δηλαδη παραxΘεt θνα9 dρτιo5 αριΘμξ,
o επ6μενo5 9α εtναι oπωοδηπoτε περιττ69 και τo αvιiΘετo. Για τoν λ6-
γo αυτ6 η oειρα δεν 9α πρθπει να Χρησιμoπoιεiται Yια την παραγωγη
τυ1αtων Ψηφtων, ιδiω5 αν 9α xρηoιμoπoιηΘoυν τα λιβτερo crημαvεικd
Ψηφtα. FΙ ιδι6τητα αυτη εμφανiζεται παvια 6ταν τo rn εtναι δr1ναμη τoυ
2. Παρ6λα αυτα oμω5, γεwητριη με oυvιελεαιη tοo με δυναμη τoυ 2
xρησιμoπoιoυvιαι oυ14να oε ηλεκερoνικoυg υπoλoγιoιθ9. Aυτ6 oφεiλε-
ται σιo γεγoνδ5 6τι η διαδικαoiα υπoλoγιoμoυ τoυ υπoλoiπoυ, 6ταν o
αυvιελεαιr]g εtναι δυvαμη τoυ 2, επιτυy;qανεται με απλη απoκoπη των
πρcbτων δυαδικcbν ψηφtων τoυ αριΘμoυ. Eπoμθνωg, εiναι πoλυ ειiκoλη
και γρηγoρη διαδικαoiα.

3. FΙ αMηλoυ1tα των τυxαiων αριΘμcbν δεν εξαρτdται απ6 την επiloγη
τoυ αρ1ικot απ6ρoυ. Eπειδη καθε αριΘμ69 εξαρταται μ6νoν απ6 τoν
πρoηγoυμενo αριΘμ6, αν επιλεγεi καπoιog αλλog απ6ρo5 απ6 τo o μθ1ρι
τo 15, απλrbs η oειρα 9α μεταφερΘεi δεξι6αιρoφα πανω αιoν r<0κλo των
αριΘμcbν ξεκινrilvιαg απ6 τo νθo απoρo.

4. o μ6oo5 6ρo9 των τυxαiων αριΘμcilν πoυ παραγovιαι εiναι 0.4688 και η
διακυμαναη εtναι o.o83. oι τιμ69 αυτ65 εiναι κovια oιι5 ιδανικ69 1/2
και |/12 {περiπoυ ο.o833333)' αλλd διαφ6,ρoυν απ6 αυτθ5. FΙ διαφoρα
oφεiλεται αιo 6τι η περioδog εtναι μικρl1 και oι τυxαioι αριΘμot πoυ
παραγovιαι δεν θxoυν μεγoλη διακριτ6τητα. Στo oημεto αυτ6, oημειrb.
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vεται oτι η πρoσ6YYισΙl τηs μ6σηs τιμηs και τηs διακυμανσrls πρos τιs 9εω- i

ρητικξ τιμξ εtναι αναγκαtα, αλλα 611ι και ικανf αυνθηκη μια5 καληg Yεν- 
i

vητρια5 τυ1αiων αριΘμcilν.

Δεξt6oτρoφη
αΜηλoυ1iα

Σxημα 6.5: Kυκλo5 τυxαiων αριΘμrbν, Υ|α rn : t6, c: 1, και α : 9, και Zg : t

6.4.3 πo/ι/ιAII/ιAΣΙAΣTΙI(EΣ ΙΣoiiπoΛoIIIEΣ ΓENNΙΙTPIEΣ

Στην εν6τητα αυτη, περιγραφovιαι συνoΙτιικα oι πoMαrιλαoιααιικ69 ιooυπ6λoι-
πε9 γενvητριεs, oι oπoiε5 απoτελoυν την ειδικη περi.πτωoη των Yραμμικrirν ιoo-
rjπ6λoιπων γεwητριrΙlν, 6πoυ c : 0. KαΘε αριΘμ6S Zι νπoλoγiζεται απ6 τoν

πρoηγoυμενo βαoει τoυ τυπoυ:

Zι+l : αZi π:-ιod rn

Σε υπoλoγιαιθ5 των 32 bits η γεvνητρια:

(6.15)

Zι+l :75 Zi mod (2,' - 1) (6.16)

δtνει αρκετ6 καλα απoτελ6αματα. H γεwητρια αυτη xρησιμoπoιεiται oε πoλλα
6τoιμα πακ6τα 6πω9 τo GGL τη5 ΙBM, τo GGUBS τη5 ΙMSL, κ.λ.π. Kαλ65 τιμθg
δiνει επiοη5 η γεwητρια:

Zι+ι :630, 360, 0762ι moα (z31 - t) (6.17)

η oπoiα xρησιμoπoιεiται oιη γλcbooα πρoooμoiωoηg SΙMSCRΙPΤ Π.5.

Σuπρζovτo
oει5 o1εnκα με

πμiπαoη 6.2: ι
και εμφαviζεται
α δirεται αΙι6 πl
k.

Πμiπaoη 6.&
o:<εραi,ων παραt
l), τoτε' flσ c:

α. o πoλλαι

β. rΙ μκβπ
ατι6 τo ιτπ

6.4.4 AΛΛΞl
,σιαν απαιτoirιπ
πoiητo Zιq6a
iδια5 ακoλoιffr:
ιootπιiΔoιπεgl

Στιgγεwηφ
ρG)νYια ηνπoρ

Miα ακ6μη:
ρo6ιiΘpιε9 uri

Miα 6λλη εu
λεyoμειε5 ωτ€
αΘροιoμo διο1ο
κ&vει πραιtr
γεvικτ1μoρφη rt

Eoιω oτι ou
μεια6λrμξ με δ
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Σnοψiζovrαs απ6 την πρoηγoυμενη παραγραφo, δiνovιαι ξανα oι δυo πρoτα-
crg o1εnr<α με την περioδo των πoλλαπλαoιαoιικrbν ιooυπ6λoιπων γεvιητριrbν:

πρ&τcισt| 6.2: Aν m : 2ν και c : 0, η μ6γιoιη περioδo5 Ρ εiναι mf4 : 2v_2,

'mι 
εμφαvιζεται oπoτεδηπoτε o oπ6ρo5 Zg εiναι περιτ65 και o πoλλαπλαoιαoιη5

a δiνειαι απo τη σxdση α:3 + 8k,1η α: 5 -| 8k, για κdπoια ακθραια τιμη τoυ
&.

Πμiπαoη 6.3: .Oταν o αριΘμ65 rn εtναι πρrilτos (δεν αναλυεται oε γιν6μενo
ακεραiων παραγ6vιων oι oπoioι να εiναι αιo oυνoλ6 τoυ5 διαφoρετιr<oi απ6 τo
l)' τ6τε, f1σ c : 0, η μ6γιoιη περioδos εtναι P : rn _ 1 και εμφαviζεται 6ταν:

α. o πoλλαrιλαoιαoιηg α εiναι τηs μoρφηs αk _ !, k ακ6ραιo9.

β. H μικρ6τερη τιμη τoυ k, τθτoια rbαιε o πoλλαπλαoιασΕηs α να διαιρεi,ται
απo τo υπoλoιπo rn, εiναι k: m _ t.

6.4.4 AΛ/ιEΣ ΙΣoi,ΠoΛoΙπEΣ ΓENNIITPIEΣ
,σιαν απαιτoυvrαι πoλυ μεγαλε5 περioδoι, Χρησψoπoιoυvιαι γεwητριε5, στιs o-
πoiεg τo Z,;'4 6εν εξαρταται μ6νo απ6 τo Z i α}λακαι απ6 πρoηγoυμενε5 τιμ69 τη5
iδιαg ακoλoυΘtα5. Παραδειγμα τη5 μεΘ6δoυ αυτη5 απoτελoυν oι αΘρoιατικ69
ιooiiπ6λoιπεg γεwιiτριεs σιιs oπoiεs τo Zi 6iνεται απ6 τoν γενικ6 τυπo:

Zι+L : (oιZι + αzZι-l') mod rn (6.18)

Στιg γεwητριεg αυτθg εtναι πoλυ oημαvιικη η επιλoγη των δυo αρxικrilν oπ6-
ρων Yια την παραYωγη καλrilν τυxαiων αριΘμrbν.

Miα ακ6μη παραλλαγη των ιootjπ6λoιπων γεwητριcbν απoτελoυν oι δευτε-
ρo&iΘμιεg ιooiiπιiλoιπεg γεrnlιiτριεs στιs oπoi,εs τo Z; 6iνεται απ6 τoν τυπo:

Zι+ι: ("'Z? Ι α2Zi-1* c) mod m (6.1e)

Miα αλλη εναλλακιικη λυoη για να επιτυxoυμε μεγαλυτερη περtoδo, εiναι oι
λεγoμενε5 oιrvδυαocικdg ιooiiπ6λoιπεg γεrruιiτριεg, oι oπoiεs απoτελoυν τo
αΘρoιoμα διαφoρετικrbν ιootπ6λoιπων ακoλoυΘιcbν. Διαφoρoι μελετητ65 θxoυν
κανει πρoαπαΘειε9 ευρεoη5 καλrbν γεwητριri:ν με αυτη τη μ6,Θoδο, τη5 oπoiα5 η
γενικη μoρΦη δiνεται απ6 τoν τ0πo:

Zι+ι: (Xι+' *Y+l) mod m (6.2o)

,Eoιω 6τι oνoμαζoυμε Wi,1, Wi,2, W,;,μ, oΠo|aoδηπτεg ανεξαρτητε5 τυxαiεg
μετα6λητθ9 με διακριτd5 μεταξυ τoυ9 τιμ65, 6πoυ μtα απ6 αυτ69 ακoλoυΘεi την
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oμoι6μoρφη κατανoμη πo διασEημα [0..rn1 _ 2], ml ακ6ραιo5. Σε αυτη την
περirπωoη, [LEcuyer (1988)], τo αΘρoιoμα αυτcbν των μετα6λητcΙrν mod mτ _ 1,

,ιυi: mod (rn1 - 1)

εtναι oμoι6μoρφα κατανεμημθνo oιo διαoιημα [0..m1_ 2].
o LEcuyer 1ρηoιμoπoiησε τo παραπανω απoτdλεoμα Yια να αxηματi,oει oυν-

δυαoιικ65 ιootiπ6λoιπεg γεwητριε5. o oυMoγιαμ6g τoυ ηταν o εξηg: ,Eoιω

ZιJ, Zι,z,..., Zi,k εiναι τo z-ooι6 απoτθλεαμα τo οπoio λαμ6ανεται απ6 μiα oειρα
k διαφoρετικcbν ιootπ6λoιπων γεwητριrbν, 6πoυ καΘε γεwητρια e θxει περio-
6o mi και πoλλαπλαoιαoιη αi. T6τε, η i_ooιη γεwητρια παραγει ακεραioυg
Z6,i oι oπoioι εiναι oμoι6μoρφα Kατανεμημ6,νoι αιo [0.,*ι _ 1), αρα η μετα6λη-
τη Wι,j _ Zι,j - 1 κατανθμεται oμoι6μoρφα σto [0..*o _ 2). oι oυνδυααιικ6,9
γεwητριε5 τoυ LTcuyer θxoυν τη μoρφη

mod (rn1 - 1) (6.21)

ενrb oι αριΘμoi R; λαμ6ανovιαι βαoει των oxθoεων:

( +t' zialzo
E.;+r : ζ

| 'frf ,Zι+l':0
(6.22)

(Ξ*,)

H γεwητρια αυυ

FΙ oυvδυooαr

,_(πl_1)(l-2

Ακ6μη καιγι
ατι6 εr<ιεταμitπ1 

1

των γεrnrηφιων

Χι-r :

LIι-r .

riroιε να σxημαrι

H γεwητρια αυo

και θ1ει περioδι
να xαρακηρι(,π
γεwητριrilν.

6.4.5 ΓEΠιlE

oι γanlηφlε5 αl
Για τoν λ6γo αuτ

1ρηoιμoπoιolhπ
περioδoι (6πιη l

λΦ.s των 16 bit
η ξηs:

'':(f--"''-')

Aπoδεικvυεται [LEcuyer (1988)], 6τι αυτη η γεwητρια 6,xει μ6γιoιη περioδo
iαη με

o _ (*ι _ 7)(*z _ t)...(mμ _ l)
-z*

O LEcuyer [LEcuyer (t999)] πρ6τεινε τo oυνδυαoμ6 των ακ6λoυΘων γεwη-
τριrirν

Xι+l : 40,014 x Χ,; mod2'147,483,563

Y+l : 40,692 xY6mod2,Ι47,483,399

rbαιε να σXηματιστεi η γεwητρια

Zi+l : (Xι +Y6) rnod2,747,483,563
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H γεvrηφια αυτη επιoιρ6φει τι5 τιμθg E1

( Zι+l
| ππ;a#παr Zia1 } 0

&+r: (

| 7i#rtWfr#,2i11:o
\

H oυνδυαoιικη αυτη γεwητρια 61ει περioδo ioη με

o _ (mt -ι)(mz-L) _2,L47,483,562x2,1.47,483,398 x26L x2 x 1o1s'- 2 2

Aκ6μη και γεwητριεs με τooo υψηλη περtoδo πιΘαν6ν να μην αρκoυν. Mετα
ατι6 εκιεταμθνη μελετη, o LEcuyer [LEcuyer (1999)], κατ6ληξε oιo oυνδυααμ6
των γεwητριrilν

Xι+l : 1,403,58OXr,.ι_ι _ 810, 782Χ1j-2 [mod232 _ 2O9]

(Jι+1 : 527 '6L2Y 
_ 1, 370, 589Y2,i'-2 [rnod232 - 22'853]

rilαιε να σΧηματι(πεi η γεwητρια

Zι+t : (Zι,ι+τ - Zz,ι+l) [mod232 _ 2O9]

}Ι γεwητρια αυτη επιαιρ6φει τιg τιμθE.R;

(6.23)

&+t:;%
και θ1ει περtoδo 2!9L - 3.1 x 1057. oυαιααιικα, η γεwητρια αυτη μπορεi
να xαρακtηριoιεi ωg αυνδυαστικιι γειruriτρια αΘρoιoτικι5ν ιooiiπιiλoιπclν
γεrruητριι5ν.

6.4.5 ΓENNΙ{TPΙEΣ TAUsπroRTHE

oι γεwητριε5 αυτ65 επεξεργαζovιαι καΘε bit τoυ τυxαioυ αριΘμoυ ξεxωριoια.
Για τoν λ6γo αυτ6, εiναι oυoιαoιικα ανεξαρτητεs απ6 τoν υπoλoγιoιη oεoν oπoto

xρησιμoπoιoυvιαι. Mε τι5 γεwητριε5 αυτ65 επιτυyxανovιαι αα0λληπτα μεγαλε5
rιερioδoι (6πω5 2527 2 10156 και' περιoo6τερo) ακ6μα και σε υπoλoγιαι65 με
λΦ.s των 16 bits. Παραδειγμα γεwητριαg Tauswortlre με περioδo 29 _ 1 εiναι
η Φls:

b6: (c1b,;_1l czbι-z + .. + cgbι_g) mod 2 (6.24)
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Aπoτ6λεoμα

+z +1

Σxημα 6.6: Kαταxωρητηs πoυ αvtισtoιxεt αιo πoλυcbvυμo f (Z) : 24 + Z + t

Στιg περιoo6τερη εφαρμoγθE των YεWητριcbν Tausvrorthe, μ6νoν δυo απ6
τoυ5 oυvιελεaτξ ci τη9 Eξioωoηs β.24 εiναι μη μηδενικoi (iooι με τη μoναδα),
με απoτ6,λεσμα η σΧ6ση αυτη να γραφεται:

bι : (bι-" # bι-q) mod 2 (6.25)

δπoυ r και q ακθραιoι τ6τoιoι rboιε 0 < r < q. H Eξtoωoη (6.25) εiναι μiα
πρooΘεoη modulo 2' η oπotα ιooδυναμεi με τη λoγικη πραξη Arιoκλειαιικ6 ,FΙ

(oυμ6oλικα, (B) αναμεσα σtα δυo bits. Eπoμ6νωg, η (6.25) εiναι ιooδυναμη με
την

74

καταoιαoη τηgo
πo παραγωγη5τ

IIAPAΔEIΓΙ
Eorωr:3,r
η γεwtiτρια T
I:4. H αρ1ικ

Λιioη
To 1αροκη1m
Ι(Z): Zι+Z
To ατιoτ€l|.εo1ro

sθση b, rilατε π
6.7. To q6ημαι
τo ατιoτ6λεηrα
ανατρoφoδοτεiι

με την oπαiα o
φoΦ, η λoγuοfr
πoτελεi τo CιΙπlu
oco bit δ; και {π
πρoκliψoυν ατ
vεται και (,τα ι'
καταordoεov (α(6.26)

Eπειδη η ακoλoυΘiα b,;_1,bi-2,..'..,b6_, pπopεi να περαoει απ6 2s κατα-
oιαoει5 (διαφoρετικoυ9 oυνδυαoμoυg τψcbν μεταξυ των διαφ6ρων b;), η μθγιoιη
περioδ65 τη5 εiναι ioη με 2q. AS oημειΘεt 6τι η καταoιασ4 bl_r, bi-2,....,bi-q:
0,0,....,0 oδηγεi oε μiα ακoλoυΘiα των b; η oπoiα δεν 9α αλλαξει πoτθ (επειδη
0 Φ 0 : 0). Για την (6.24), μπoρoυμε να oρiooυμε θνα xαρακιηριoιικ6 πoλυrb-
vυμo, τo oπoio 6xει τη μoρΦη

Zq *bi4Zq-1 + b6_2/α_2 + .... + bi-oZ| + Ι [6.27')

To πoλυrbvυμo αυτ6 oρiζει θναν κατα1.Jρητ{ oλioΘηoηg με ανατρoφoδιi-
τηoη (Feedback Shift Register). Πρ6κειται για μiα παραταξη απ6 bits, πoυ
oλιoΘαiνoυν πρos τα δεξια κατα 6να πληΘog g6,oεων (αυνηΘωg μiα 96oη) και τo
bit b; λαμ6αvεται απ6 την πραξη Φ (πρ6oΘεoη modulo 2) αυγκεκριμ6νων bits.
To Σxημα 6.6 απεικoνiζει 6ναν κατα1ωρητη, για q : 4 και r :3. Συμφωνα με
την (6.25), η αναδρoμη εiναι b; : bι_3 * bι-ι. ,oπωg 

φαiνεται απ6 τo Σ1ημα, τo
xαραKtηριστικ6 πoλυrirvυμo για αυτην την αναδρoμη εiναι τo f (Z) : Za + Z +l.
Για να αxηματiooυμε τυxαioυ5 αριΘμoυg 26, πρLπεινα ενrbooυμε l bits πoυ πα-
ραγovιαι με αυτoν τoν τρ6πo. Eπioηg, πρθπει να oρiooυμε ω5 απ6ρo μiα αρxικη

^ - [ Ο, αν b1_, : bi_q,,:17'ανb6--'#bι-q
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κατdαταoη τηg ακoλoυΘiα5 των b'i. Tαεπ6μενα παραδεiγματα, δεixνoυν τoν τρ6-
Πo παραγωγη9 τυ1αiων αριΘμrbν.

ΙIAPAΔEΙΓMA Θ.7
αrω r : 3, και Q : 4. Nα δc\αετε τα πρcbτα 16 bits πoυ παραγovιαι απ6

τr1 γεwητρια Tausworthe και τdυ5 τυ11αioυg αριΘμoιi5 πoυ παραγovΕαl, αν
l : 4. FΙ αρxικη κατααιαoη εiναι b6_1, bι_2,bι_3,bi,_a | Ο, 1,0,0.

Λ'ioη
To 1αρακιηριαιικ6 πoλυrbvυμo, 6πω5 αναφ6ρΘηκε και παραπανω, εtναι
f (Z) : 24 + Z +1. Σε καΘε επαναληψη, γiνεται μiα δεξιd oλioΘηoη των bits.
To απoτθλεoμα πρoκυπτει απ6 την πραξη bι_s Φ b1_4 και μεταφ6ρεται oιη
9θoη b; rΙrαιε να ytνει η νdα oλiοθηoη. Σ1ηματικd, αυτ6 φαiνεται αιo Σ11ημα
6.7. To oxημα απεικoνiζει τιs τρειs πριbτεg επαναληψει5. Αρ11ικα, παραγεται
τo απoτ6,λεαμα απ6 τη λoγικη πραξη ba Φ ba : O (E O : 0. To απoτθλεoμα
ανατρoφoδoτεiται αιo bit b.; και oιη αυν8xεια γtνεται η πρrbτη δεξια oλioΘηoη,
με την oπotα 9α πρoκιiψoυν oι τιμ69 b;_1, bι_2,bι_3'bi_4 :0010. Aυη η
φoρα, η λoγικη πραζη ls Φ ba δiνει απoτ6λεoμα 1 Φ ο : 1. FΙ τιμη αυη α-
πoτελεi τo απoτdi,εoμα τη5 δα3τερηg επαναληψηs, τo oπoto ανατρoφoδoτεiται
oιo bit b1 και αιη oυνθxεια ytνεται η επ6μενη δξιd oλioΘησΙ] με την oπoiα 9α
πρoκυψoυν oι τιμ65 bι_τ,bι_z,bι_s,bι_ι: 1Ο01. FΙ διαδικαJα επαναλαμ6d-
νεται Kαι αια υπ6λoιπα βηματα. O παρακατω πiνακαE δεtpει τιg τιμξ των
καταoιαoεων (τιμξ των b1_1, bι_z,bι_e,b;_a) και τo τελικ6 απoτ6'λεoμα.

''-.i-.--

i 
,i' j o,^_, j πΤ5;ηAtιoτ6λεΦ_]

lljoiοΙoi o 1oi oiρi ooioir jol rlio jοlt j rlil joloi o
oi1,1.ο. rljo'tll, oo;r;oirt I

lioj I
1l,otΙ 1lililjo j r
1lir,l 0o jl jriri oo joiril j ojo jo jo jr j r iΙ o o o .ο



Λαμ6ανovια5 τα bits των αποτελεoματων ανα J : 4, oxηματiζoυμε τιg τιμξ
(0011)2: (3)ιο, (0101)2: (5)ιo, (1110)2: (13)ιο, και (0011)2: (3)rο.
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ffiE*E*ΠΙ*o
o+o

ΔεξldoλioΘηo, 
\ \ o1

ΔεξldoλloΘηo. 
\ \ \\

1--+1

Δεξrdoλ1oΘηo.' 
\ \

:

Σxημα 6.7: Σxηματικη αναπαραoιαoη τηs παραYωYη5 τυxαiων bits τoυ Παρα-
δεiyματo5 6.7

ΙIAPAΔEIrΙ
Nα δrbοειε τα t

και τoιη τυ1αi
απ6 ττ1ν ωnδρ
σrασΙl εiναι ξ-
/(Z) και vα o1

lι'tioη
Eiναιq:5rο

'. 22 + 1. oκατ
δεi1vει ng τψj

. bits πoυ rιραc
: για πφια,6tΞp
. εiναι περιττ6 π
:

;b
:

I

i

!

I

i

I

:

l

)

)

I

i

i

1

i

I

t_

1Ι Π.1., oηυ

] ι oO(D 1(E 1

j -η"αμiοοηεπ
i 1Φ 1(D0(D0

' τoν bi_a δεν λο
. απoτελεoματoγ

. (10)ιο' (ωοt)z
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ΙΙAPAΔEΙΓMA 6.8
Nα δriloετε τα πρrbτα 16 bits πoυ παραγovιαι απ6 τη γεwητρια Tauswortlre
και τoυs τυ1αioυg αριΘμoυ9 που πρoκυΙτιoυν αν / : 4. H θξoδog παραγεται
αrι6 ην αναδρoμη bι : bι_ι * bι_z * bι_s * bι-s (mod) 2 και η αρ11ικη κατα-
σιαση εiναι b;_1, bι_z,bι_e'bι_ι,bι_s: 1,0, O,0, 1. Nα δcboετε τo πoλυrivυμo
f(Z) καινα αxεδιdoετε τoν καταxfnρητη oλtoΘηoηg με ανατρoΦoδoτηoη.

Δ'ioη
Eiναιq:5 καιτoχαρακιηριαιικ6 πoλυriwμo εiναι f (Z): Z5 ΙZa + Z3 + Ι'

22 + L. o καταxωρητη9 απεικoνiζεται oιo Σxημα 6.8. o..oρ*a- "ωλs ,δεi1vει τι5 τιμ69 των καταoιαoεων (τιμθ5 των b6-1, bι_z,bι-3,bι-ι,bι_d *o..J
bits πoυ πρoκυrπoυν ωg απoτ€λεoμα. A5 oημειωΘεi 6τι η λoμο1 ..ρaξη Φ ;μα περιoo6τερα απ6 2 bits δiνει απoτθλεoμα 1, αν τo πληΘξ των μo*ω.,:,
εiναι περιτι6 και o αν τo πληΘog των μoνdδων εiναι αρτιo. :

bi-r
I
O

I
o
1

1

o
I
o
o
o
o
I
1

o
O

bt-z
o
1

o
1

ο
I
I
o
I
o
o
o
o
I
I
ο

bi-a
o
o
1

o
I
ο
I
I
o

bi-a
o
o
o
I
o
I
o
I
1

Ο

1

O

o
o
o
t

br-s
I
o
o
o
1

o
1

o
1

I
o
I
o
o
o
ο

I
o
o
o
o
I
I

Arιoτ6λεoμα
o
I
o
1

I
O

I
o
o
o
o
I
1

o
o
1

Π.1., oιην πθμrπη Yραμμη, η πραξη bι : bι_l Φ bo_"Φ b,;*s (E bε_s :1(E0Φ1Φ1 : 1Yιατiτo πληΘοgτωνμoνdδων 
"tνα'.."ρ.iδ 

(3). oμotωs,
oιην αμθoωg επ6μενη (dκrη) Yραμμη, εiναι b6 : bι_ι Φ bι_,(E b,_s Φ b,_, ]1Φ1Φ0Φ0 : 0 Yιατt τo πληΘo5 των μoναδων εiναι dρτιo (2). FΙ τιμη
τoν b6_4 δεν λαμ6dνει μθρog στoυs υπολoγιoμoυ5. Λαμ6ανov[αs τα bits των
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Σ1ημα 6.8: Kαταxωρητηg oλioΘηoηs με ανατρoφoδ6τηoη Yια τo πoλυrbwμo
f(z): 25 + 24 + z3 + 22 +1

6.5 E/ιEΓxoΣ TπAΙoTIITAΣ
oι γεwητριεg τυxαiων αριΘμrbν 9α πρ6,πει vα ελθyxovιαι Yια να διαπιαιωΘεt αν
παρoυoιαζoυν τιs απαραi.τητεg ιδι6τητε5. o υπoλoγιαμ69 τoυ μθooυ 6ρoυ και
τη5 διαoπoρα5 των τυxαi.ων αριΘμrbν δεν αρκoυν Yια να απoδεtξoυν 6τι oι αριΘ-
μoi εiναι ανεξαρτητoι, oμoι6μoρΦα και ταυτ6oημα κατανεμημθνoι αιo διααιημα
[o,1). Για παραδειγμα, η oειρd των αριΘμcbν:

2.5 2.5 2.5 0.5 0.5 0.5

.Τ,Τ...,Τ,Τ,Τ'..'Τ

-ε- -ε-dxει ακρι6rb5 τo μθoo 6ρo και τη διααπoρα τη5 9εωρητικη9 κατανoμηg αλλα oι
αριΘμoi τη5 oειρα5 καΘε αλλo παρα τυxαioι εiναι.

o oιoxo5 αυτηg τηs παραYραφoυ εiναι να παρoυσιαoει αιατιατικα μ6τρα
με τα oπoiα ελ6yxεται η τυxαι6τητα μtα5 ακoλoυΘiαg αριΘμrilν. M6xρι τrbρα,
παρoυoιαoιηκαν τρoπoι παραγωγη5 τυxαiων αριΘμcbν, αλλα δεν δ6Θηκε καμiα
πραγματικα εγγυηoη Yια τo αν αυτoi oι αριΘμoi εiναι επαρκrb5 τυxαioι. Συμφωνα
με τoν Knuttr, ..αν επρ6κειτo να δrbooυμε oε θναν τυ1αiα επιλεγμθνo ανΘρωπo
xαρτi και μoλυ6ι και τoυ ζητorioαμε να γραψει loo τυxαiα δεκαδικα ψηΦiα,
oι πιΘαν6τητεs να παρdγει ικανoπoιητικ6 απoτ6,λεαμα 9α ηταν ελαxιoιεg. oι
ανΘρωπoι 6,1oυν την τααη απoφυγη5 πραγματωv πoυ μoιdζoυν μη τυxαiα, 6πω5
για παραδειγμα δυo toα διαδoxικα ψηφiα (παρα τo γεγoν65 6τι περiπoυ θνα ανα
10 ψηφiα 9α πρθπει να ιooυται με τo πρoηγoιiμεν6 τoυ. Eπtoηg, αν δεtxναμε
oιoν iδιo ανΘρωπo 6ναν πiνακα με πραYματικα τυxαi,α ψηφiα, εtναι πιΘαν6 να
μαg θλεγε 6τι τα ψηφiα αυτα δεν εiναι καΘ6λoυ τυ11αiα,,[Kunth (199s)].

Yπαρ11ει 6,να πoλυ μεγαλo πληΘo5 απ6 ελθy11oυg oι oπoioι μπoρoυν να xρη-
oιμoπoιηΘoυν για να ελθγξoυμε την τυ14αι6τητα μiαg ακoλoυΘiαg αριΘμrilν. Aυτ6
πoυ πρ6πει να γiνει κατανoητ6 εiναι 6τι δεν μπoρoυμε να εiμααιε (και αιην

πραYματικoτηιo
απo 6να ouvoλo
αυτη 9α παρoιΙ
με καπoια ενδει
o0vιoμα. Eνα5
μπoρεi να αν(Ιτ|

τoυ κεφαλαioυ. r

oυγκεκριμθνo $

6.5.ι EΔEtΣ

o πρrbτo5 και π
τυ1αiων αριfuδ
μ6νoι. Διio iλεγ1
Smirnov και o d

η κατανoμη τoυ
κατανoμη. σιυt

Hg:oι
Hl:oι

δπoυ ft - ^.υπ6Θεoη.
Στα παραδεil

πoιηooυμε τα α
Ιλx ΙΠ : \28. c.
πρcbτoυg τυ1αiα

,Eλεy1og Eolr
νει τη oυναρτηα
τηoη E(r), η on
Rι, Rz,l?a....E

o ελεy;o5 K
αιατιoιικcbν μ*φ

Kr,-
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πραYματικ6τητα δεν εiμααεε) oi.γoυρoι 6τι αν μiα ακoλoυΘtα περαoει επιτυxrbg
oτι6 θνα αυνoλo ελθyxων, 6τι δεν 9α απoτυxει oε θναν dλλo 6.λεy14o. Στην εν6τητα
αιrΦ 9α παρoυoιαooυμε τoυs πιo oυνηΘιcrμdνoυg απ6 αυτoυ5 και 9α διbooυ-

με καπoια ενδεικιικα παραδεiγματα. oριαμθνoι αλλoι, αrτλcbg 9α περιγραφoυν
oirvιoμα. ,Ενα5 αναyvrboιηs πoυ ενδιαιp6ρεται για περιoo6τερε9 λεπτoμ6ρειε5,

μπoρεt να ανατρθξει στην πρoτειν{μενη βι6λιoγραφiα πoυ βρioκεται oιo τ{λog
τoυ κεφαλαioυ, ενrb και τo Διαδiκιυo απoτελεi μiα 9αυμαoια πηYη π6ρων Yια τo
oιrμ<εκριμ6νo ζr1τημα.

6.5.1 E/ιEΓxoΣ ΣY,(NoTHTAΣ

o πρrbτo5 Kαι πιo βαoικ69 toω5 θλεyxos πoυ πρ6πει να γtνει oε μiα γεwητρια
τu1αtων αριΘμιbν, εiναι αν oι αριΘμoi πoυ παραγει εiναι oμoι6μoρφα κατανεμη-
μ6νoι. Δυo θλεyxoι εiναι διαΘθoιμoι Yια τo oκoπ6 αυτ6. O 6λεγxo5 Kolmogorov-
Smirnov και o θλεγxos 12. Aμφ6τερoι μετρoυν τo βαΘμ6 αιoν oπoio αυμφωνεi

η κατανoμη τoυ δεtyματos των τυxαtων αριΘμci:ν με τη 9εωρητικη oμoιoμoρΦη
κατανoμη. oι υπoΘθoειs τoυs εiναι oι εξη5:

Hg : oι αριΘμoi, .R1 εiναι oμoι6μoρφα κατανεμημθνoι oιo [o,1]

H1 : Oι αριΘμoi. ,R1 δεν εiναι oμoι6μoρΦα κατανεμημ6νoι oιo [o,1]

6πoυ E1 - Zι. FΙ Ι1g oνoμαζεται μηδενικιi υπ6Θεoη και η .Fft εναλλαlrτικιi
υπ6Θεoη.

Στα παραδεiYματα πoυ 9α ακoλoυΘηooυν oε αυτη την εν6τητα, 9α xρηoιμo-
πoηαoυμε τα απoτελ6σματα πoυ θδωoε μiα γραμμικη ιooυπ6λoιπη γεwητρια
|7t m : L28' c: LL, α - 9, και Zo :21. O Πiνακαg 6.3 παραΘdτει τoυ5 1oo
πρrbτoυ5 rυ1αioυ5 αριΘμoυg πoυ παρηγαγε αυτη η γεvνητρια oιo διααιημα [o' r].

,EλεΓ1og Kolmogorov.smirnov o θλεγxo5 Kolmogorov-Smirnov συYκρi-
νε1 τη αυναρτηoη κατανoμη9 F(r) : r, 0 ζ r ζ L' με μiα εμπειριr<η oυναρ-
τηoη E(r), η oπoiα λαμ6ανεται απ6 τo δεtyμα των N oυνoλικα παρατηρηoεων,
Rl, Rz, Rs, .'.RΙ'Ι. FΙ αυναρτηoη Ε(r) oρiζεται ω5

Ε(r): πληΘo5 των παρατηρηoεων Ra < r
(6.28)

o θλεyxog Kolmogorov-Smirnov βαotζεται oιoν υπoλoγιoμ6 των ακ6λoυΘων
αιατιoιικrbν μ6τρων:

N

Κ: : 
'Ψ.Ψ, {* - "@)} 

:'Ψ,Ψ, 
{,. 

_ 

"}
Κ; : ,Ψ5 {"n,- ?} :'Ψ,5{,, - f}
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Πiνακαg 6.3: 1oo τυxαtoι αριΘμoi μiα9 γραμμικηg ιoorjπ6λoιπηg γεwητρια5,
m : t28, c : tΙ, α : 9' και' Zg : )|

o.57
o.36
o.91
o.20
o.25
o.o5
0.60
CI.90

Ο.94
o.74

o.15
o.32
4,24
o.92
o.34
0.51
o.43
o.rο
o.53
o.70

0.43
o.98
o.27
o.31
o.tr
0.66
o.96
o.oo
o.80
o.35

o.89
o.81
o.48
o.91
o.o7
o.99
4.67
o.o9
o.26
o.18

o.o3
o.33

P.38
l.tτ
o.72
o.o2
o.o6
o.a7
o.41
o.7r

o.37
o.o4
o.46
o.64
0.56
o.23
0.65
ο.83
o.75
o.42

o.39
o.44
o.24
o.79
o.ο8
0.13
o.93
o.47
o.77
o.82

o.61
o.o2
o.20
o.Ι2
o.80
a.2t
o.39
o.31
o.98
0.40

0.50 0.59 i

0.30 0.76
0.85 CI.69

o.ι4 o.35
o.l9 a.78
o.99 0.95
0.54 0.87
o.83 0.54
o.88 0.97
o.68 ο.13 

i

Πiwxog

To πoΦδειl
1Θεt η oμoι6μo1
τoυ Πiνακα 6.3

ΙΙAPAΔEIΠ
,Eoιω 6τι ε
Kolmoφroι4
πρrbτoι αριQr
μ6νoι. }Ι τql
υπ6Θεo16. ξ
Bιtμα 1. Torι

o.α
Bιiμα 2. Yrιo

ει,&
κoλl
τελε
τξι

To μετρo Kf, υπoλoγiζει τη μθγιαιη απ6κλιoη αναμεoα αην εμπειρικη oυ-
ναρτηoη E και τη oυναρτηση κατανoμηg ,F, 6ταν τo E 6xει μικρ6τερη τιμη απ6
τo -F'ενrb τo Κ; υπoλoγiζει τη τη μ6γιoιη απ6κλιoη 6ταν τo E 6xει μεγαλυτερη
τιμη απ6 τo ,Ρ. o 6λεy1og Kolmogorov-Smirnov υλoπoιεtται με τα ακ6λoυΘα
βηματα:

Brtμα 1. ToπoΘθτηση των ανεξαρτητων παρατηρηoεων .R1 , Rz,.'.Rπ κατα αυ-
ξoυoα oειρα, R1ζ R2 ζ,... ζ Eπ.

Briμα 2. Yπoλoγιαμ65 των ΚΙ, Κ;.
Briμα 3. Yπoλoγισμ6s τηs μ6γιαιη9 τιμη5 μεταξυ των Κ} και Κ;, Loτω Κn'

δηλαδη Κn: max(Κ[ ' Κ;).
Bιiμα 4. Eυρεoη τη5 κρioψηs τιμηs l( μθoα απ6 τoν πtνακα πιΘανoτητων των

κατανoμrbν ΚΙ, Κ;.O πtνακα5 αυτ69 παρατiΘεται αιη oυν6xεια.

Brtμα 5. Aν η τιμη Κn ε1ναι μεγαλυτερη απ6 την τιμη 1l, απoρρtπτεται η μη-
δενικη υπ6Θεoη, επoμθνω5 oι αριΘμoi δεν εtvαι oμoι6μoρφα κατανε-
μημ6νoι.

O Πtνακα5 6.4 παρoυoιαζει κρioιμεg τιμ69 για διαφoρα επiπεδα oημαvιικ6-
τηταs και για τιμε9 τoυ N απ6 l-l5 και διαφoρα επiπεδα oημαvιικ6τητα5 α. FΙ
τιμη τoυ α δεt1νει την πιΘαν6τητα απ6ρριψηs τηs μηδενικηg υπ6Θεoη5. Eπtoη5,
δiνovιαι oι τψθ9 για Ιy' > 35. Πtvακε5 με περιoo6τερε9 τιμθ5 διατiΘεvιαι oια
περιoooτερα βι6λiα αιατιoιικηg.
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Πtνο:<αg 6.4: Kρtoιμε5 τιμ69 Yια τoν 6λεyxo Kolmogorov-Smirnov

IN Κo,os
1

2
3
4
5
6
7
8
I
10
11

Ι2
13
L4
15

o.975
o.842
o.708
o.624
o.565
o.52r
o.486
o.457
o.432
o.410
o.391
o.375
0.361
o.349
o.338

0.995
0.929
0.828
o.733
o.669
0.618
o.577
o.543
o.514
o.490
ο.468
o.450
0.433
ο.418
0.404

> 35 1.221\[N fi6/\fr ι.ffi/{-N

To παραδειγμα 6.9 δεi1νει τoν τρ6πo εφαρμoγη9 των βημ6των, cirαιε να ελεγ-

1Θεi η oμoι6μoρφη κατανoμη των πριbτων 10 αριΘμrbν πoυ παρηγαγε η γεwητρια
τoυ Πiνακα 6.3.

IIAPAΔEΙrMA 6.9
Eoτω 6τι επιΘυμoυμε να ελθγξoυμε, Xρησιμoπoιcbvtα5 τoν θλεγ1o
Kolmogorov-Smirnov και Yια επtπεδo oημαvιικ6τηταs α : 5To' αν oι 10

πριbτoι αριΘμot τη5 γεvνr]τριαs τoυ ΓΙtνακα 6.3 εtναι oμoι6μoρφα κατανεμη-

μ6νoι. FΙ τιμη α : 5Υo δεtxvει την πιΘαν6τητα απoρρψηs τηs μηδενικrj5
υπ6θεoη5. Eφαρμ6ζoυμε τα βηματα πoυ παρατθΘηκαν παραπανω :

Bιiμα 1. ToπoΘθτηση των ανεξαρτητων παρατηρηoεων κατα αυξoυoα αειρα:
o.03, o.15, o.37, 0.39, O.43, 0.50, 0.57, O.59, O.61, 0.89.

Bιtμα 2. Yπoλoγιαμ65 των κΙ, κ;. o παρακατω πtνακα5 δεt1νει Και τoυs
ενδιαμεooυg υπoλoγιαμoυ5 των i,lN και (i _ l) lN ' cboιε να διευ-
κoλυνθεi o αναγνrirατηs. oι τιμθg των K; ' Κ; δiνovιαι αιιg δυo
τελευταiεg γραμμ6s τoυ πivακα, αvιiαιoιxα. Tελικα, λαμ6ανovια5
τι5 μ6γιαιε9 τιμθg, θxoυμε ΚΙ :0.29, Κ; : 0.17.

/(ο.r
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ΑΘρoιoμα
πιΘαν6τηταi

&
i/N
(i - L)/N
Κ:
Κ;

r234567a
o.o3 Q.15 o.37 o.39 o'43 o.5o o'57 ο.59
o.1 4.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
o o.1 a.2 ο.3 o.4 0.5 o.6 o.7
o.a7 o.o5 -o.07 \o.01 o.o7 o.10 o.13 0.21
o.o3 o.o5 o,ι7 0.09 o.o3 o.oo -o.o3 -o.11

910
0.61 0.89
o.9 1.O

o.8 0.9
o.29 0.11
-o.19 -O.Ol

Bιiμa 3. Yπoλoγισμ6s ηs μ6γιαιη9 τιμl15 μεταξυ των Kf και Κ; , boτω Kn.'
Κn: mεx(Kf , Κ;): max(0.29,0.17): ρ.29.

Btiμα 4. Eιiρεcrη η5 κρioιμηs τιμηs K μθoα απ6 τoν πtνακα πιΘανoτητων
των κατανoμιbν Κξ, K; (Πiνακαs 6.4). Για α : 0.05 και Ιi : 1Ο,

Κ :0.4L0.

Bιiμα 6. H τιμη Κn _ 0.29 εiναι μικρδτερη απδ την τιμh Κ :0.410, αρα δε-

x6μαoιε τη μηδενικη υπoΘεoη, επoμθνωg oι 10 πρ<bτoι αριθμoi πoυ
παραγει η γεwητρια εiναι oμoι6μoρφα κατανεμημ6νoι oιo [o,1].

Παραηρεiαιε 6τι oε ανολoγo αυμπ6ραoμα 9α καταλiYαμε για τιμθg τoυ α :
0.1 η α : 0.01. Δεtτε τιg o14ετικ69 τιμθ9 τoυ Πiνακα 6.4. Etναι K : 0.368 Yια
α : Ο.1 και .Ι( : 0.490 tto o : 0.01. Aμφ6τερεs o1τιμ65 εtναι μεγαλυτερεg
ηs τιμηs τoν Κn'

Πρoφανrilg, με παρ6μoιo τρ6πo μπoρoυν να ελεy1Θoυν αυνoλικα και oι loo
αριΘμoi, αλλα κατι τθτoιo 9α αυξηoει πoλυ τoυg υπoλoγιαμoυg. Eπioηg, μπo-
ρoυμε να ελθγξoυμε .toπικα,, oπoιoδηπoτε αλλo τμημα N τιμrbν τηg γεwητριαg.
Γενικα, o 6,λεy1og Kolmogorov-Smirnov θxει την ιδι6τητα να ανι1νευει την τυ-
1αiα η μη τυxαtα συμπεριφoρα, τ6oo τoπικα 6oo και αυνoλικα. ,Eνα καλ6
παρdδειγμα, εiναι η ανi1vευoη τoπικα, αλλα και oε μεγαλυτερα δεtγματα (η

6woια ..συνoλικα,, εiναι καπωg oxετικη, δεδoμθνoυ 6τι δεν μπoρoυμε γενικ6 να
περιoρiooυμε τo δεiγμα) τηs μη τυ1αι6τηταs τηs ακoλoυΘiαg Fibobacci. Δεtτε
την Aoκηoη 6.10.

o ,Eλεy11os x2 o θλεyxo5 12 εiναι' απ6 τoυ5 πιo oυνηΘιαμθνoυ9 oιατιαιικoυ5
ελθyxoυ5. To πιo χαρακtηρισEικ6 παραδειyμα ελθyxoυ 12 lKnuth (1998)] εi-
ναι αυτo τηs ρiψηs ζαριrbν. Aν xρηoιμoπoιηooυμε δυo ζαρια πoυ δεν εtναι
..πειραyμενα,,, δηλαδη καΘθνα απ6 αυτα 6xει την iδια πιΘαν6τητα να εμφανtσει
τιμη 1, 2, 3, 4' 5, η 6, τ6τε, η πιΘαν6τητα p, να λα6oυμε καΘενα απ6 τα πιΘανα
αΘρoiαματα s, απ6 2 ωg L2 εiναι η εξη5:

Για παραδειη:
3+5,4+4. S3.6+

Aν καπoιo5 ρl
κατα πρooiγμοr1
πρθπει να rιρo<ιi;
vα αναμθrυuμε 2 ι
απ6 εod5 ιlo δεiτε
θναE παiκιη5 rπΘο
περιoo6τερε5 αrι6 2

iorο5oαιπiπαλξπ
απ6 τo
ξειαζεrαι με η μ
εξπα3n τα aτραγe
rιμcbν.

H μεθoδo5 l;
μεrρo

6πω oi ιDΙΞραrι
α\,σμεqηrΞrΙιrffi
τo αlπμεuξrπ πE

oπoυNεirnιωrτl
o iλεπog l ιt

Briμα 1. Xωριoμξ
και καταlΙ

eipα 2. Yπoλoγιq
τrbν των η

Dfuε 3. Eυρεoη τr1

κατανoffi

nir 4. Aν η τιμη :

νικη υπ6θ
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Για παραδειYμα, 
-τo. 

αΘρoιoμα 8 \αμ6ανεται απ6 τoυ5 oυνδυαoμoυ5 2+6,
3+5' 4+4,5+3, 6+2, δηλαδη 5/36 αυνbυααμoi δiνoυν αΘρoιαμα 8.

Aν κoτιoιη ρiξει τα ζαρια b φoρ6s, καΘε αΘρoιαμα 9α πρ6'πει να ληφΘεilατo πρooθyy."η .'ρ,jTΨ Φ, ΨoP6S. Π.x. για b : 72, τo αΘρoιoμα 8 9α
πρ€τιει να πρor<0ψo iδ,;'o φoρ65. Avιtoτoιxα, oτιg 72 ρiψειg, 9α πρ6πειn .ιnμθνoυμε 2 φoρ6s να θρΘoυν ..εξαρεg,,. ,oμωs, 9α ξει u31ει oε αρκετoι19αι6 εodg να δεtτε oε μiα απλη παρτtδα τα6λι (π.x. μtα παρτiδα πoρτη), oπoυang παilcιηg πιΘαν6τατα δεν 9α ρtξει τα ζαρια τz φoρbs' να φ6ρει ..εξαρε5,,
ιτεριoo6τερε9 απ6 2 φoρθs. Σε αυτην την περirπωoη, πoλλoiπαi,κιεg 9εωρoυν 6τιftn5 o αvιiπαλog τoυ5 εiναι υπερ6oλικα τυ1ερo5 καΘξ oι ζαριθ5 τoυ ..απoκλiνoυν
oτι6 τo φυoιoλoγικ6". Aυ^τη η απ6κλιoη απ6 τo φυoιoλoγικ6 η αναμενoμενo,
{ετnfuαι με τη μiΘoδo z2 1Bλ. Aoκηoη 6.13). Πιo oυγκεκριμ6να, η μθΘoδogΦπdΦι τα τετραγωνα των διαφoρrirν των παρατηρημdγων και των αναμενoμενων
τηrιirv.

H μθΘoδog 12 yωρiζει τιs παρατηρηoει9 oε n κλααει5 και Χρησιμoπoιεi, τo
μ'Eφo

,,:t (oι_Eι)2
?' Ε,;

(6.2e)

6πoυ 06 τo παρατηρoυμενo rιληΘo5 παρατηρηoεων στην κλαoη ,i και Ε6εiναι τoαναμεν6μενo πfu]Θog παρατηρηoεων στην *λooη i. Στην oμoι6μoρφη κατανoμη,
τo αναμενoμενo πληΘog παρατηρησεων σε καΘε κλαoη Ei εiναι

Εi: 
Ι{

6πoυ .Δy' εtναι τo.πληΘo5 των..o,o.n,ηo,#. 
(6.3o)

o ελεy1og 12 υλoπoιεiται με τα ακ6λoυΘα βηματα:
Bιiμα 1. Xωριoμ6s των παρατηρηoεων oε n διααιηματα, υπoλoγιoμ65 των E;και καταμiτρηoη των o1.

Bιiμα2.Yπoλoγιoμ65τωνΨγιακαΘεκλαoηiκαιαΘρoιoη6λωναυ-
τrbν των τιμrbν, rbαιε να πρoκ0ψει η τιμt1 12.

B{μα 3. Eυρεoη τηs 
ξρt:ιμrJs 

τιμηs r| μboααπ6 τoν πiνακα πιΘανoτητων τη5
κατανoμηg r". o πtνακα5 αυτ65 παρατiΘεται αεη αυνθxεια.

B{μα 4. Aν η τιμη 12 εiναιμεγαλυτερη απ6 την τιμη rf,'απoρρirπεται η μηδε-νικη υπ6Θεoη, αρα oι αριΘμoi δεν εiναι oμoι6i.oρφα κατανεμημ6νoι.
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Πtνακαg 6.5: Kρioιμε5 τιμθg Yια τoν θλεγxo 12 αΞΙ
fr
π-JS

i

i

i

{

{

il

il

I

I
I

Aιri
n:

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

t2
13
t4
15

7.88
10.60
t2.84
14.96
16.7
18.5
20.3
22.O
23.6
25.2
26.8
28.3
29.8
31.3
32.8

6.63
9.21
11.34
13.28
r5.1
16.8
r8.5
2A.L
2t.7
23.2
24.7
26.2
27.7
29.L
30.6

5.O2
7.38
9.35
I 1.14
t2.8
ι4.4
r6.o
t7.5
19.O
20.5
2t.9
23.3
24.7
26.L
27.5

3.84
5.99
7 '8ι
9.49
1 1.1
L2.6
14.1
15.5
r.6.9
18.3
L9.7
21.4
22.4
23.7
25.O

2.7ι
4.61
6.25
7.78
9.2
10.6
τ2.o
13.4
L4.7
r6.o
17.3
r8.5
19.8
21.1
22.3

o Πiνακα5 6.5 παρoυoιαζει κρioιμε5 τιμθ5 για διαφoρα επiπεδα oημαvιικ6-
τηταξ α και Yια τιμθ5 τoυ n απ6 1-15. Πtνακε5 με περιοo6τερε9 τιμθ5 διατiΘεvιαι
oια περιoo6τερα βι6λtα oιατιαιικη5.

To Παραδειγμα 6.10 πoυ ακoλoυΘεi ελθγxειτην oμoι6μoρΦη κατανoμη των
τυ11αiων αριΘμrbν πoυ παρηγαYε η γραμμικη ιooυπ6λoιπη γεwητρια με παρα-
μθτρoυg m : L28, c: tl' α : 9' και Zg: 21 (Πiνακαg 6.3).

IIΑPAΔEΙrMA 6.10
,Eoιω 6τι επιΘυμoυμε να ελθγξoυμε Χρησιμoπoιcilvιαg τoν {λεy1qo 12 και για
επtπεδo oημαvιικ6τηταs α : 5Υo' αν oι loo αριθμoi τηg γεwητριαg τoυ Πiνα.
κα 6.3 εtναι oμoι6μoρφα κατανεμημθνoι. To rτληΘοs των διααιηματων εiναι
rι : 1Ο. Eφαρμ6ζoυμε τα βηματα πoυ παρατθΘηκαν παραπανω:

Btiμα 1. Xωριoμ6s των παρατηρηο8ων σε r, : 10 διααιηματα [o,O.1),
to.1,ο.2),... tο.9,1) oι τψξ των Ei και oi δivovιαι oιη δευτερη
και τρiτη oεt'tλη τoυ πtνακα πoυ ακoλoυΘεt.

ξrt.

ξΙ4, H ιη
TiE
Ψ

Elεm'τοg ι
r. ηiπε ι
hlμπ*9
ιtιι.ΠΠfrτΙf
.tr-ηgE
ε;fη.

65., Ξ.ΠΣ
αιΞsΙΨd
μΘY εiE η α{
δεδoμtr. L
M&rαωλoι*Ιrr1
Φ,|Ιε 6τι qΕπn.
o frεγ1ogαυΞl
ιu lΙε αιi$απ ι
rζ,ιilτεs τιηoiεgl

Briμα2.Yπoλoγιαμ6gτωνΨγιακαΘεκλαoηiκαιαΘρoιαη6λων
αυτcbν των τιμ6ν, cbαιε να πρoκυψει η τιμη 12. o.ι, αιt'1λε9 3, 4, και
5 τoυ πtνακα περιθ1oυν 6λoυ9 τoυg ενδιαμεσoυs υπoλoγιoμoυ5, cil-
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(,τε να διευκoλυνΘεt o αvα1ryrbαεηs. To αΘρoιoμα των τιμcbν ηs τε-
λεrrιαiαg σtηληs, εtναι η τιμη 12 και ιooυται με 3.

Δι6oιημα oi Εi oι _ Eι (oι _ Eι)2 (oι_uPι

Ι1o1oooo.o
2 10 1O\ O O O.o
3910-110.1
413 10390.9
5910-110.1
68rO-240.4
78rO-240.4
8 9 10 -1 r o.1
9 11 1o l 1 ο.1
10 13 10390.9

Diμα 9. Απ6 τoν πiνακα πιΘανoτriτων τηs κατανoμη5 12 1πtνακα5 6.5), γιαn: 10 και α: 0.05, εiναι rΖ.οs : 18.3.

eiμα 4. H τιμη 12 εiναι κατα πoλυ μικρ6τερη απ6 την τιψη r!, επoμθvωg
γiνεται αποδεκτri η μηδενικη υπ6Θεoη. oι 1oo αριθμoi ηs γεwη-
τριαg εiναι oμoι6μoρφα κατανεμημθνoι.

Kλεiνovιαg την παρoυαiαση τηs εν6τητα5 πoυ αφoρα τoυ5 ελεyxoυ5 oυxνo-
EΙtαs, πρ6πει να τoνiooυμε 6τι 1<αι oι δυo θλεyxoι πoυ παρoυoιαoιηKαν, o
Kolmogorov-Smirnov κατ o 12 εiναι αποδεr<ιoi και γενικα εφαρμ6oιμoι. Ωoιo-
oo, o πρrbτog μπoρεi να εφαρμoαεi oε μικρα δεiγματα (π.1. 20 παρατηρηoεων).
ArπiΘετα, η εφαρμoγη τoυ ελ6yxoυ 12 oετ6oo μικρα δεtYματα φαiνεται να εiναι
τεφιμμθνη.

6.5.2 E/ιEΓxoΣ PoΩN
,oπcη παρoυoιααιηr<ε στην Eν6τητα 6.3, μiα απδ τι5 ιδι6τητε9 των τυxαtων αριΘ-
μrδν εiναι η ανεξαρτηoiα. o θλεyxog ρocbν εi,ναι θνα5 θλεy1φ ανεξαρτηoiα5 των
δεδoμθνων. Mε τoν θλεy1o αυτ6 δεν ελ6yxεται η oμoιoμoρφiα crιην κατανoμη.
Miα α:<oλoυΘiα μπoρεi να ελεyxΘεi για αυξoυoεs και φΘiνoυoεg ρoε9. Ag υπoΘθ-
α,υμε 6τι εξετ6ζoυμε τιs αυξoυoε5 ρo65 (oμoiω5 εξεταζoυμε και τιs φΘtνoυoεg).
o εληη1og αυξoυori:ν ρorbν αφoρα τo μηκo5 των τμηματων πoυ εiναι ταξινoμημ6-
ιo με αυξoυοα oειρα μ6oα αιην ακoλoυΘiα. Για παραδειyμα, 9εωρεtαιε τι5 10
rτμi'τε5 τυ1αiε5 τιμθ5 τoυ Πiνακα 6.3:
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o.57 0.r5 0.43 0.89 0.O3 0.37 0.39 0.61 0.50 0.59

Aν με | αυμ6oλiooυμε τo τθλog μiα9 αυξoυααg ακoλoυΘiαs, τ6τε η παραπανω
oειρα γρdφεται:

o.57 | O.15 0.43 O.S9 | O.O3 O.310.39 O.61 | O.5O 0.59 |

To αιατιoιικ6 μ6τρo πoυ Χρησιμoπoιεtται oιoν d,λεyxo ρorbν εtναι:

I

I

ι

I

l

I

o ελεy1o5 ρι

Bιipα 1. Ευρεo

Bιiμα 2. Yπoλο

Bιtμo 3. Ευρεο
\,σΦιΞ

Bιiμα 4. Aν η τ
vιxη υ

To Παραδει1
ρηYαYε η Yραlη
11. α :9. και Ζ

ΙΙAPAΔΞIrΙ
Eoιω 6τιεrτιΘo
τoυ Πirnκα 6j
τo$ {I : |W1..
πoυ παρατfθιγ

B{μs ι. Arιi
20. r

Ei;a 2. AΙE

air i Arιδ
,ι:

EiΞ1Hη
(8.!

6.5.3 EΙιΞTl
o iλεyxo5 αιπ(It
oα oε oριΘμoξ1
ακoλoιfiα Fibor
o Πiνακα5 6.6 δ

φια ανα 12 oτα
μiα περiεργη o1

o ε\εy1og αι

(6.32)

Tα αii και bt εtναι αιoι1εiα των πινακων πoυ δiνovιαι παρακατω. o τρ6πo9
ευρεoηg αυτrbν των τιμrbν παρατiΘεται oιo βι6λio [Knuth (1998)].

Δ-

4,529.4 9,044.9 13, 569.0 19, 091.0 22,6t5.0 27,992.0
9'044.9 18, Ο97.0 27 '139.0 36, 187.Ο 45,234.0 55, 789.Ο
13,569.0 27,139.0 40,721..0 54,297.0 67, g52.0 g3,6g5.0
18,091.0 36,187.0 54,281.Ο 72'4L4.0 90'470.0 111,58O.O
22,6L5.0 45,234.0 67,952.0 90,470.0 1,t3,262.0 139,476.0
27 '892.0 55, 789.0 83,685.0 111, 580.0 t39'476.0 172. 86Ο.Ο

,66
.R : l ΣΣ αιi(rι _ nb,)(r1 _ nbi)

η' Lι ι_ι
i:L j:L

f πrηeo5 ρorbν μηκoυ$ i' ,i : L,2,3,4,5
rι: 

\( πληΘo5 ρocbv μηκoυS ) 6, i : 6

1
6

5
24

11-Ι2σ

19τπ
29

m4σ

1
8-4σ

(6.31)

6πoυ τα ri εiναι τα μηκη των ρoιbν (αυξoυoε5 η φΘiνoυoε$, oριoμ6να ωs ακo-
λoυΘωg:
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o faεp1o5 ρocirν υλoπoιεtται με τα ακ6λoυΘα βηματα:

liE t. Etρεoη των 11 , T2,...T6 βαoει των παρατηρηoεων.

ξE 2. Yπoλoγισμ6s τηs τιμη5 -R απ6 την (6.31).

rh! 8. Eυρεoη τη5 κρtoιμηs τιμηι rf,, γo n : 6,μ6oα απ6 τoν πiνακα πιΘα-
νoτr1των τηs κατανoμηs 12 (Πiνακα5 6.5).

lfu! 4. Aν η τιμη rR εtναι μεγαλυτερη απ6 την τι1i1rf,' απoρρiτπεται η μηδε-
vικη υπ6Θεo.η, αρα oι αριΘμot δεν εiναι oμoιoμoρφα κατανεμημ6,νoι.

To Παραδειγμα 6.1Ι ελ6yxει την ανεξαρτηoi,α των τυxαiων αριΘμrirν πoυ πα-
ρqrαYε η γραμμικη ιootπ6λoιπη γεwητρια με παραμθτρoυs 77} : Ι28, c :ll. α : 9, και Zo : 2L (Πtνακαg 6.3).

lIAPAΔtIrMA 6.11
Eoιcr 6τι επιΘυμoυμε να ελθγξoυμε την ανεξαρτηo[α των loo τυ1αiων αριΘμcbν
ιηr Πiνακα 6.3 xρηoιμoπoιcirvιαg τoν dλεyxo ρorbν για επiπεδo oημαvιικoτη-
Ιo$ C : 10%. To πληΘo9 των διαoεηματων n : 10. Eφαρμ6ζoυμε τα βηματα
πoυ παρατθΘηκαν παραπανω :

Dftμa Ι. Aπ6 τιg 1oo παρατηρηoει5, πρo6κυψαν oι τιμξ 11 : L8, 12 _
20, rg:7, T4:4, TS:1, 16: Q.

efrμα 2. Απ6 την (6.31), υπoλoγtζoυμε 6τι.R: 1.80.

Biμα 3. Aπ6 τoν πiνακα πιΘανoτητων τηs κατανoμis 12 (Πtνακαg 6.5), γιαn : 6, εivαι rfr., : 1Ο.6 .

Eiμo 4. }Ι τψη E εtναι πoλυ μικρ6τερη απ6 την τιμη rfi.,, aρααπoδε16μα-
(πε τη μηδενικη υπ6Θεoη. Eπoμθνωg, oι αριΘμoi εiναι ανεξαρτητoι.

α5.8 E/ιEΓxoΣ AnoΣrxETΙΣHΣ
o ελεyxo' αυτooυαxθτιoηg εξεταζει την εξαρτηoiα πoυ μπoρεi να υπαρxει αναμε-
ω c αριfuor]5 μtαg ακoλoυΘiαs. Για παραδειyμα, ιioιω 6τι xρησιμoπoιoυμε την
ωmλoυΘiα Fibonacci Yια να παραγoυμε 50 τυxαioυ5 αριΘμoυ5, με τιμη m : 16.o Πiιnκαg 6.6 δtνει αυτθg τιg τιμ69 ανα δωδεκαδε9. Εiναι φαvερ6, 6τι η Yεwη-τμ ανα 12 oιoιxεiα παραγει απoτ6'λεoμα o η o.5 η o. 13, και γενικα υπαρxει
μi.r rιερtεργη σxθση αναμεoα (πoυs αριΘμoυ5 πoυ παραγovιαι διαδoxικα.

o €λεyxη αυτooυαx6τισηs χρησιμoπoιεi τo σιατιcπιKo μθτρo:



ΙΙAPAΓΩΓH T\OGΙΩN ΔEΙΓMATΩN 249

ην πρoσoμoiωση, 6μωs, xρησιμoπoιoυvιαι τυxαtε5 μετα6λητ69, πoυ ακoλoυ-
$oυv διαφoρετικη κατανoμη απ6 την oμoι6μoρφη, και xρειαζovεαι τυxαiα δεiγ-
ματα των μετα6λητcbν αυτrbν. Στo oημεio αυτ6 9α πρ6πει να διευκρινιoΘεi η
διαφoρα αναμεoα αιι5 τυ1αiεg μετα6λητd5 και τα τυxαiα δεiγματα.

oPΙΣλioΣ 6.2 \ i\!
Tιl1αtα μετα6λητιi εiναι μια πραγirατικη oυναρτηoη η oπoiα αvιιαιoι1εt τoν i

1rbρo δειγματoληψiαg αιον αξoνα των πραYματικrirν αριΘμιbν. Tιr1αio δεtγ1rα i

εiναι μια oυγκεκριμθνη τιμη τηg τυxαiαg μετα6λητη9. i

Για την παραγωγη τυxαiων δειγματων απ6 τυxαioυg αριΘμoυs xρησιμo-
πoιorjvιαι τρει5 μθΘoδoι, αναλoγα με την καταvoμη πoυ ακoλoυΘεi η τυ1αiα
μετα6λητη:

1. η μ6Θoδo5 τoυ αvιtαιρoφoυ μετασΧηματιαμoυ,

2. η μ6Θoδos τηs απoδo1η9-απ6ρριψη5, και

3. η εμπειρικη μ6Θoδo5 η, 6πω5 αλλιιb5 oνoμαζεται, μ6Θoδo9 πρoo6γγιoη5
oρΘoγωνiων.

Στι5 περιrπcboειg, κατα τι5 oπoiε5 η κατανoμη πιΘαν6τητα5 εiναι αυνδυαoμ65
διio η περιoooτ6ρων κατανoμrbν, xρησιμoπoιεiται η oυνΘετικη μ6Θoδo5.

6.6.1 MEΘoΔoΣ ANTΙΣTΡoΦoY METAΣXIΙMATΙΣMoY

FΙ μ6Θoδo5 αυτη 1ρηoιμoπoιεi τoν αvιtαιρoφo μετασΧηματιoμ6 τη5 oυναρτηoη9
αΘρoιαιικη5 πιΘαν6τητα5 τη5 τυxαiα5 μετα6λητη9 για να υπoλoγtαει 6να τυxαio
δεiγμα απδ tναν τυxαio αριΘμ6.

,Eoιω 6τι r εtναι η τυxαiα μετα6λητη τη5 oπoiα5 η ouναρτηoη αΘρoιαιικη9
πιΘαν6τητα5 εtναι F(r). Υτ oυναρτηoη αυτη oρtζεται ωs η πιΘαν6τητα τo τυxαio
δεiγμα να 6xει τιμη μικρ6τερη η iση τoυ r, δηλαδη:

F(r):P(X<r)
Tα βηματα τη5 μεΘ6δoυ εiναι τα εξη5:

Παραγoυμε θναν τυxαio αριΘμδ U oτo διαoιημα [o,1).

Θετoυμε U : F(r)

Λυνoυμε ωs πρos l
Xρηoιμoπoιoυμε τo r ωs τυxαto δεiγμα.

(6.36)

ι.

2.

3.

4.
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Σxημα 6.9: Yπoλoγιαμ65 τυxαioυ δεiYματo5 με αvιioιρoφo μετασXηματιoμ6

Στo Σxημα 6.9 δiνεται τo διαγραμμα μlαs αυναρτηoηg αΘρoιoιικηg πιΘαν6.
τηταs και φαiνovιαι τα βηματα υπoλoγιαμoυ εν65 τυxαtoυ δεtyματo5.

o τυ1αtog αριΘμ65 [/ πoυ παραγεται oιo βημα 1 τη5 μεΘ6δoυ πρ6,πει να
ακoλoυΘεi oμoι6μoρφη κατανoμη oιo διαoιημα [o, 1]. Aυτ6 απoδεικνυεται ω9
εξηs: Eξ oριαμoυ, εiναι f'(X) : P(Χ ζ r). ,Eαιω 6τι(J : F'(r) εiναι η τυxαiα
μετα6λητη. ξ oριoμori η oυνdρτηoη αΘρoιoιικηg πιΘαν6τηταs τηs t/ δtνεται απ6
την: G(α) : P(U ζ u). AvιικαΘιαεrbvιαs την τυxαiα μετα6λητη [/ oιην εξioωoη
αυτη παiρνoυμε:

G(u) : P(F(n). ,,) : P(X < r-'@) : F(F_ι(u)) : ,
Eπoμθνω5, η oυναρτηoη αΘρoιoιικη5 πιΘαν6τηταs τηs ι/ εtναι:

G(u) : γ1

Παραγωγiζovιαs ωs πρos U υπoλoγiζεται η oυναρτηoη πυκν6τητα5 πιΘαν6-
τηταs τηs Lι:

l

t
,il

'i.

μ

IIAΡAΔΞΙrΙ
IΙ εr<θεrιxη lω
κατιιnομη τηιl
dΙιειρoυ rιλΙβ
αυηg εtrnι:

δπoυ μ εirnι
καταvoμηg αυ
διαγραμμα τη
H oulαρτηoη ι
τoν τ0πo:

και τo διdγρq:
Στo βημα 2 ιτ1

Στo βημα 3 τη

υ

6πoυ θ1oυμε ι
oμoι6μoρφη lα
tδια καταrmμη.

Για τoν υπoλoγ
εκΘετu<r| κατΙrι

1. Παβγαl

2. Θιhoηrε

3. Xρηoιμα

(6.37)

η oπoiα εiναι η αυναρηoη πυκν6τητα5 πιΘαν6τητα5 τη9 oμoι6μoρφηs κατανo-
μηs σro διαoιημα [o,1].
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ΙIAPAΔEΙΓMA 6.13 Tυyαta δεiγlατα απδ ειcbετιιci καταυoμi
H a<Θεru<η κατανoμη xρησιμoπoιεiται πoλυ στην πρoσoμoiωoη γιατi εtναι η
καταraoμη την oπoiα ακoλουθoυν oι 1ρ6νoι αναμεoα oε τυ1αtε5 αφiξειg ενξ
dτιειρoυ πληΘυαμoυ. FΙ oυναρτηoη πυκv6τητα5 πιΘαν6τηταs τηs κατανoμη5
αυηg εiναι:

/(r)*βΘ_ts*,r20 (6.38)

6ρo9 τηg
l/μ2.To

IΙ αυναρτηoη αΘρoιαιικη5 πιΘαν6ητα9 τη5 εκθετικη5 κατανoμη5 δtνεται απ6
τoν τιiπo:

6πoυ ρ εtναι o ρυΘμ6s αφtξεων. Eπoμενω5, Lf μ eiναι o μ6,οo9
κατανoμηE αυτη5. FΙ διααπoρα ηg εκΘετικηg κατανoμηg εiναι
διαγραμμα τηg oυναρηoη5 φαtνεται οιo Σ1ημα 6.10.

F(r):L-e-P'
και τo διαγραμμα τηg φαtνεται αιo Σxημα 6.11.
Στo βημα 2 τη9 μεΘ6δoυ sθτoυμε:

U:F(r):L_e-β"
Στo βημα 3 τη5 μεΘ6δoυ λυνoυμε ωs πρos,D:

(6.3e)

(6.40)

u : U :| _ e*μa + e_β" _ ]._U=+}ne_β" :
: ln(1 * U) + _μfr: ln(l_ Lr) : ln(t/,)

6πoυ θ1oυμε αv[ικαταcπηoει τo L _ U με τo U', ματi αν τo [/ ακoλoυΘεi
oμoι6μoρφη κατανoμη oιo διdαrημα [O'1], τοτε και τo 1_ (/ ακoλoυΘεi την
iδια κατανoμη. Eπoμθνω5

(6.4r)

Για τoν υπoλoγιoμ6, επoμθνωg, εν69 τυxαioυ δεiyματog πoυ να ακoλoυΘεi την
εκΘετικη καταvoμ{ με μθoo 6ρo llμ Χρησιμoπoιoυμε τoν εξηg αλγ6ριΘμo:

1. Παραγoυμε τυxαio αριΘμ6 U, μe oμoι6μoρφη κατανoμrj oιo [o,1|

2. Θθτoυμε r: _iln(t//)

3. Χρηoιμoπoιoυμε τo r ωs rυ1αio δεtyμα.

t: -!Ln(t//)
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IIAPAΔEIΓMA 6.13 Tυyαlα δεiγnτα απδ εlcΘετικi καταυoιιi
H εr€εn'σ| κατανoμη χρησιμoπoιεiται πoλυ στην πρoσoμoiωoη γιατt εtναι η
rκαταrrcμη την oπotα ακoλoυθoυν oι 1ρ6νoι αναμεoα oε τυ11αiεg αφiξειg εν69
6Ιιειρoυ πληΘυαμoυ. FΙ oυναρτηαη πυκv6τηταg πιΘαν6τηταs τηs κατανoμηE
αυη5 εtναι:

/(")*βΘ_β',r}0 (6.3s)

6rιoυ ρ εtναι o ρυΘμ69 αφιξεων. Eπoμθνω5, lf μ εiναι o μi,oo5 6ρo5 τηg
καταvoμη5 αυτt'1g. }Ι δiααπoρα ηg εκΘετικηg κατανoμηg ε1νατ L/μ2. To
διαγραμμα τη9 αυναρηcrη5 φαiνεται oιo Σxημα 6.10.
ΙΙ αυvαρτηoη αΘρoιαιικη5 πιΘαν6ητα5 τηg εκΘετικη5 κατανoμη5 δtνεται απ6
τoν τtπo:

F(r) :1- e-ts'

και τo διαγραμμd ηg φαtνεται αεo Σ1ημα 6.11.
Στo βημα 2 τη5 μεΘ6δoυ 9θτoυμε:

U:F(r):L_e-β"
Στo βημα 3 τη5 μεΘ6δoυ λυνουμε ωs πρos r:

(6.3e)

(6.4O)

u : U :| _ e*μa + e_β" _ ]._U=+|ne_β* :
: ln(1 * U) + _μr: Ιn(l_ U) : tn(t/,)

6πoυ θxoυμε αvιικαταcπηoει τo 1 _ U ψε τo U', γιατi αν τo [/ ακoλoυΘεi
oμoι6μoρφη κατανoμη oιo διααιημα [o,U, τ6τε και τo 1_ (/ ακoλoυΘεi την
iδια κατανoμη. Eπoμθνω5

(6.41)

Για τoν υπoλoγιομ6, επoμθνωg, εν69 τυxαioυ δεiγματog πoυ να ακoλουΘεiτην
εκΘετικη καταvoμt'1 με μθoo 6ρo Llμ xρησιμoπoιoυμε τoν εξηg αλγ6ριΘμo:

1. Παραγoυμε τυxαto αριΘμ6 U, |'e oμoι6μoρφη κατανoμrj oιo [o,1|

2. Θθτoυμε r: _Ι,h(U/)

3. Xρηoιμoπoιoυμε τo r ωs rυxαio δεiyμα.

': _!Ιn(t/,)
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f(x)

1t(b-a)

υabx

Σxημα 6.lo: Συναρτηση πυκv6τηταg πιΘαν6τητα5 τη5 εκΘετικη5 κατανoμηg

f(x)

μ

0x

Σxημα 6.11: Συν6ρτηση αΘρoιoιικη5 πιΘαν6τητα5 τη5 εκΘετικηg κατανoμη5

IIAΡAΔEΙΓMA 6.14 Tυyαtα δeiγιατα απ6 oμaιaμaρφηκατανoμη
,Oταν 9θλoυμε να παραγoυμε τυxαiα δεiyματα απ6 oμoιoμoρφη κατανoμη oε
καπoιo διαoιημα, xρησιμoπoιoυμε τη μθΘoδo τoυ αvιiorρoΦoυ μετασΧημα-
τιoμoυ η oπotα τrbρα απλoυαιευεται πoλυ γιατt και oι τυxαtoι μαg αριΘμoi
ακoλoυΘoυν oμoι6μoρφη κατανoμη. ,Eαιω 6τι δtνεται η κατανoμη τoυ Σxη-
ματos 6.12 η oπoiα 61ει oυναρτηoη πυκν6τητα5 πιΘαν6τηταs:

H oυtloρηor1 ι

H μεοη τιμη τI
Για τo βημα 2

και Yια τo βημ

o αλγoριQm5;

ΠoραYoι

Θε!α,ιlε

xρηoιμo

F(x)

1

6.6.2 ΠEΘo
FΙ μ6Θoδο9 τα,
αvrioφoφoυ τη3

1.

2.

3.

1

f("): αζrζbo-o. t6.42J
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H oυν6ρτ11oη αΘρoιαιικη5 πιΘαν6τητα9 αυτη5 τηs κατανoμη9 εtναι:

rΙ μθcrη τιμη ηs κατανoμηg εiναι (α \'Φ lz και η διαoπoρα εiναι (b _ α)2 ltz.
Για τo βημα 2 τη5 μεθ6δoυ θxouμε: \

U : F(r) -'- 
o

b*α
και Yια τo βημα 3 υπoλoγtζoυμε τo,, :

(6.43)

(6.44)

tr _ α : (b _ α)U } a - α + (b _ α)U

o oλγ6ριΘμo9, επoμθνω5, Yiνεται:

1. Παραγoυμε τυxαio αριfuo [/ με oμoι6μoρφη κατανoμη oιo [o,U

2. Θ6τoυμεr:α+(b_α)U

3. Xρηoιμoπoιoυμε τo r ωs τυxαio δεiyμα.
i_-J

F(x)

1

Σxημα 6.12: 0μoι6μoρφη κατανoμη oιo [α,6]

6.6.2 MEΘoΔoΣ THΣ AIIoΔoxΙΙΣ.AΙIoPPΓlηΙΣ

H μθΘoδoE τoυ αvιiαιρoφoυ μετασxηματιoμoυ βαoiζεται αιoν υπoλoγιαμ6 τoυ
αvriαtρoφoυ τη5 αυναρτηoηg αΘρoιαιικηg πιΘαν6τηταs τηs τυxαi.αg μετα6λητη9.
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-------x

Σxημα 6. 13: Διαγραμμα εφαρμoYηs τηg μεΘ6δoυ απoδoxη5- απ6ρρψη9

Aν και τι5 περιoo6τερε5 φoρ6E μπoρεt να υπoλoγιoΘεi η αυναρτηoη πυκv6τη-
ταg πιΘαν6τητα5 /(r), συXνα εtναι δυoκoλog o υπoλoYισμ6s τoυ oλoκληρrbματog
τηs η o υπoλoγιoμ69 τηE αvεioιρoφηs oυναρτηoη5 F-'(,).Στι5 περιrπcboει5 αυ-
τ6,9 xρηoιμoπoιεiται η μiΘoδog τη5 απoδoxη5-απ6ρριψη5, η oπoiα δεν απαιτεt
Yνrboη τηg oυναρτηoη9 αΘρoιαιικηg πιΘαν6τηταs. ,Eαιω 6τι η oυναρτηoη πυκv6-
τηταg πιΘαν6τητα9 /(r) θxει ανω 6ριo τo M και πεπερααμivη περιoxη oριoμoυ,
δηλαδη α ζ r ζ b. Παραδειyμα μια5 τiτoια5 oυναρτηoη5 δiνεται oιo Σ1ημα
6.13.

o αλγ6ριΘμo5 υπoλoγιαμoυ εν69 τυ1αi,oυ δεiγματo5 θ1ει ωg εξη9:

1. Παραγoυμε θνα τυ14αi.o δεiγμα (πην περιoxΛ [o,b) α6μφωνα με τoν αλγ6-
ριΘμo τoυ αvιioιρoφoυ μετασXηματιαμoυ. Θθτoυμε δηλαδη:

Vν:α+(b_1)u1 (6.45)

oπoυ τo ?,1 ακoλoυΘεt oμoι6μoρφη κατανoμη oεo [o, 1]

2. Παραγoυμε 6,να τυ1αio δεiyμα (πην περιoχi [0, M] αυμφωνα με τoν αλγ6-
ριΘμo τoυ αvιiαιρoφoυ μετασxηματιαμoυ. Θθτoυμε δηλαδη:

Ut: Muz

3. AνL-ι<l
Στo Σ1ημα C

6.6.3 ΣYrα
.oταν 

η κατmq
Fz(r) xρrp.μorι

oπoυpεt\Ιαιη,
τυ1αio δεiγμo J

ΠαΦγwl

AνL-<p
κατα\,o|Ιη

Tα βημαmι

IΙAPAΔΞΙΓ]
Eοτοr on η αl

To διiηpηn
αnnμμ15. ι

Eπoμειng:

6πoυ τo σ απ
η5 ou,ορηq

1.

2.

Ytbxη

i
I

,,llι

6πoυ τo 1,2 ακoλoυΘεi oμoιoμoρφη κατανoμη oιo [o, 1]



Ι]APAΓΩΓH TYXAΙΩN ΔEΙΓMATΩN 295

3. Aν Uι Ξ f (V) χρησιμoπoιoυμε τo ξ, διαφoρετικα παμε oιo βημα l.
Στo Σ1ημα 6.13, με o oυμ6oλiζεται η απoδo1η ενrb με x η απoρριψη.

6.6.3 ΣY:NΘETΙIiIΙ MBΘoΔoΣ 
\.oταν 

η κατανoμη F(r) πρob.y".o. o,\6 τη o6νΘεoη δυo κατανoμrilν f1(r) καιFz(") xρησιμoπoιεtται η oυνΘετικη μθΘoδog. Eαιω 6τι:

F(r) : pΠ(r) + (1 _ p)Fz(r) (6.46)
6πoυ p εiναι η πιΘαν6τητα με την oπoiα oυμμετ6xει η Π(r) oιην F(r). ,Eνα
τυ11αio δεiyμα X .ηs κατανoμηg F(r) υπoλoγiζεται ακoλo,bω*og δυo βηματα:

l. Παραγoυμε 6ναν τυ1αto αριθμ6 (/ με oμoι6μoρΦη κατανoμη oιo [o,U.
2. Aν U < p' s6τoυμε τo X too με τo δεiyμα πoυ 9α πρoερxoταν απ6 ηνκατανoμη Fι(,)' αλλιrilg υπoλoγiζoυμε τo X απ6 την κατανoμη Fz(").

Tα βηματα τoυ αλγoρiΘμoυ δiνovιαι επακρι6cil5 oιo Παραδειyμα 6.15.

IIΑPAΔEIΓMA 6.15
Eorω 6τι η oυναρτηoη m:κνδτηταg πιΘαν6τητα9 δtνεται απ6 την:

( 0'εr, ανOζ rζ1
f(,):{ o.u,αν2ζrζ3 β.47)( 0, διαφoρετικα

To διαγραμμα τηs ,F'(r) δtνεται oιo Σ1ημα 6.14. Για τo πρrirτo μθρos ηsoυvαρτηoη5, τo r υπoλoγiζεται ωs εξηs:

fi(r) : 
fo' 

o.r"o" :0.412 : (J

F2(r) : 0.4 + [" 0.6d,r :Ο.6r _ Ο.8 : (/
Jz

(6.48)

Eπoμθνω5:
1-r: -ι/Ι0U (6.4e)

6πoυ τo [/ ακολoυΘεt oμoι6μoρΦη κατανoμη oιo to,1|. Για τo δευτερo μθρξττ15 oυναρτησηs, τo c υπoλoγtζεται ωg εξη5:

(6.50)
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B
ο.6

Eπoμθνωg:
5U +4

(6.51)

πoυ τo [/ ακoλoυΘεi oμoι6μoρφη κατανoμη crιo [o,1Ι Για να παραγoυμε,
λoιπ6ν, θνα τυ1αto δεiγμα πoυ να ακoλoυΘεi την f'(r) εφαρμδζoυμε τoν εξηg
αλγ6ριΘμo: \

1. Παραγoυμε θναν τυ14αio αριfu6 [/ με ομoι6μoρφη κατανoμιj αιo [0,1]

2. Aν U < 0.4' πηγαiνoυμε αιo βημα 3, αλλιcb5 oεo βημα 4

3. Θ6τoυμε r: 
'\/L}U4. Θ6τoυμε fi: ψ#

5. Xρηoιμoπoιoυμε τo r.

f(x)

0.8

0.6

12
Σxημα 6.14: Διαγραμμα oυνΘετηg oυναρτηoη5

6.6.4 IΙ EMπEΙPΙΙιIΙ MEΘoΔoΣ
Yπαρxoυν περιπτrboει5 κατα τι5 oπoiε5 η κατανoμη τη5 τυxαiα5 μετα6λητη5 δεν
εiναι γνωαιη η δεν μπoρεi να πρooδιoριoΘεi. Στι9 περιπτrboειg αυτθ5 αυλλθγεται
6να5 ικανoπoιητικ65 6γκo5 δεδoμ6νων και απ6 αυτ6ν εξαγovιαι oι πιΘαν6τη-
τεg εμφανιoηg των τιμrirν τη9 τυxαiαE μετα6λητη9. Kατ6πιν, xρησιμoπoιεiται η..εμπειρικη,,μ6Θoδo9, 

η oπoiα oυνioιαται σε παραYωYη των τυxαtων δειYματων
απo τoν πiνακα πιΘανoτητων τη5 μετα6λητη5.

Eαιω 6τι P(r6) εiναι η πιΘαν6τητα εμφανιoηs τoυ ri. H αυναρτηoη αΘρoι-
πιKηs πιΘαν6τητα9 μπoρεi να πρoσεYYιoΘεi απ6 την βαΘμωτη αυναρτηoη τoυ
Σxηματo5 6.l5.

F(x)

1

P(η}*η&)

ηη)

0

Σxημα 6.

FΙ εμπεφυ<r1 μ
δι}oκoξ η δετγ1π
μ6Θoδo5 oqla}π
oη αΘρoιoτuα.6 rd
φαiνεται oτo Σ1ημ

Σ16ημα 6.16
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:

P(x,pe19
P(η)

FΙ εμπειρικη μθΘoδo5 xρησlμoπoιεiται επioηg 6ταν εi,ναι αδυνατη η πoλυ
διioκoλη η δειyματoληψiα μια5 αυνεxoυ5 κατανoμηg. Στην περiπτωoη αυτη η
μθΘoδog oνoμαζεται μ6,Θoδo9 τη5 πρooθγγιoη5 oρΘoγωνiων επειδη η αυναρτη-
oη αΘρoιαιικη5 πιΘαν6τηταs πρoσεYYiζεται απ6 μια βαΘμωτη αυναρτηoη 6πω5

φαiνεται oιo Σ1ημα 6.16.

Σxημα 6.16: ΠρooθYYιoη oυναρτηoηg με την oρΘογcbνια μθΘoδo
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-2.5 0 2.5 x

Σxημα 6.17: Δι6γραμμα αυναρτηoη5 κατανoμη5 πιΘαν6τητα5 τη5 κανoνικη5
κατανoμη5 Υια μ :0 και o : 0.5.

o αλγ6ριΘμos παραYωYηg εν69 τυ11αioυ δεtyματog 61ει ω5 εξηg:

1. Παραγoυμε θνα τυ1αto αριΘμ6 με oμoι6μoρφη καταvoμη σEo διαoιημα
to,1l.

2. Aν o < U < P("ι), Χρησιμoπoιεtται τo 11, αλλιcbg,

3. Aν P("ι) < U < P(,ι) + P(r2)' χρησιμoπoιεiται τo 12, oλλιrb5,

4. Aν P(rl) + P(r2) < U < P(*ι) + P(r2) + P(η)' xρησιμoπoιεiται τo 13,
αλλιcbg κ.o.κ.

Στην περtπτωση πoυ γtνεται δειyματoληψtα απ6 oυνεxη κατανoμη, oι πιΘαν6-
τητεg P(r1) εiναι αυτθg πoυ υπoλoγtζovιαι απ6 την oρΘoγrbνια πρooθγγιoη τη5
κατανoμη5.

ΙIΑPAΔEΙΓMA 6.16 ΙΙαραyc'lγτi τυyαiιlν δειyIlατων, τα oττoiα ακanoυ.
9 o0 υ καυoυιlcri κατανoμη
,Eνα παραδεlyμα κατανoμη5, τη5 oπoiα5 δεν εiναι δυνατ6ν να υπoλoγιoθεi
αναλυτικα η αυναρτηoη αΘρoιoιικηE πιΘαν6τητα5, εtναι η κανoνικη κατανo-
μt'l. FΙ αυναρτηoη πυκv6τητα5 πιθανδτηταs τηs κανoνικηg κατανoμη5 (6να

παραδειyμα τη5 δtνεται αιo Σxημα 6.17) δiνεται απ6 τoν τrjπo:
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(6.52)

ιfu μ και σ εiναι oι παραμετρoι τηg κατανoμηg. To μ εtναι τo αημεto,
ω αιoio βρioκεται τo μθγιατo ηg αυναρτηστls κατανoμηg πιΘαν6τητα9, ενrir
υ o εiναι μiα παραμετρξ πoυ xαflακιηρiβι τη διαoπoρa τηs αυναρτηoη5
rυ6τηταs πιΘαν6τηταs τηs κατανoμηs.

H oιrv6ρηoη αΘρoιoτικηg πιΘαν6ηταs τηs κανoνικη9 κατανoμη5 δεν μπo.
ρin ε<φραoΘεi αναλuιικα με oεoι1ηειrbδει5 oυναρτηoειg ματi εtναι αδυνατog
o αwλιrω<ξ υπoλoγιαμ65 τoυ oλoκληρrbματo5 :

f(r): Ι: #",φ{_ Γg#]}- (6.53)

Eπειδη o υπολoγιoιηg 9α xρηoιμoπoιηΘεi o$τωg η αλλω9 μα την παραγωγη
εvτιr1αi.ων δειyματων, μπoρεt να xρησιμoπoιηΘεt κα1 Ylα την παραγωγη των
τηΙ6v ηg oυναρηoη5 αθρoιαιικηg πιΘαν6τητα9 πoυ εtναι απαραtτητεg για
ιηι, εΦαρμoYη ηE εμπειριΦs μεΘ6δoυ. Mε δεδoμθνεs τιs παραμθτρoυg ρ
rοr'σ, υπoλoγiζovιαι πρrbτα oι τιμ69 τη9 αυναρτησηs κατανoμη9 πιΘαν6τητα9
γn τιμξ τoυ r απ6 *α θωs ο, και βημα β. FΙ παραμετρog α επlλ6γεται 6τoι,
&πε να καλrjrπει τo μεγαλυτερo δυνατ6 τμημα τηg καμmiληg κατανoμη5
ιfαιloτητα5. Θεωρητικd, 9α πρθπει να εiναι απειρη, αλλα αναλoγα με τη
διoοrιoρα α η oυναρτηση κατανoμη9 πιΘαν6τητα5 φΘiνει πoλυ γρηγoρα. To
9 εrτιλξεται θται, rbαεε να δtνει την επιΘυμητr] ακρi6εια. Στo Σxημα 6.17
Ιχwται τo διαγραμμα η5 oυvαρτηoηg πυκv6τηταg πιΘαν6τηταs τηs κανoνικηg
πταt'oμηg για τιs τιμξ μ : 0 και α : Ο.5.

Mε τιg αυγκεκριμθνε5 αυτ6,5 τιμθ5 των μ Κα1, σ η τιμt'l τη5 αυναρτηoηs /(r)
α):r : _2.5 και r :2.5 εtvαι o.ooooo3' δηλαδη αρκετα μικρη. Θ6τovια5

α : 2.5 και β _ 0,1, υπoλoγiζoυμε τι5 τιμθ9 τηs 
"f 

(Ζ) πoυ δiνovιαι
ωιl Πiνακα 6.8. Στoν tδιo Πiνακα δiνovιαι και oι τιμθ5 η5 F(r) oι oπoiεs
ornλoγiζovιαι αΘρoiζovια5 τιg τιμθ5 τηs /(r) απ6 τo -2.5 μθxρι τo r. Mε βαoη
wιl Πiνακα αυτ6 παραγoυμε dνα τυ1αto δεiγμα α0μφωνα με τoν αλγ6ριθμo:

l. Παραγoυμε θνα τυ14αio αριΘμ6 [/ πoυ να ακoλoυΘεt oμoι6μoρΦη κατα-
νoμr] αιo διααιημα [o,1].

2. Aν 0 < U < F("ι), xρησιμoπoιεiται τo 11, αλλιrbg,

3. Aν F(,l) < U < F("z)' Xρησιμoπoιεiται τo 12, αλλιrbE,

4. Aν F("z) < U < F("z)' Xρησιμoπoιεiται τo z3, αλλιrb5, κ.o.κ.

f(,):#*"Ξe{_|Ψ1}
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Πtνακα5 6.8: Tιμ6E τη5 oυναρτηcrη5 πυκv6τηταg πιΘαν6τητα5 και τηs αυναρτη.

oη5 αΘρoιαιικη5 πιΘαν6τηταs τηs κανoνικη5 κατανoμη5

τoυ5 ιrπoλη.ιoμα
Monte carlo oω
Buffon tεeοrπal

o Bιrffon (l7
ξr<ε με διoφoρο
πρo6λημo παr f,

Pi1tloυ;.lε τιη
σμε\,o με πoραλΙ
τερη ατιo Ι). Πα

To *τυ1αiα" l

τ16) και oπoιod
διio αυιξ τιηαil
wg αrιξεr αrιor
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μεφιEται αrιo α1

Υραμμξ δεν αι

πλησi
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τo πρωηr

Γιo ιr υτιol
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f(") F(r) f(") FGI-I
-2.5 o.ooooo3o o.οoooοo3 ο.o 0.7978846 o.5398941 

l-2.4 o.oοοoo79 o.oooQoll o.1 o.782a854 o.6181o26 l

-2.3 o.ooοo2o3 o.oοooo31 o.2 o.7365403 0.6917566 
]

-2.2 o.ooo0499 ο.ooooo81 o.3 0.6664492 0.7584o16 ,

-2.ι o.ooo1179 0.ooοo199 o.4 o.5793831 o.8163399 
i

-2.o o.ooa2677 o.oοoo467 o.5 o.4a394|4 0'8647340 
ι

-1.9 o.ooo5839 ο.οοolo51 0.6 o.3883721 o.9o357ι2 
i

-1.8 o.oο12238 a.aoa2274 o.7 0'2994549 o.9335167 i

-r.7 a.oo24644 0.OOO4739 0.8 0.22r84t7 0.9557009 i

-1.6 A.00.47682 O.OOO95O7 0.9 O.1579OO3 O.97149O9 
i-1.5 o.oo88637 o.oo18371 1.o o.1o79819 0.982289l ι

-t.4 o.0158309 O.OO342O2 1.1 O.O7O9492 O.989384O i

-1.3 0.0271659 0.OO61367 L.2 O.0447891 0.9938629 i

-|.2 o.o44789l- o.o1ο6157 1.3 0.027|659 o.9965795 j

-1.1 o.o7o9492 0.0Ι77|06 ι.4 o.o1583o9 o.9981626 i

-1.O O.1O798r9 O.O285O88 1.5 O.OO88637 O.999O49CI 
!

-o.9 o.r579oο3 o.o44298a r.6 o.oo476a2 o.9995258 i

-o.8 o.22L84L7 o.o66483o Ι.7 o.oa24644 a.9997722 
i

-o.7 0.2994549 O.O964285 1.8 O.O012238 0.9998946 
i

-o.6 o.388372r a.l352657 1.9 o.ooο5839 o.999953o 
i

-ο.5 o.4839414 o.1836598 2.a o.aao2677 o.9999798 i

-o.4 o.5793831 o.2415981 2.L o.οoo1179 o.9999916 Ι

-o.3 o.6664492 o.3o8243o 2.2 o.oοoο499 o.9999966 j

-o.2 o.73654o3 o.3818971 2.3 ο.oooo2o3 ο.9999986 i

:i -o.r o.782a854 o.46οΙ.o56 2.4 o.ooooo79 0.9999994 !

6.7 MEΘoΔoΣ MoNTE cARLo
FΙ πρoooμoiωαη Monte Carlo δεν εi,ναι ακρι6ιbE πρoooμoiωoη καπoιoυ μovιε-
λoυ αλλα μiα πειραματικη μθΘoδog υπoλoγιαμoυ πoυ εφαρμ6ζεται oε πoλλα
πεδiα τηg επιoιημη9, απ6 την oιKoνoμiα ω9 την m:ρηνικη φυoικη. Πραγματι,
αναφ6ρεται ωs πρoσoμoiωoη μ6νo oε μικρ6 τμημα τηg βι6λιoγραφiαs, ενrb oro

μεγαλυτερo τμημα αναφθρεται ωg μ6Θoδo9 Monte Carlo. XρηoιμoπoιηΘηκε για
πρcbτη φoρ6 απ6 τoν l,aplace (1749-Ι827) o oπoio5 ηταν και o πρrbτo5 πoυ θ-

9εoε τι9 βαoειg τη5 9εωρiαg πιΘανoτητων. o Ιa.place xρησιμoπoiηoε τη μ6Θoδo
αυτη για τoν υπoλoγιo116 αριθμητικcbν τιμcbν, επαναλαμ66νovια5 θνα τυxαio γε-
γoνδ5 πoλλd5 φoρεs Kαι παρατηρrbvια5 τo απoτελεoμα πειραματικα. ,Eναg απo
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rsuπoλoYισμoυs τoυ Ιaplace απoτελεi κλαoικ6 παραδειyμα τ6oo τηg μεΘ6δoυ
EΞ|te Carlo ooo και τoυ υπoλoγιαμoυ τoυ π και βαoiζεται σto πρ66λημα τoυ
hfu fBeclαnan 1971).

o Buffon (L7o7-|788) ηταν θνα9 μαΘηματικ69 τoυ 18oυ αιrbνα πoυ ααxoλη-
*με με διαφoρα πρo6ληματα τ6oo των μαΘηματικrbν 6oo και τηs φυoικη5. To
φffiημα πoυ ιiΘεoε και dλυoε τo L\77 6xει ω5 εξη5:

Pi1rmυμε τυ1αiα μια βελ6να μηκoυ5 L oε bνα oριβvιιo επiπεδo διαγραμμι-
φaD με παραλληλε5 γραμμig πoυ απθ1oυν μεταξυ τoυ9 απooιαση d (μεγαλυ-

ψ1 απ6 Ι). Πoια εiναι η πιΘαν6τητα η βελ6να να τθμνει καπoια Yραμμη;
To "τυ11αiα,, εδrb oημαiνει 6τι oπoιαδηπoτε 9θoη τηg βελ6να5 (τoυ κθvιρoυ

ηgl και oπoιαoδηπoτε πρoσανατoλιαμδ5 τη5 βελoναg εiναι ιooπi,Θανα και 6τι oι
eiο αι,ξ τυ1αtε5 μετα6λητ69 εiναι ανεξαρτητεs. ,Eoιω 6τι τo κθvιρo τη5 βελ6-
q απξει απ6 την πληoιθorερη Yραμμη κατα r και 6τι o πρoσανατoλιαμ69 τη9

,εΙdYαs δiνεται απ6 τη γωνiα @, oπωg φαiνεται oιo Σ1ημα 6.18. Eπειδη τo r
pτριiται απo την πληoι6oιερη Yραμμη, εξεταζεται μ6νo μiα Yραμμη. oι αλλε5
ψφμξ δεν απoτελoυν παρα επαναληψη τη9 iδια5 λυoηs.

Σxημα 6.18: To πρ66λημα τoυ Buffon

.orιrοg 
φαtνεται r<αι cπo Σxημα, η βελ6να 9α τ6μνει τη Yραμμη αν και μ6νoν

' .}ι 
",nΦ

To πρo6\μα εiναι λoιπ6ν ιooδυναμo με τoν υπoλoγιoμ6 τηg πιΘαν6τητα9:

1

P(* < 1ι siα:,Φ)

Γn w υπoλoγioει αυτη την πιΘαν6τητα, o Buffon 1ρηoιμoπoiησε τo επiπεδo
πo@yωviων (ruvtεταYμθνων r και @ 6πω9 φαtνεται oιo Σxημα 6. 19.

(6.54)
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Σxημα 6.19: To διαγραμμα oυναρτηoη5 κατανoμη5 πιΘαν6τητα9 τoυ Buffon

ξεταζεται τo εoωτερικ6 τoυ oρΘoγωνioυ oA, τα oημεtα τoυ oπoioυ ιKανo-
πoιoυν τι5 ανιo6τητε9:

0 < r<d/2
0 < Q<τ

Tα oημεtα στo εσωτερικ6 αυτoυ τoυ oρΘoγωνioυ αvιιoιoι1oυν oε 6λε9 τι5 δυ-
νατ65 τιμθ5 των r r<αι β. Eπειδη 6λoι oι αυνδυαoμoi των r και @ εiναι ιoοπtΘανoι,
τo εμ6αδ6ν τoυ oρΘoγωνi,oυ αυτoυ αvtιπρoσωπευει τo αΘρoιoμα 6λων των πιΘα-
νoτητων των γεγoν6των πoυ μπoρεi να αυμ6oυν. Mερικoi 6μω5 μ6νo απ6 τoυ5
oυνδυαoμoυg αυτoυ5 9α 6xoυν ω9 απoτ6,λεσμα η βελ6να vα τθμνει τη Yραμμη.
To γεγoνo5 αυτ6 9α oυμ6εi μ6νoν 6ταν ιoxυει η ανιo6τητα (6.54), δηλαδη, 6-
ταν η 9θoη τη5 βελ6ναs και o πρooανατoλιαμ65 τηg αvιιoιoι1εi oε oημεio πoυ
βρioκεται κατω απ6 την καμπυλη oιo Σxημα 6.19. Eπoμ6νω9, τo αΘρoιoμα 6-
λων των πιΘανoτητων τoμη5 τηE βελ6ναs με τη Yραμμη ιooυται με τo εμ6αδ6ν
τηs επιφανεiα9 πoυ βρtoκεται κατω απ6 την καμπυλη . FΙ πιΘαν6τητα, 6μωs,
oρiζεται ω5 o λδγog τoυ αριΘμoυ των επιΘυμητrbν πρos τoν ω5 αριΘμ6 6λων των
δυνατιbν γεγoν6των. Aρα, η πιθαν6τητα τoμηs δtνεται απ6 τoν λ6γo τoυ εμ6αδoυ
τoυ Yραμμooκιααμ6,νoυ τμηματo5 πρos τo εμ6αδ6 oλoκληρoυ τoυ oρΘoγωνi,oυ
oA και εiναι ioη με:
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Aιrτ6 εiναι τo απoτθλεαμα oιo oπoio θφΘαoε o Buffon και τo oημεio

aΙfu ξε<tvηoε o Ι,,aplace. H εξioωoη 16.55) μπoρεi να γραφεi ωg:

(6.55)

απ6 τo

(6.56)

πι απoτελεi μια μ6Θoδo υπoλoγιαμoυ τoυ π. To μηκog τηg βελ6να5 εiναι δεδo-

μiω' 6πω9 και η απ6σ-ιαoη αναμεoα (πls Yραμμ6s. Aν μαλιoια τεΘoυν ioα, η

ξbΦη καταληγει (πην 7Γ :2lP και η πιΘαν6τητα P μπoρεi να υπoλoμoΘεi, αν
.ρftlυμε,, μια βελ6να πoλλθ5 φoρθs πανω oε διαγραμμιoμ6νo xαρτi και μετρηΘεt

ΙΞοεs φoρθs η βελ6να τθμνει μiα απ6 τι5 γραμμθ5.
o Ι.aplace, βε6αiωg, δεν ηταν αρκετα αργ6oxoλog cbαtε να πειραματιoΘεi

o iδιog, αν και πoλλoi μετα απo αυτ6ν ακoλoυΘηοαν τη μ6Θoδ6 τoυ Yια να

uπολoγiooυν την τιμη τoυ π. o t,aplace πρoτiμηoε να αφιερd)σει τo 1ρ6νo τoυ

(πo να απoδεiξει 6τι η αυγκεκριμ6νη μθΘoδog εiναι πoλυ αναπoτελεαματικη για
ταιl υπoλoγιoμ6 τoυ π. Ev τoυτoι5, 6Θεoε τιg βαoει5 Yια τη μθΘoδo Monte Carlo'

η oπoiα oε αλλε5 περιrπrboει5 εiναι πoλυ απoτελεoματικη.
Συμφωνα λoιπ6ν με τα παραπανω, η μ6Θoδo5 Monte Carlo oυνoψtζεται σ-ια

{η5:

1. Eκφραζoυμε την αγvωαιη πoo6τητα ω5 oυν6ρτηoη γνωαιrbν πoooτητων και
πιΘανoτητων.

2. Yπoλoγiζoυμε τιs πιΘαν6τητε5 με καπoια επανoληrπικη μ6Θoδo η με μiα
απo τιg μεΘ6δoυ5 δειγματoληψiα5 πoυ αναπτυxΘηκαν αo κεφoλαιo αυτ6.

3. Avιu<αΘιoιoυμε τι5 πιΘαν6τητεs αη αυναρτηoη και υπoλoγiζoυμε την a-

YvωσEη πoo6τητα.

Στo oυγκεκριμθνo παραδειγμα, εiναι ευκoλo να γραφεi θνα πρ6γραμμα πoυ

ιο foi1vει,, τη βελ6να πoMθ5 φoρθs και να μετρα π6oε5 φoρ6s τ6μνει τη Yραμμη.
To πβγραμμα σε γλrbooα ΡASCAL δtνεται oιo Σ1ημα 6.20 ενrb η τιμξ πoυ δiνει

Yιlr τo π με διαφoρoυ5 αριΘμoυg ..ρiψεων,, δiνovιαι oιoν Πiνακα 6.9.

Eiναι 11αραr<ιηριoιικ6 6τι για τoν υπoλoγιoμ6 τoυ ημιτ6νoυ xρειαζεται να ει-

dγoυμε μια αxετικα καλη τιμη τoυ π (πη Yραμμη:

μ::sin (3. 14 L5921 xx2) i
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