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HYRJE
Për shkak se shumë metoda statistikore mbështeten në shembuj të rastit, statisticientët
aplikativ shumë shpesh kanë nevojë për një burim të “numrave të rastit”. Librat e vjetër,
që përdoreshin si libra referues në aplikimet statistikore, përmbanin tabela të numrave të
rastit, qëllimi i të cilave ka qenë përdorimi i tyre në shembuj të caktuar ose për të
dizajnuar ndonjë eksperiment. Në këtë kohë, statisticientët shumë rrallë i përdorin
tabelat e printuara të numrave të rastit. Por tani më shumë përdoret kompjuteri për të
gjeneruar numra të “rastit” në mënyrë direkte. Përdorimi numrave të rastit në
statistikë është zgjeruar prapa vrojtimeve ose detyrave të trajtimit në njësitë
eksperimentale. Tani, përdorime më të shpeshta ka në studime simuluese të proceseve
stokastike (stochastic), shprehje matematike analitikisht të vështira etj. Megjithëse nuk
bëjmë ndonjë ndarje precize në mes termave, këto dy fusha të përgjithshme të aplikimit
nganjëherë quhen “simulime”
Në inxhinieri dhe në shkenca natyrore, simulimi përdoret gjerësisht në studimin
proceseve fizike dhe biologjike. Përdorime tjera të shpeshta të numrave të rastit janë
edhe në kriptografi. Aplikimet në kriptografi kërkojnë disi kritere tjera për numra të
rastit nga ato të përdorura në simulime. Në fund të punimit do tw flasim më shumë rreth
aplikimit të numrave të rastit.
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1. NUMRAT E RASTIT
Praktikisht është shumë vështirë dhënia e ndonjë definicioni rreth asaj se çka është
numri i rastit edhe pse duket shumë thjesht në shikim të parë.
Numër i rastit mund të quhet numri që gjenerohet nga ndonjë proces, dalja e të cilit
është e paparashikueshme dhe i cili nuk mund të riprodhohet përsëri. Megjithatë
ekzistojnë disa kritere që duhet t’i plotësojë ndonjë sekuencë numrash në mënyrë që të
konsiderohet si e rastit:
• Paparashikueshmëria;
• Pavarësia;
• Të qenit e pastrukturë.
Gjithashtu është shumë e rëndësishme të definohet se a është një sekuencë e pafundme e
rastit a po jo. Kjo sekuencë është e rastit nëse sasia e informacionit që e përmban është
gjithashtu e pafundme. Me fjalë tjera, nuk duhet të jetë e mundshme për ndonjë program
kompjuterik, gjatësia e të cilit është e fundme, që ta prodhoj këtë sekuencë. Ndërsa një
sekuencë e pafundme e rastit përmban të gjitha sekuencat e fundme të mundshme. Në
rastin e sekuencave të fundme të numrave është pothuajse e pamundshme të vërtetohet
nëse është e rastit apo jo. E mundshme është vetëm të vërtetohet se ajo ka disa
karakteristika statistikore të sekuencës së rastit si – ekuiprobabilitetin e të gjithë
numrave. Që ta ilustrojmë këtë, le të marrim si shembull një gjenerator të numrave binar
të rastit që i prodhon sekuenca 10-bitëshe. Edhe pse sekuenca 1111111111 është sikur
sekuencat tjera 10-bitëshe, kjo duket më pak e rastit se sa 0110101000. Ekzistojnë
definicione të ndryshme për të karakterizuar sekuencat “praktike” të rastit. Sipas Knuthit, sekuencë e numrave të rastit është një sekuencë e numrave të pavarur me një
shpërndarje specifike dhe me një probabilitet specifik në rënien në një rang të dhënë
vlerash. Për Schneider-in, ajo është një sekuencë që ka karakteristika të njëjta
statistikore si bitët e rastit, është e paparashikueshme dhe nuk mund të riprodhohet në
mënyrë të besueshme. Një koncept që është i dukshëm në të dy definicionet është se
sekuencat e numrave nuk duhet të jenë të korreluara. Dituria për njërin nga numrat e
sekuencës nuk duhet të na ndihmoj në parashikimin e tjerëve.

1.1 Testimi i rastësisë
Më lart kemi cekur se një prej kritereve që një sekuencë në dalje të jetë e rastit është që
ajo të jetë e paparashikueshme. Megjithatë ka raste kur për disa numra mund të
parashikohet dalja dhe, në këtë rast, këta numra nuk janë edhe aq të rastit dhe quhen si
numra pseudo të rastit, që do të thotë se ata mund të parashikohen nëse e dimë se ku
është marrë numri i parë në sekuencë. Megjithëkëtë, parashikueshmëria, për disa
qëllime është e mirë e për disa jo.
Testet statistikore të rastësisë mëtojnë të përcaktojnë nëse një sekuencë e caktuar e
numrave është prodhuar prej ndonjë gjeneratori të numrave të rastit. Kjo arrihet duke
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llogaritur disa kuantitete statistikore dhe me krahasimin e tyre me vlerat mesatare që do
të fitoheshin në rastin e një sekuence të rastit . Këto vlera mesatare fitohen prej
llogaritjeve të bëra në modelin e një gjeneratori ideal të numrave të rastit.
Testimi i rastësisë është një çështje empirike. Ekzistojnë testime të ndryshme. Një prej
tyre është testimi frekuencor. Në rastin e sekuencave binare, testi frekuencor fokusohet
në frekuencën relative të të parit ndaj të dytit. Testi i autokorrelacionit, i cili shqyrton
korrelacionet ndërmjet bitëve të afërm, është një shembull tjetër. Mauer-i ka
demonstruar se të gjitha testimet mund të nxjerrën nga tentimi i kompresimit të një
sekuence. Nëse ndonjë sekuencë e dhënë do të mund të kompresohej, atëherë ajo nuk
është e rastit. Kur flasim nga perspektiva e definicionit të më sipërm për një sekuencë të
pafundme të rastit, vëzhgimi është i natyrshëm.
Për shkak të vështirësisë së definimit se çka është numri i rastit, është esenciale të
zgjedhet një gjenerator adekuat për prodhimin e këtyre numrave. Por para se të
diskutojmë për këta gjenerator, do të shpjegojmë pak për burimin e numrave të rastit.

1.2 Burimet e numrave të rastit
Burimet e numrave të rastit janë dy llojesh:
• Software-ike dhe
• Fizike.
Nga pikëpamja e përgjithshme, gjeneratorët software-ik prodhojnë të ashtuquajturit
numra pseudo të rastit. Megjithëse këta lloj gjeneratorësh mund të jenë shumë të
dobishëm në disa aplikime, ata nuk duhet të përdoren në aplikimet ku kërkohet rastësia.

1.3 Burimet Software-ike
Kompjuterët janë sisteme deterministike. Për disa të dhëna hyrëse, programet
kompjuterike çdo herë japin të njëjtën dalje. Për shkak të kësaj karakteristike shumë
fundamentale, për një program është e pamundshme të prodhoj një sekuencë të numrave
të rastit. Sekuenca e fituar mund të ketë disa karakteristika të sekuencës së rastit, dhe në
këtë rast mund t’i kaloj disa teste statistikore të rastësisë, por gjithmonë është i
mundshëm riprodhimi i saj. Për shkak se sekuencat që prodhohen në këtë rast duken
sikur sekuenca të rastit, këta gjeneratorë quhen gjeneratorë të numrave pseudo të rastit.
Zakonisht, numrat pseudo të rastit llogariten prej formulave të ndryshme matematikore
ose thjesht mund të merren prej ndonjë liste të parallogaritur.
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1.4 Burimet fizike të numrave të rastit
Për shkak se burimet software-ike (algoritme, formula matematike, programe etj.) nuk
janë burime të numrave vërtetë të rastit, ne do t’i shqyrtojmë burimet fizike të numrave
të rastit. Në aplikimet ku numrat pseudo të rastit nuk na interesojnë, duhet të përdorim
gjenerator fizik të numrave të rastit. Kur të përdoret një gjenerator i tillë, është e
rëndësishme të shqyrtohet procesi fizik i shfrytëzuar si burim i rastësisë. Ky burim
mund të bazohet ose në ndonjë proces të përshkruar nga fizika klasike ose nga fizika
kuantike. Fizika klasike paraqet teoritë e zhvilluara nga fizicientët para fillimit të
shekullit XX dhe të cilat i përshkruajnë sistemet makroskopike si: rënia e monedhës etj.
Ndërsa fizika kuantike paraqet teoritë e elaboruara nga fizicientët gjatë gjysmës së parë
të shekullit XX të cilat i përshkruajnë sistemet mikroskopike si: atomet ose grimcat
elementare etj. Tani do t’i prezantojmë disa gjenerator të bazuar në secilën prej këtyre
teorive.

1.5 Proceset e përshkruara nga fizika klasike-përcaktueshmëria e fshehur prapa
komplikueshmërisë
Proceset makroskopike të përshkruara nga fizika klasike mund të përdoren për
gjenerimin e numrave të rastit. Është shumë e rëndësishme të dihet se fizika klasike
është fundamentalisht deterministike. Evoluimi i një sistemi të përshkruar nga fizika
klasike mund të parashihet, duke nënkuptuar se kushtet fillestare janë të njohura. Në
rastin e monedhës, fizicienti që e njeh në mënyrë precize peshën e saj, pozitën e saj
fillestare, forcën e ushtruar nga dora, shpejtësinë e erës, sikurse edhe parametrat tjerë
relevant, në parim, duhet të jetë në gjendje ta parashikoj daljen e gjuajtjes. Përse ndodh
që në praktikë ky parashikim është i pamundshëm? Për shkak se lëkundja e monedhës
është një sistem kaotik. Kaosi është një lloj i sjelljes në sistemet e vëzhguara, evoluimi i
të cilave shfaq një ndjeshmëri ekstreme ndaj kushteve fillestare. Lëkundja e monedhës
nuk është i vetmi sistem fizik me evoluim kaotik. Turbulencat në turbulencat e llavës
gjithashtu janë përdorur për gjenerimin e numrave të rastit) ose fenomenet
meteorologjike janë shembuj të mirë të sistemeve kaotike. Evoluimi i këtyre sistemeve
është shumë i ndjeshëm ndaj kushteve fillestare, e që thjesht, nuk është e mundshme të
përcaktohen në mënyrë mjaft precize që të mundësohet një parashikim i besueshëm i
transformimeve të ardhshme.
Përkundër popullaritetit të saj, lëkundja e monedhës nuk është shumë praktike kur
kërkohen shumë ngjarje të rastit. Shembuj të tjerë të gjeneratorëve fizik të numrave të
rastit, të bazuar në procese kaotike, përfshijnë monitorimin e një rryme të zhurmës
elektrike në një rezistor ose në një Zener diodë. Formalisht, evoluimi i këtyre
gjeneratorëve nuk është i rastit por vetëm shumë i komplikuar. Dikush mund
të
thotë se, përcaktueshmëria është fshehur prapa komplikueshmërisë. Megjithëse
numrat e tyre të rastit duken sikur i kalojnë testet e rastësisë, këta gjeneratorë janë
shumë vështirë të modelohen.
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1.6 Proceset e përshkruara nga fizika kuantike-rastësia e zbuluar nga thjeshtësia
Në kundërshtim me fiziken klasike, fizika kuantike është fundamentalisht e rastit. Kjo
është e vetmja teori brenda fizikes moderne që e përfshinë rastësinë.
Me rastin e dizajnimit të ndonjë gjeneratori të numrave të rastit, do të ishte zgjidhje e
natyrshme përdorimi i proceseve kuantike si burime të rastësisë. Formalisht,
gjeneratorët kuantik janë të vetmit gjenerator të vërtetë të numrave të rastit. Megjithëse
ky vështrim mund të jetë i rëndësishëm për disa aspekte, këta gjenerator kanë edhe disa
përparësi tjera. Kjo rastësi qenësore e fizikes kuantike lejon zgjedhjen e një procesi
shumë të thjeshtë si burim të rastësisë. Kjo tregon se një gjenerator i tillë është lehtë të
modelohet dhe funksionimi i tij mund të monitorohet me qëllim që të konfirmohet
operimi i tij dhe nëse është duke prodhuar numra të rastit. Në kundërshtim me rastin kur
është përdorur fizika klasike si burim i rastësisë dhe ku përcaktueshmëria ka qenë e
fshehur prapa komplikueshmërisë, dikush mund të thotë se me fiziken kuantike, rastësia
është fituar nga thjeshtësia.
Deri më tani, i vetmi gjenerator kuantik i numrave të rastit që ka ekzistuar, ka qenë i
bazuar në vëzhgimin e zbërthimit radioaktiv të ndonjë elementi. Megjithëse prodhojnë
numra të kualitetit të shkëlqyeshëm, këta gjenerator janë shumë masiv dhe përdorimi i
materialeve radioaktive mund të shkaktoj probleme shëndetësore. Fakti që nuk ka
ekzistuar ndonjë gjenerator kuantik i thjeshtë dhe i lirë i numrave të rastit, e ka privuar
fiziken kuantike nga të qenit burim dominant i rastësisë. Në vazhdim do ta
përshkruajmë një gjenerator kuantik të numrave të rastit me qëllim që ta kuptojmë
parimin e gjenerimit të numrave të rastit nga burimet e fizikes kuantike.

1.7 Gjeneratori kuantik i numrave të rastit - Quantis
Në vitin 2001, Id Quantique e ka paraqitur gjeneratorin e parë kuantik të numrave të
rastit i cili ka zgjuar një interesim të madh. Quantis-i është gjenerata e dytë e
gjeneratorit kuantik të numrave të rastit që e shfrytëzon një proces optik kuantik si
burim të rastësisë. Quantis-i është unik në atë se ai mbështetet në fiziken kuantike për të
prodhuar një shkallë të lartë transferi bitësh prej 4 deri në 16 Mbits/sec të bitëve vërtetë
të rastit. Produkti sjellët si një kartelë PCI. Është e mundshme të download-ohen numra
të rastit të prodhuar nga gjeneratori kuantik i numrave të rastit-Quantis duke e vizituar
faqen www.randomnumbers.info.

1.8 Parimi i punës
Optika është shkenca për dritën. Nga pikëpamja e fizikës kuantike, drita përbëhet nga
“grimca” elementare që quhen fotone. Fotonet, në situata të ndryshme, shfaqin sjellje të
rastit. Një situatë e tillë, që i përshtatet shumë gjenerimit të numrave binar të rastit, është
transmetimi nëpër një pasqyrë gjysmëtransparente. Fakti se fotoni i rënë në një
komponentë të tillë reflektohet ose transmetohet, është qenësisht e rastit dhe nuk mund
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të ndikohet nga ndonjë parametër i jashtëm. Figura 1 e tregon në mënyrë skematike këtë
sistem optik.

Fig.1. Sistemi optik i përdorur për të gjeneruar numra të rastit

Figura e dytë paraqet një bllokdiagram të gjeneratorit të numrave të rastit Quantis. E
para është bërthama e gjeneratorit dhe përmban elementet optike që janë përdorur për të
implementuar procesin e rastit dhe prodhon dalje të rastit. Ajo përmban një diodë
emetuese të dritës që prodhon fotone, një element transmetues, ku ndodh procesi i rastit,
dhe dy detektorë të fotoneve-detektorë me rezolucion një-fotonik-për t’i incizuar daljet.
Sistemi optik kontrollohet nga një qark elektronik sinkronizues dhe përvetësues.
Nënsistemi përmban një orë dhe elektronikën shkrepëse për burimin e fotoneve, sikurse
edhe elektronikën përvetësuese për detektorët një-fotonik. Nënsistemi procesues dhe
ndërfaqësues bënë kontrollime hardware-ike dhe statistikore. Ky nënsistem gjithashtu i
jep formë sinjaleve elektronike dalëse.

1.9 Monitorimi i gjendjes
Siç është diskutuar edhe më parë, një prej përparësive kryesore të gjeneratorëve kuantik
të numrave të rastit është se ata janë të bazuar në një proces të thjeshtë dhe
fundamentalisht të rastit që është lehtë të modelohet dhe të monitorohet. Njësia
procesuese e Quantis-it bënë një verifikim direkt të funksionimit të vet. Ajo në mënyrë
të vazhdueshme kontrollon nëse burimet e dritës dhe dy detektorët punojnë në mënyrë
korrekte, dhe që statistikat e vargut të rreshtit dalës janë brenda kufijve të caktuar. Biti i
gjendjes është dalja e Quantis-it. Nëse janë përmbushur të gjitha kushtet, ky bit është i
barabartë me 1. Nëse njëra prej kushteve nuk përmbushet, biti i gjendjes vendoset në 0ro dhe vargu i bitëve ndalohet. Duke iu faleminderuar kësaj veçorie, përdoruesit e
Quantis-it mund të kenë besim të nivelit të lartë në numrat e rastit që i përdorin.
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Fig.2. Bllokdiagrami i GjNR Quantis

1.10 Paketimi
Quantis-i është në dispozicion si një komponentë në formë të një paketimi kompakt
metalik që mund të montohet në pllaka plastike të qarqeve (Fig.3). Gjithashtu është në
dispozicion edhe si kartelë PCI, që mund të instalohet në ndonjë kompjuter. Kartela PCI
vjen së bashku me driver- at për Windows XP, Linux dhe Solaris.

Fig.3. GjNR Quantis në dispozicion si një komponentë OEM (në të majtë) dhe si një
kartelë PCI (në të djathtë), ofron numra të rastit të kualitetit të lartë
me një shpejtësi mbi 16 Mbits/sec.
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1.11 Rekurzioni i shumëfishtë
Lloji më i përdorshëm i gjeneratorëve të proceseve pseudo të rastit ofron një sekuencë
aktuale të rastit në kuptimin që paraqitet të jetë si e rastit. Një gjenerator i tillë i
përcaktuar, f, prodhon numra në mënyrë rekurzive në një sekuencë fikse. K numrat
paraprak (shpesh vetëm numrat e veçantë paraprak) e përcaktojnë numrin e ardhshëm:
xi = f ( xi-1 ,..., xi-k )

(1.1)

Numri k i numrave të përdorur paraprak, quhet “urdhri” i gjeneratorit. Për shkak se
vargu i numrave në kompjuter është i fundëm, sekuenca do të përsëritet.
Vargu i vlerave në fillim të rekurzionit quhet fara. Në secilën kohë që rekurzioni fillon
me të njëjtën farë, gjenerohet e njëjta sekuencë. Gjatësia e sekuencës para se të filloj të
përsëritet quhet perioda e gjatësisë së ciklit. (Nganjëherë është i domosdoshëm
preciziteti në definimin e periodës së llogaritur për faktin se, me disa gjeneratorë,
subsekuenca të ndryshme startuese do të prodhojnë perioda të ndryshme dhe se
përsëritja mund të filloj pa u kthyer në gjendjen fillestare).

1.12 Parashikueshmëria
Gjenerimi i numrave të rastit gjen aplikim në kriptografi, ku kërkesat për “rastësi” janë
më të rrepta se sa për aplikime të zakonshme në simulim. Objektivi në kriptografi është
disi i ndryshëm, që qon në një koncept dinamik të rastësisë e që në esencë është një prej
parashikimeve: procesi është “i rastit” në çoftë se probabiliteti i kushtëzuar i njohur i
ngjarjes së ardhshme, me histori paraprake të dhënë (ose ndonjë informacion tjetër për
te), nuk është i ndryshëm prej probabilitetit të pakushtëzuar të njohur. (Kushti i të qenit
“i njohur” në një definicion të tillë është një koncept primitiv dhe i padefinuar). Ky lloj i
definimit të qon të koncepti i “funksioni një-drejtimësh”. Funksioni një-drejtimësh është
një funksion f, i tillë që, për ndonjë x në domenin e tij, f(x) mund të llogaritet në kohë
polinomiale dhe, për f(x) të dhënë, x-i nuk mund të llogaritet në kohë polinomiale.
(“Kohë polinomiale” d.m.th. se koha e nevojshme mund të shprehet ose kufizohet me
ndonjë polinom në disa matje të madhësisë së problemit).
Në gjenerimin e numrave të rastit, funksioni i interesit prodhon një varg të numrave të
“paparashikueshëm”; që do të thotë se funksioni f në ekuacionin (1.1) lehtë mund të
llogaritet përveç xi-1 -it, të vargut xi ,..., xi-k , i cili nuk është lehtë për tu llogaritur.
Ekzistenca e funksionit njëdrejtimësh nuk është vërtetuar, por gjeneratori i Blum-it
(Blum-i dhe Shub-i 1986) është i paparashikueshëm nën disa supozime. Boyar-i (1989)
dhe Krawczyk-u (1992) janë marrur me problemin e përgjithshëm të parashikimit të
daljes së gjeneratorëve të numrave pseudo të rastit. Ata e definojnë problemin si një lojë
në të cilën parashikuesi e bënë një supozim të vlerës së ardhshme që do të gjenerohet
dhe pastaj gjeneratori e jep vlerën. Nëse perioda e gjeneratorit është p, atëherë një
skemë supozuese (qëlluese) vërtetë naive do të bëhej e suksesshme pas p supozimeve.
Për disa lloje të gjeneratorëve më të shpeshtë, Boyar-i (1989) dhe Krawczyk-u (1992)
ofrojnë metoda për parashikimin e daljes në të cilën, numri i supozimeve mund të
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kufizohet me një polinom në log p. Një përafrim rreth paparashikueshmërisë ka qenë
përshkruar dhe implementuar nga Andr´e Seznec-u dhe Nicolas Sendrier-i. Ata
sugjerojnë përdorimin e informacionit të gjendjes së sistemit kompjuterik që është i
disponueshëm për përdoruesin, për të gjeneruar vlerat startuese për gjeneratorët e
numrave pseudo të rastit. Ata kanë zhvilluar një metodë të varur nga sistemi që njihet si
HAVEGE (nga “Hardware Volatile Entropy Gathering and Expansion”-Grumbullimi
dhe Zgjerimi i Entropisë së Paqëndrueshme Harduerike), për tu qasur në gjendjen e
sistemit për lloje të ndryshme të kompjuterëve. Numri i gjendjeve të mundshme është
shumë i madh dhe në sistemet aktuale ndërron në shkallën e mbi 100 megabitëve për
sekondë.

1.13 Terminologjia e përdorur
Megjithëse e kuptojmë se vargu i numrave të gjeneruar vërtetë është vetëm pseudo i
rastit, në këtë punim ne zakonisht e përdorim vetëm termin “i rastit” ,me përjashtim kur
dëshirojmë ta theksojmë faktin se procesi nuk është vërtetë i rastit, ku në këtë rast e
përdorim termin “pseudo i rastit”. Qëllimi i numrave pseudo të rastit është për ta
simuluar mostrimin e rastit. Gjenerimi i numrave të rastit është edhe qëllimi i këtij
punimi. Ne përdorim termet “gjenerimi i numrave të rastit” ( ose “gjenerator”) dhe
“mostrim” (ose “mostrues”) në mënyrë të zëvendësueshme.
Disa autor e përdorin termin “ndryshime të rastit” vetëm kur këta numra, që rezultojnë
nga transformimi i “numrave të rastit”, formojnë një shpërndarje të njëtrajtshme.
Edhe një vërejtje në terminologji: Disa autor bëjnë dallim në mes “numrave të rastit”
dhe “ndryshimeve të rastit”. Në përdorimin e tyre, termi “numra të rastit” aplikohet në
numra pseudo të rastit që dalin prej një shpërndarje të njëtrajtshme, ndërsa termi
“ndryshime të rastit” aplikohet te numrat pseudo të rastit prej ndonjë shpërndarje tjetër.

1.14 Rëndësia e shpërndarjes së njëtrajtshme
Rëndësia shpërndarjes së njëtrajtshme të numrave qëndron në faktin se vetëm numrat
me shpërndarje të tillë janë vërtetë të rastit. Kjo është për shkak se të gjithë numrat që
priten në dalje pas gjenerimit kanë probabilitete të njëjta të shfaqjes. Sa më e
njëtrajtshme që të jetë shpërndarja aq më të rastit janë numrat e fituar. Duke qenë se të
gjithë numrat kanë probabilitete të njëjta, atëherë është e pamundshme që të
parashikohet apo t’i jepet përparësi shfaqjes së ndonjërit në dalje.
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2 INTEGJERËT E NJËTRAJTSHËM DHE APROKSIMIMI I
DENSITETIT TË NJËTRAJTSHËM
Në të shumtën e rasteve, ne dëshirojmë numra pseudo të rastit të gjeneruar me qëllim që
të simulojmë një shpërndarje të njëtrajtshme në intervalin njësi (0,1) (e që është një
shpërndarje me funksionin e densitetit probabilitar):
p(x) = 1 nëse 0< x < 1;
= 0 në rastet tjera.
Këtë shpërndarje e shënojmë me U(0,1). Në mënyrë më të përgjithshme, ne e përdorim
simbolin U(a,b) që të shënojmë një shpërndarje të njëtrajtshme absolutisht të
vazhdueshme në
intervalin (a,b). Shpërndarja e njëtrajtshme është e përshtatshme për përdorim sepse
ekzistojnë shumë teknika të thjeshta për transformimin e mostrave të njëtrajtshme në
mostra që janë prej shpërndarjeve tjera që na interesojnë.

2.1 Aritmetika kompjuterike
Në gjenerimin e numrave të rastit në kompjuter, ne zakonisht së pari gjenerojmë integjer
pseudo të rastit të një kufiri të caktuar dhe pastaj i shkallëzojmë në intervalin (0,1). Nëse
kufiri i integjerëve është mjaft i madh, granulariteti (grimcimi) rezultues është i
rëndësisë së vogël në modelimin e shpërndarjes së njëtrajtshme. (“granulariteti” ka të
bëjë me natyrën diskrete e numrave të dhënë. Granulariteti është më i madh kur
distancat ndërmjet numrave suksesiv të dhënë janë më të mëdha). Granulariteti i
numrave pseudo të rastit, që dalin prej gjeneratorëve të mirë, nuk është më i madh se
granulariteti i numrave me të cilët zakonisht punon kompjuteri.
Në modelin standard të reprezentimit pikë-qarkullues të numrave me bazë ose rrënjë b
dhe p pozicione, ne e aproksimojmë ndonjë numër real me:
(1.2)
Të cilin mund ta shkruajmë si:

Ku secila dj është integjer jonegativ më i vogël se b, dhe e është një integjer ndërmjet
numrave fiks emin dhe emax gjithëpërfshirës. Në sistemet kompjuterike më të zakonshëm
është b=2. Ne e shënojmë këtë nënvarg të fundëm të numrave real me IR, e që është
reprezentuar në këtë formë si IF. Ky varg, së bashku me dy operacionet që janë të
ngjashme me mbledhjen dhe shumëzimin dhe që përcaktojnë fushën IR, formojnë një
objekt më të komplikuar që gjithashtu e shënojmë me IF. Ky objekt është i ngjashëm me
një fushë, por nuk është fushë. (Duhet të kihet parasysh se këtu mbingarkohen simbolet

15

që të prezantohen edhe një varg edhe një objekt që përbëhet prej vargut plus disa
operacioneve).
Në këtë prezantim, për elementet e një nënvargu të numrave real, numrat më të vegjël
dhe më të mëdhenj në intervalin (0,1) që mund të reprezentohen janë
dhe
respektivisht. Numrat kompjuterik që i aproksimojnë numrat real në intervalin e hapur
(0,1) janë një varg i fundëm i intervalit të mbyllur

, i cili është

(1.3)
Numri i numrave real të reprezentuar është i fundëm, dhe nuk janë të shpërndarë në
mënyrë të njëtrajtshme rreth S-it. Për

, numrat në intervalin

janë aproksimuar në kompjuter me numrat prej vargut diskret

Një gjenerator ideal i njëtrajtshëm do të jepte një dalje të tillë që, për një vlerë të dhënë
, shpërndarja e secilit numër në shprehjen (1.2) është e pavarur nga numrat tjerë
p−1 dhe ka një shpërndarje diskrete të njëtrajtshme ndaj vargut {0, . . . , b − 1}. Nëse X
është një variabël e rastit, reprezentimi i së cilës në shprehjen (1.2) ka e = 0, dhe ka
shpërndarje të njëtrajtshme të pavarura për numra, pastaj
E(X) ≈ ½

(1.4)

V(X) ≈ 1/12

(1.5)

dhe

ku E(X) paraqet pritjen (shpresën) e X-it, dhe V(X) paraqet variancën e X-it.
Aproksimimet (1.4) dhe (1.5) janë shumë pak më të mëdha se sa vlerat reale. Nëse
shtohet kufizimi ashtu që 0.0 ... 0 nuk lejohet, atëherë kemi E(X) = ½. Pritja dhe
varianca e variablës së rastit me një shpërndarje U(0,1) janë ½ dhe ½ respektivisht.
Meqenëse në analizat numerike nuk mund të jemi në gjendje të punojmë me numrat
në intervalin (1-b-p ,1) , ne presim të jemi në gjendje të punojmë me numrat në intervalin
(0, bp) i cili është i gjatësisë së njëjtë. (Kjo është për shkak se zakonisht ndryshimet
relative janë më të rëndësishme se sa ndryshimet absolute). Një variabël e rastit sikurse
X më lart, e definuar në numrat kompjuterik me e=0, nuk është adekuate për simulimin
e variablës së rastit U(0,1). Meqenëse densiteti i numrave kompjuterik afër zeros është
më i madh se ai i numrave afër 1-shit, një gjenerator i mirë i numrave të rastit do të
jepte, esencialisht, të njëjtin proporcion të numrave në intervalin (0, k) sikur në
intervalin (1-ke,1) , ku k është një numër i vogël si 3-shi ose 4-shi dhe b-p një epsilon i
makinës. (Fraza “Epsilon i makinës” përdoret në më së paku dy mënyra. Në përgjithësi,
epsiloni i makinës është një matje e ndarjes relative të numrave kompjuterik. Ky është
vetëm një ndryshim ndërmjet 1-shit dhe dy numrave në cilëndo anë të 1-shit dhe numri
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më i vogël i ardhshëm i reprezentuar është epsiloni i makinës i përdorur më lart. Ky
gjithashtu quhet edhe ndarja më e vogël relative. Ndryshimi ndërmjet 1- shit dhe numrit
më të madh të ardhshëm të reprezentuar është një epsilon tjetër i makinës. Kjo
gjithashtu quhet ndarja më e madhe relative). Nëse numrat e rastit në kompjuter do të
gjeneroheshin duke gjeneruar komponentët e ekuacionit (1.2) në mënyrë direkte, ne do
të na duhej të përdornim një shpërndarje të bashkuar më të komplikuar në e dhe d-ja.

2.2 Aritmetika modulare
Metodat standarde për gjenerimin e numrave të rastit, përdorin reduktimin modular në
marrëdhëniet kongruente. Aktualisht, ekzistojnë dy teknika themelore për gjenerimin e
njëtrajtshëm të numrave të rastit: Metoda kongruente dhe metoda e regjistrit me
zhvendosje rivepruese (feedback shift register). Për secilën metodë themelore ekzistojnë
shumë variante. (Të dy klasat e metodave përdorin marrëdhënie kongruente por për
arsye historike, vetëm njëres klasë të metodave i referohet si “metodë kongruente”).
Si metoda kongruente ashtu edhe metoda e regjistrit me zhvendosje rivepruese përdorin
aritmetikë modulare, kështu që tani do të përshkruajmë diçka rreth përmbajtjes së kësaj
aritmetike. Relacioni themelor i aritmetikës modulare është ekuivalenca modulo m, ku
m është ndonjë integjer. Kjo gjithashtu quhet edhe kongruenca modulo m. Për dy numra
thuhet se janë ekuivalent ose kongruent modulo m, nëse diferenca ndërmjet tyre është
një integjer çdo herë i pjesëtueshëm me m. Për a dhe b, ky relacion është shkruar si

P.sh. 5 dhe 14 janë kongruent modulo 3 (ose vetëm “mod 3”); 5 dhe -1 janë gjithashtu
kongruent mod 3, sikurse edhe 1.33 dhe 0.33 janë kongruent mod 1. Prej definicionit,
është e çartë se , kongruenca është
-Simetrike:
a ≡ b modm rrjedhë b ≡ a modm
-Refleksive:
a ≡ a modm për ndonjë a
-Transitive:
a ≡ b modm dhe b ≡ c modm rrjedhë a ≡ c modm; e që do të thotë, kongruenca
është një relacion ekuivalence.
Një operacion themelor i aritmetikës modulare është reduktimi modulo m; e që do të
thotë, për një numër të dhënë b, gjeje një a të tillë që vlen a ≡ b modm dhe 0 ≤ a < m.
Nëse a -ja i kënaqë këto dy kushte, atëherë a quhet rezidiumi (mbetja) e b modulo m.
Reduksioni i b modulo m mund të definohet edhe si
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a=b-[b/ m]m
ku funksioni i poshtëm
është integjer më i madh ose i barabartë me argumentin.
Prej definicionit të kongruencës shohim se, numrat a dhe b janë kongruent modulo m
në çoftë se dhe vetëm në çoftë se ekziston një integjer k i tillë që
km = a − b.
Në këtë shprehje, a dhe b nuk janë patjetër integjer por, m dhe k po.
Ky rrjedhim i kongruencës është shumë i dobishëm në përcaktimin e relacioneve të
ekuivalencës. P.sh., duke përdorur këtë veti, është lehtë të shihet se reduktimi modular
zbatohet edhe në mbledhje edhe në shumëzim:
(a + b) modm ≡ a modm + b modm
dhe
a b modm ≡ (a modm) (b modm).
Për një modul të dhënë m, secila bashkësi e integjerëve që janë ekuivalent modulo m,
formojnë një klasë rezidiumi (mbetjeje) modulo m. Për m=5, ekzistojnë pesë klasë
mbetjeje:
{• • • −10, −5, 0, 5, 10, • • •}
{• • • , −9, −4, 1, 6, 11, • • •}
{• • • , −8, −3, 2, 7, 12, • • •}
{• • • , −7, −2, 3, 8, 13, • • •}
{• • • , −6, −1, 4, 9, 14, • • •}
Për ndonjë integjer m≠0 , ekzistojnë |m| klasa mbetjesh dhe bashkësia e të gjitha klasave
të mbetjeve |m| është vargu i të gjithë numrave integjer. (Në vazhdim do të merremi
vetëm me modulet që janë pozitive). Në aplikime, klasat e mbetjeve, anëtarët e së cilave
janë të parët e m- it, janë të rëndësishme. Numri i klasave të tilla të mbetjeve është
natyrisht vetëm numri i integjerëve pozitiv më të vegjël se m që janë të parët e m-it.
Funksioni që i përcakton m-it numrin e klasave të mbetjeve (mod m), e që janë të parat
e m-it, quhet funksioni i plotë i Euler- it (Euler’s totient function) dhe shënohet me
φ(m). Prej të gjitha klasave të mbetjeve mod 5, katër prej tyre janë të parat në 5 dhe, për
ndonjë vlerë m, kemi φ(m) = m − 1. Funksioni i plotë luan rol të rëndësishëm në
përcaktimin e periodës së disa gjeneratorëve të numrave të rastit. Një fakt i dobishëm që
është lehtë të shihet është se nëse p është numër relativisht i thjeshtë 1 (prime) dhe e
është integjer pozitiv atëherë
(1.6)
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Një fakt tjetër i dobishëm e që është më i vështirë për tu paraqitur është nëse n dhe m
janë vlera relativisht të thjeshta (prim), atëherë
(1.7)
Me këto dy fakte mund ta llogaritim φ në ndonjë integjer pozitiv.

2.3 Fushat e fundme
Sistemi i aritmetikës modulare zakonisht është i definuar në integjerët jonegativ.
Reduktimi modular së bashku me dy operacionet e unazës rezulton në një fushë të
fundme (ose fushë Galoisane) për një varg të numrave integjer. Kardinaliteti
(themelorja) e fushës është më e vogël ose e barabartë me m-in dhe është e barabartë me
m në çoftë se dhe vetëm në çoftëse m-i është një numër relativisht i thjeshtë (prim). Do
ta shënojmë fushën Galoisane për një varg të dhënë me m elemente si G(m) . Nëse, p.sh.
m=5, definohet një fushë e fundme për në vargun {0, 1, 2, 3, 4} me mbledhjen dhe
shumëzimin e fushës e definuar në mënyrë të zakonshme dhe të përcjellur me një
reduktim modulo f. Nëse m = 6, megjithatë mund të definohet një fushë e fundme në
vargun {0, 2, 4}, vargun {0, 3} ose vargun {0, 1, 5}, përsëri me mbledhjen ose
shumëzimin të definuara në mënyrën e zakonshme të përcjellur me një reduksion
modulo 6. Gjeneratorët e thjeshtë të numrave të rastit që bazohen në metodat
kongruente, zakonisht përdorin një fushë të fundme të integjerëve të përbërë prej
integjerëve jonegativ që janë të reprezentuar ne kompjuter në mënyrë direkte. (Kjo është
rreth 231 integjera).

2.4 Reduktimi modular në kompjuter
Reduktimi modular është një operacion binar ose një funksion me dy argumente.
Reduktimi modular mund të zbatohet duke përdorur shifrat e rendit të ulët të
reprezentimit të një numri në një bazë të dhënë. P.sh., duke i marrë dy shifra të rendit të
ulët të një baze të zakonshme, dhjetë reprezentime të integjerëve negativ japin
reprezentimin decimal të numrit të reduktuar modulo 100. Kur numrat, të reprezentuar
në një skemë me pikë të fiksuar në kompjuter shumëzohen, produkti që është ruajtur në
të njëjtën skemë me pikë të fiksuar është një mbetje (rezidium) i produktit modulo
numrit më të lartë të reprezentuar. Për integjerët pozitiv x dhe y, të reprezentuar në
variablat me pikë fikse ix dhe iy në çift-komplementin (twos-complement) 32 bitësh,
produkti iz = ix*iy përmban ose xy mod 231 ose xy mod 231 231 e që është negative. Për
shkak se numrat pseudo të rastit që dëshirojmë t’i gjenerojmë janë ndërmjet 0-os dhe 1shit, në disa algoritme përdoret reduktimi modulo 1. Rezultantet janë pjesë frakcionale
të numrave real.

19

2.5 Aritmetika modulare me variabla të njëtrajtshme të rastit
Aritmetika modulare i ka disa aplikime shumë të dobishme me variabla vërtetë të rastit.
Një fakt me rëndësi, p.sh., është se nëse Y është variabël e rastit e shpërndarë si U(0,1)
dhe
(1.8)
ku k është një integjer konstant i ndryshëm nga 0-ro, dhe c është një konstantë reale,
atëherë edhe X ka një shpërndarje U(0,1). Aritmetika modulare mund të përdoret
gjithashtu edhe për të gjeneruar dy numra të pavarur të rastit prej vetëm një numri të
rastit. Nëse
±0.d1d2d3 . . .
është reprezentim i një numri të njëtrajtshëm të rastit Y në një bazë të dhënë, atëherë një
subsekuencë e shifrave d1, d2, . . . mund të përdoret për të formuar numra tjerë të
njëtrajtshëm. (Nëse subsekuenca është e fundme, siç zakonisht është në aplikimet
kompjuterike, numrat janë diskret të njëtrajtshëm, por nëse subsekuenca është mjaft e
gjatë, rezultati konsiderohet si njëtrajtësisht i vazhdueshëm). Për më shumë,
subsekuenca të caktuara të pabashkuara mund të përdoren për të formuar numra të
pavarur të rastit.
Sekuenca e shifrave d1, d2, . . . mund të rirregullohet për të formuar më shumë se një
variant të njëtrajtshëm; p.sh.:
±0.d1d3d5 . . .
dhe
±0.d2d4d6 . . .
Përdorimi i subsekuencave të bitëve në një reprezentim binar më pikë të fiksuar të
numrave pseudo të rastit për të formuar numra tjerë pseudo të rastit quhet ç’formim i
bitëve (bit stripping).
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3 GJENERATORËT E THJESHTË KONGRUENT LINEAR
Më 1948, D.H.Lehmer-i propozoi një gjenerator të thjeshtë kongruent linear si burim të
numrave të rastit. Në këtë gjenerator, secili numër i vetëm e përcakton pasardhësin e tij
me ndihmën e funksionit të thjeshtë linear të përcjellur me një reduktim modular.
Megjithëse, ky gjenerator është i kufizuar në mundësinë e tij për të prodhuar vargje
shumë të gjata të numrave, e që duken të jenë realizime të pavarura të procesit të
njëtrajtshëm, ky është element themelor në gjeneratorët tjerë adekuat. Kuptimi i
karakteristikave të tij është i domosdoshëm për ta përdorur atë për ndërtimin e
gjeneratorëve më të mirë.
Forma e gjeneratorit kongruent linear është
(1.9)
ku a quhet “shumëzuesi”, c quhet “inkrementi” dhe m quhet “moduli” i gjeneratorit.
Shpesh c-ja në ekuacionin (1.9) merret si 0-ro dhe, në këtë rast, gjeneratori quhet
“gjeneratori kongruent multiplikativ”:
(1.10)
Për c≠0 , gjeneratori nganjëherë quhet “gjeneratori kongruent i përzier”. Fara e këtij
gjeneratori është vetëm një vlerë e vetme startuese në rekurzion, x0 . Sekuenca që
rezulton prej rekurzionit (1.9) quhet sekuenca e Lehmer-it. Secili xi është i shkallëzuar
në intervalin njësi (0,1) duke u pjesëtuar me m, e që është

Nëse a dhe m janë të njohura, ui -të do të “duket sikur” janë të shpërndara në mënyrë të
rastit dhe të njëtrajtshme ndërmjet 0 dhe 1. Përsëritja (rekurenca) në (1.10) për integjerët
është ekuivalente me përsëritjen

Kjo përsëritje i ka disa relacione me interes për modelin autoregresiv linear të rendit të
parë

ku ρ është koeficienti autoregresiv dhe Ei është variabël e rastit me shpërndarje U(0,1).
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3.1 Perioda
Për shkak se xi përcaktohet nga xi-1 , prej kësaj here ekzistojnë m vlera të ndryshme të
mundshme të x-it, për të cilat perioda maksimale ose gjatësia e ciklit të gjeneratorit
linear kongruent është m. Gjithashtu, derisa xi-1 = 0 nuk mund të lejohet
në
gjeneratorin multiplikativ, perioda maksimale e gjeneratorit kongruent është m-1.
Kur llogaritja ka qenë e shtrenjtë, vlerat e m-it të përdorura në programet kompjuterike
kanë qenë shpesh të fuqisë 2. Vlera të tilla kanë mundur të rezultojnë në aritmetikë më
të shpejtë kompjuterike. Perioda maksimale e gjeneratorëve multiplikativ me modul të
tillë është m/4, dhe, për çudi, kjo periodë është arritur për ndonjë shumëzues që është ±
3 mod 8. Perioda e gjeneratorit multiplikativ kongruent me shumëzues a dhe modul m
varet nga vlera më e vogël pozitive e k-s për të cilën
(1.11)
Kjo është për shkak se, kur kënaqet ky relacion, sekuenca fillon të përsëritet. Perioda,
më tej, nuk mund të jetë më e madhe se k. Teorema Euler-Ferma tregon se nëse a dhe m
janë numra relativisht të thjeshtë (prim), atëherë
, ku
(m) është
funksioni total i Euler-it. Perioda, më tej, nuk mund të jetë më e madhe se kërkojmë a të
tillë që k-ja në ekuacionin (1.11) është
. Për një vlerë të dhënë të m-it, e
. Një
numër i tillë a quhet rrënjë primitive modulo m. Nëse m është prim, numri i rrënjëve
primitive modulo m është φ(m − 1). P.sh., le të marrim m=31 dhe a =7, e që është

dhe fillojmë me x0=19 . Integjerët e ardhshëm në sekuencë janë
9, 1, 7, 18, 2, 14, 5, 4, 28, 10, 8, 25, 20, 16, 19,
kështu që, natyrisht, në këtë pikë sekuenca fillon të përsëritet. Perioda është 15. Tani
kemi

e që tregon se 7 nuk është një rrënjë primitive modulo 31.
Tani le të marrim m=31 dhe a =3 dhe përsëri fillojmë me x0=19 . Shkojmë nëpër 30
numra para se të kthehemi tek 19. Kjo është ngase 3 është një rrënjë primitive modulo
31. Ekzistojnë ϕ(30)=8 rrënjë primitive modulo 31. Kjo tregon se m e ka një rrënjë
primitive në çoftë se dhe vetëm në çoftë se m është i formës 2e0 p e1 , ku p është një
numër i thjeshtë (prim) tek, e0=0 ose 1 dhe e1≥1 .Për ndonjë m të caktuar, është me
interes të përcaktohet një a e tillë që k të jetë sa më e madhe për atë m. Një numër i tillë
a quhet një element primitiv modulo m. Për m të formës së përgjithshme 2e0 p e1 p et ,
ku secila p është një prim tek dhe secila e 0 . Që gjeneratori i numrave të rastit të jetë
i dobishëm në shumicën e aplikimeve të thjeshta praktike, perioda duhet të jetë e nivelit,
së paku 109, që do të thotë se moduli në gjeneratorët kongruent linear duhet të jetë së
paku aq i madh. Vlerat e modulit, në rastet më të shpeshta të përdorimit, me radhë, janë
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prej rreth 109 deri 1015. Madje, perioda e gjeneratorëve të tillë është relativisht e
shkurtë, për shkak të shpejtësisë me të cilën kompjuterët mund të sillen rreth periodës së
plotë dhe për shkak të numrit shumë të madh të disa eksperimenteve simuluese.

3.2 Modulet e përbëra
Bitët në reprezentimin binar të sekuencave prej gjeneratorëve, modulet e të cilëve janë
të rendit të dytë, kanë struktura shumë të rregullta. Perioda e bitit të nivelit më të ulët
është më së shumti 1(e që është çdoherë e njëjtë), perioda e bitit vijues të nivelit të ulët
është më së shumti 2, perioda e bitit vijues të nivelit të ulët është të shumtën 4, e kështu
me radhë. Në përgjithësi, bitët e nivelit të ulët në vargje, që rezultojnë prej një moduli të
përbërë, do të kenë perioda që i korrespondojnë faktorëve. Periodat e vogla mund të
japin një teknikë bit-nxjerrëse komplet invalide me gjenerator të numrave të rastit me
modul që është i nivelit 2. Struktura të ngjashme të rregullta, nganjëherë paraqesin
modulin që ka një faktor që është prim i vogël. Nëse moduli është çift (shumëzuesi
duhet të jetë tek), ne i fitojmë dy strukturat e para që i përmendëm më lart: perioda e
bitit të nivelit më të ulët është të shumtën 1 dhe, perioda e bitit vijues të nivelit më të
ulët është të shumtën 2. Nëse moduli është i pjesëtueshëm me 4, dalja i jep këto dy
struktura plus strukturën e lartpërmendur të bitit të tretë të nivelit më të ulët. Është lehtë
të identifikohen edhe struktura tjera për module tjera të përbëra. Nëse moduli është i
pjesëtueshëm me 3, p.sh., pala e bitëve të nivelit të ulët do të kenë periodën të shumtën
3.
Aktualisht, numrat e përdorur si module në gjeneratorët prodhues të numrave të rastit,
janë zakonisht prima dhe shpesh prima të Mersenne-it, të cilët e kanë formën 2 p 1 .
(Për ndonjë prim p ≤ 31, numrat e kësaj forme janë prima me përjashtim të këtyre tri
vlerave, p = 11, 23, dhe 29. Vlerat më të mëdhaja të p nuk japin prima. Një vlerë e
madhe që jep një prim është p =(13466917).

3.3 Modulet dhe shumëzuesit
Moduli që më së shpeshti përdoret është prima e Mersenne-it shumëzuesi më i
zakonshëm është 75 . Prima e Mersenne-it 1 dhe për këtë modul, 1 gjithashtu përdoret
nganjëherë. Rrënjët primitive për këto dy module janë studiuar gjerësisht. Wu (1997) i
sugjeron shumëzuesit e formës 2q1 2q2
,sepse këta rezultojnë nga llogaritje të
thjeshta partikulare që enden në përgjithësi, që duken të kenë karakteristika të mira.
Wu, për modulin e 231 1 , i sugjeron 215
210 dhe 216 221 dhe për modulin 261 1
, 230 219 dhe 242 231 . Efikasiteti llogaritës i këtyre shumëzuesve rrjedhë nga fakti
se shumëzimi nga shumëzuesi i formës 2q dhe i përcjellur nga një reduktim modular me
modulin e formës 2 p 1 , rezulton në një shkëmbim të bllokut të q bitëve më të
rëndësishëm dhe bllokut të p − q bitëve të rëndësisë më të vogël. Shumëzuesit e formës
së sugjeruar prej Wu-së, këtë lloj shkëmbimi e bëjnë dy herë në mënyrë efektive dhe
pastaj i mbledhin rezultatet. L’Ecuyer-i dhe Simard-i (1999), megjithatë përmendin se,
një operacion që përbëhet prej dy shkëmbimeve të dy blloqeve të bitëve i përcjellur me
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mbledhjen e rezultateve, mëton të jep një vlerë, reprezentimi binar i së cilës e ka një
numër të 1-sheve të ngjashëm me numrin 1-sheve në vlerën origjinale. Numri i 1-sheve,
në reprezentimin binar të vlerës, quhet pesha e Hamming-ut. L’Ecuyer-i dhe Simard-i
(1999) e definojnë një test të pavarësisë së vlerave suksesive
së
peshave
të
Hamming-ut në vargjet dalëse të gjeneratorëve të numrave të rastit dhe, në aplikimin e
testit në gjenerator më shumëzues të formës 2q1
2q2 , arrijnë që gjeneratorët e tillë
të performojnë dobët në bazë të këtij kriteri.

3.4 Struktura në numrat e gjeneruar
Përveç çështjes rreth gjerësisë së periodës, ekzistojnë edhe disa gjëra tjera me rëndësi.
Është e kuptueshme që nëse perioda është m, atëherë dalja e gjeneratorit gjatë ciklit të
plotë, do të shpërndahet rregullisht në intervalin njësi. Nëse e anashkalojmë rendin
sekuencial të sekuencës me periodë të plotë prej gjeneratorit kongruent, do të paraqitet
si U(0,1); në fakt, mostra do të paraqitet sikur një mostër prej U(0,1).
Një gjenerator i mirë, megjithatë, duhet të gjeneroj nënmostra të ciklit të plotë që
paraqiten të jenë të shpërndara njëtrajtësisht në intervalin njësi. Për më tepër, numrat
duhet të paraqiten të shpërndarë në mënyra pavarura ndaj njëri tjetrit; e që do të thotë,
korrelacionet serike duhet të jenë të vogla.
Fatkeqësisht, struktura e sekuencës, që rezulton prej një gjeneratori kongruent linear,
është shumë e rregullt. Marsaglia (1968) tregoi se, dalja e një gjeneratori kongruent
linear qëndron në një rrjetë të thjeshtë në një hapësirë k me boshtet, që reprezentojnë
numrat suksesiv në dalje. Kjo është me të vërtetë evidente në inspektimin e algjebrës së
gjeneratorit. Se sa e keqe është kjo (kjo dmth, sa shkakton kjo situatë që dalja të
paraqitet jo e rastit), varet nga struktura e rrjetës. Rrjeta definohet në termet e
kombinimeve të integjerëve të një vargu të “vektorëve d bazë”. Duke e marrë një varg të
vektorëve linearisht të pavarur d v1 , v2 ,..., vd në IR , rrjeta është vargu i vektorëve të
formës i 1 zi vi ,ku zi janë integjera. Vargu i vektorëve vi është baza për rrjetën. Fig.4
tregon një rrjetë në dy dimenzione me bazë v1 , v2 .
Për një shembull të strukturës në një varg të numrave të rastit, të prodhuar nga një
gjenerator kongruent linear, le të merret dalja e gjeneratorit (1.10) me m = 31 dhe a = 3
që fillon prej x0
9 . Integjerët vijues në sekuencë janë paraqitur në fig.5. Ajo
sekuencë pastaj përsëritet.
Perioda është 30; ne e dimë se 3-shi është një rrënjë primitive modulo 31. Vlerësimi
vizual ose madje llogaritja e pakët e statistikës deskriptive, nuk ofron kuptime serioze
rreth asaj që, a e reprezenton kjo një mostër nga shpërndarja diskrete e njëtrajtshme në
integjerët prej 1 deri në 30 përveç për faktin nëse nuk ka përsëritje në mostër. Numrat e
shkallëzuar (integjerët të pjesëtuar me 30) kanë një mostër të vlerës 0.517 dhe një
variancë mostër të 0.86-ve. Të dy këto vlera janë në përputhje me vlerat e pritura prej
shpërndarjes U(0.1).
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Fig.4. Rrjeta në 2D

27, 19, 26, 16, 17, 20, 29, 25, 13, 8, 24, 10, 30, 28, 22, 4, 12, 5, 15, 14, 11, 2,
6, 18, 23, 7, 21, 1, 3, 9,
Fig.5. Një varg dalës prej xi ≡ 3xi-1 mod 31

Autokorrelacionet për intervalet 1 deri në 5 janë
0.27, 0.16, −0.10, 0.06, 0.07
Megjithëse korrelacioni i intervalit 1 është disi i madh për një mostër të kësaj madhësie,
këto vlera nuk janë në papërputhshmëri me hipotezën e pavarësisë. Megjithatë, kur i
vendosim palët (ndërmbuluese) suksesive
(27, 19), (19, 26), (26, 16), . .
si në figurën 6, fitohet një imazh i ngatërruar. Të gjitha pikat në rrjetën e palëve rrinë
larg njëra tjetrës vetëm për tri linja, secila me pjerrtësi 3. Gjithashtu ekzistojnë dhjetë
linja me pjerrtësi -1/10 dhe dhjetë linja me pjerrtësi 2/11 , nëse i llogarisim si linja
vazhdimet nga “mbështjellja” modulo 31. Në shumicën e aplikimeve, ne me gjasë nuk
do t’i përdornim palët ndërmbuluese. Palët suksesive jondërmbuluese janë paraqitur si
rrathë të hapur në figurën 6. Struktura paraqitet madje si më pak e rastit, sikur grumbulli
i palëve jondërmbuluese në një linjë ose tjetër linjë.
Kjo strukturë në fakt ka të bëjë me korrelacionin relativisht të madh në intervalin 1.
Megjithëse korrelacioni mund të mos paraqitet shumë i madh për madhësi të vogël të
mostrës, vlera e madhe e korrelacionit do të vazhdonte edhe nëse do ta zmadhonim
madhësinë e mostrës duke gjeneruar më shumë numra të rastit sepse numrat e rastit
vetëm do ta përsëritnin veten. Është lehtë të shihet se kjo lloj strukture rezulton nga
vlera e vogël e shumëzuesit.
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Fig.6. Palët e numrave suksesiv prej prej xi ≡ 3xi-1 mod 31

Gjithashtu, problem i njëjtë do të rezultonte prej një shumëzuesi që është shumë i afërt
me modulin, p.sh a = 27. Ekzistojnë tetë rrënjë primitive modulo 31, kështu ne do të
provonim ndonjë tjetër, të themi 12. Le të filloj përsëri a = 12 me x0=9. Integjerët vijues
në sekuencë janë paraqitur në figurën 7.

15, 25, 21, 4, 17, 18, 30, 19, 11, 8, 3, 5, 29, 7, 22, 16, 6, 10, 27, 14, 13, 1, 12, 20, 23, 28,
26, 2, 24, 9.
Fig.7. Vargu dalës prej prej xi ≡ 12xi-1 mod 31

Vlerësimi vizual nuk tregon ndryshim të madh ndërmjet kësaj sekuence dhe sekuencës
së numrave të gjeneruar për a = 3 të treguar në fig.5. Numrat janë saktësisht të njëjtë
sikurse ata më parë, kështu që karakteristikat statike të vlerës (mean) dhe variancës janë
të njëjta. Megjithatë, autokorelacionet janë të ndryshme.
Për intervalet 1 deri në 5, ato janë
−0.01, −0.07, −0.17, −0.15, 0.03, 0.35
Vlera më e vogël për intervalin 1 tregon se struktura e palëve suksesive mund të jetë më
e mirë, dhe, në fakt, pikat do të paraqiten më mirë të shpërndara, siç e shohim në fig.8.
Aty janë gjashtë linja me pjerrtësi -2/5 dhe shtatë linja me pjerrtësi 5/3 .
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Fig.8. Palët e numrave suksesiv prej xi ≡ 12xi-1 mod 31

Prej një inspektimi vizual, mund të konkludojmë se një gjenerator me numër të vogël të
linjave në ndonjë drejtim nuk e mbulon mirë hapësirën. Gjeneratori me daljen të treguar
në fig.6 i ka dhjetë linja me pjerrtësi -1/10 por vetëm tri linja me pjerrtësi 3. Marsaglia
(1968) ka treguar se, kur d sekuencat ndërmbuluese të daljes së një gjeneratori
kongruent me modul m paraqiten (plotohen) sikur kemi vepruar për d=2, pikat do të
vendosen në hiperplane (mbirrafshe) paralele (linjat paralele në figurat 6 dhe 8), dhe do
të jetë një drejtim i disa hiperplaneve në të cilët nuk do të ketë më shumë se sa (d!m)1/ k
hiperplane paralele. Në shembullin e thjeshtë më lartë, për një modul ekzistonin vetëm
tri linja paralele, por për modulin tjetër ekzistonin gjashtë, e që është afër kufirit të
shtatëshit.
Një matje tjetër kuantitative për rreptësinë e strukturës së rrjetës është distanca ndërmjet
linjave, gjegjësisht, distanca më e vogël ndërmjet dy anëve të vëllimit maksimal të
paralelogramit të formuar prej katër pikave dhe që nuk mbyllë (rrethon) ndonjë pikë.
Distanca ndërmjet linjave me pjerrtësi 5 3 është 6.96, siç është paraqitur në figurën 8.
Distanca ndërmjet linjave me pjerrtësi -2/5 është 5.76.
Figurat 6 dhe 8 paraqesin të gjitha pikat e periodës së plotë të këtyre gjeneratorëve të
vegjël. Për një gjenerator me periodë më të madhe, do të fitonim më shumë pika. Por,
me një gjenerator më të varfër, të gjitha ato do të mund të mbeteshin përgjatë një numri
të vogël të linjave. Është ide e mirë ta shohim një paraqitje (plotim) të ngjashëm për një
mostër të pikave prej ndonjë gjeneratori të numrave të rastit që planifikojmë ta
përdorim. P.sh., urdhri i S-Plus-it
xunif <- runif(1000)
plot(xunif[1:999],xunif[2:1000])
e jep paraqitjen të treguar në fig.9.

27

Aty nuk duket të jetë ndonjë strukturë e çartë në këto pika të gjeneruara nga gjeneratori
standard S-Plus. Strukturat dydimensionale, siç e kemi parë, janë të lidhura me
korrelacionin e gjatësisë 1. Autokorrelacionet e rendeve më të larta të gjatësive janë
gjithashtu të rëndësishëm. Struktura e rrjetës në dimensione më të larta është e lidhur
me, por më e komplikuar, korrelacionet e thjeshta bivariante. Në d dimensione,
struktura e rrjetës që na intereson është rrjeta e subsekuencave xi ,..., xi d. Në mes
tresheve, p.sh, do të mund të vëzhgonim një rrjetë tredimensionale në të cilën do të
vendoseshin të gjitha pikat. Sikur në rastin dydimensional, kualiteti i strukturës së
rrjetës varet nga ajo se sa pika të rrjetës janë mbuluar dhe në çfarë mënyre janë mbuluar.
Struktura e rrjetës është e lidhur me korrelacionin në një gjatësi që i korrespondon
dimensionit të rrjetës, kështu që korrelacionet e mëdha të gjatësisë 2, p.sh., do të
sugjeronin se një strukturë rrjetore tredimensionale nuk do ta mbulonte mirë hapësirën
tredimensionale.
Korrelacionet e gjatësisë 1, në një sekuencë të prodhuar nga një gjenerator kongruent
multiplikativ, do të jenë të vogla nëse katrori i shumëzuesit është përafërsisht i barabartë
me modulin. Në këtë rast, megjithatë korrelacionet e gjatësisë 2 duken sikur janë të
mëdha dhe si pasojë, struktura tredimensionale e rrjetës do të jetë e dobët. (Në shembujt
tonë në figurat 6 dhe 8, kishim a 2 9 mod 31 dhe a 2 28 mod 31 respektivisht, kështu që
gjeneratori i përdorur në fig.8 do të kishte strukturë të dobët të rrjetës në tre
dimensione). Një shembull i gjeneratorit me një strukturë shumë të mirë dydimensionale
të rrjetës, ende me strukturë shumë të dobët tredimensionale, është implementuar në
programin RANDU, i cili për shumë vite ka qenë gjeneratori i numrave të rastit më i
përdoruri në botë.

Fig.9. Palët e numrave suksesiv prej funksionit runif të S-Plus-it
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Gjeneratori në RANDU, në esencë është
xi = 65539 xi-1 mod 231

(1.12)

Gjeneratori në ekuacionin (1.12) mund të shkruhet për paraqitjen e relacioneve në mes
tre numrave suksesiv të sekuencës dalëse:

e që është
(1.13)
ku c është një integjer. Derisa 0 ≤ xi ≤231, të gjitha treshet e tilla duhet të vendosen në jo
më shumë se 15 rrafshe në IR3 .
Nëse një pjesë e hollë e kubit projektohet në një faqe të kubit, të gjitha pikat në atë pjesë
do të paraqiteshin vetëm në një numër të vogël regjionesh lineare. Paraqitjet e tresheve
në koordinata paralele mund të zbulojnë gjithashtu varësi lineare. Megjithëse është
shumë e ditur se gjeneratori (1.12) ka pasur probleme, dhe madje edhe analizat e
reprezentuara nga ekuacioni (1.13) janë kryer, natyra e saktë e problemit nganjëherë
është keqkuptuar. P.sh., James- i (1990) thotë: “Tani ne e dimë së ndonjë shumëzues
kongruent në 5 mod 8…do të ishte më i mirë…” Të qenit kongruent në 5 mod 8 nuk e
zgjedhë problemin. Këta shumëzues e kanë të njëjtin problem nëse janë afër 216 -it për
të njëjtat arsye. RANDU ende përdoret në një numër qendrash kompjuterike dhe
përdoret në disa analiza statistikore dhe paketa simuluese.
Struktura e rrjetës, e llojeve më të zakonshme të gjeneratorëve kongruent, mund të
caktohet nga testi spektral i Coveyou-it dhe Macpherson-it (1967) ose nga testi i rrjetës
së Marsaglia-s (1927).

3.5 Testimet e gjeneratorëve kongruent linear të thjeshtë
Ndonjë numër i testeve statistike mund të zhvillohej që të aplikohet në dalje të një
gjeneratori të dhënë. Ideja më e thjeshtë është formimi i ndonjë transformimi në
subsekuencë dhe përcaktimi i shpërndarjes së transformimit nën hipotezën inekzistente
(null) të njëtrajtshmërisë së pavarur të sekuencës. Një transformim i thjeshtë është
vetëm futja e termeve suksesive. (Duke futur dy terma suksesive do të fitohej një
shpërndarje trekëndore).
Për disa gjenerator specifik apo familje gjeneratorësh, ekzistojnë studime të shumta
empirike të raportuara nëpër literaturë. Për m 231 1 , p.sh., studimet e bëra nga
Fishman- i dhe Moor- i (1982, 1986) tregojnë se, numra të ndryshëm të shumëzuesve,
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ku të gjithë performojnë mirë nën testin e rrjetit dhe testin spektral, mund të japin
mostra statistikisht të ndryshme prej mostrave të ndonjë shpërndarjeje të njëtrajtshme të
vërtetë. Park-u dhe Miller-i (1988) i përmbledhin disa probleme me gjeneratorët e
numrave të rastit më të zakontë dhe propozojnë një “standard minimal” për një
gjenerator kongruent linear. Gjeneratori duhet të performoj “së paku më mirë se” ndonjë
me m 231 1 dhe a =16807, i cili është një rrënjë primitive. Zgjedhja e m-it dhe a -s është
bërë nga Lewis-i, Goodman-i dhe Miller-i (1968) dhe përdoret gjerësisht. (Rrënja më e
vogël primitive e 231 1 është 7 dhe, 75 16807 është fuqia më e madhe e 7-it e tillë që 7
p x , për vlerën më të madhe të x-it (e që është 231 2 ), mund të reprezentohet në
formatin më të zakonshëm pikë-qarkullues 64 bit-ësh).
Ferrenberg-u, Landau dhe Wong-u (1992), kanë përdorur disa gjenerator që iu ofruan
standardeve minimale të Park-ut dhe Miller-it për të bërë disa studime simuluese në të
cilat, përgjegjja e saktë ka qenë e njohur. Rezultatet e tyre të simulimit sugjeruan se
madje edhe disa prej gjeneratorëve “të mirë” nuk mund të jenë të sigurt në disa
simulime. Vattulainen-i, Ala- Nissila dhe
Kankaala (1994) në të njëjtën mënyrë
përdorën disa prej këtyre llojeve të gjeneratorëve sikurse edhe të llojeve tjera dhe
kuptuan se simulimet e tyre shpesh nuk i korrespondonin proceseve që i modelonin.
Problemi është se “standardi minimal” është minimal.
Vargu i numrave të rastit, i prodhuar në mënyrë sekuenciale nga gjeneratorët kongruent
linear, shfaqë një mori shmangiesh prej asaj që pritet në një mostër të rastit nëse numri i
numrave të rastit në varg e kalon përafërsisht rrënjën katrore të periodës së gjeneratorit.
(Parastësia e dukshme qëndron në shpërndarjen e distancave ndërmjet pikave në rrjetë të
dimensioneve të ndryshme të formuar nga numrat e rastit, si në figurat 6 dhe 8 për dy
dimensione. Një periodë ”e sigurt” shumë e përdorshme është më e vogël se 50,000.
Deng-u dhe Lin-i (2000) e refuzojnë atë për shkak të periodës relativisht të shkurtë të tij
(madje edhe në periodën e plotë të 231 1 -it, më e saktë se perioda “e sigurt”) dhe në
strukturën e tij rrjetore, “standardi minimal” është i papranueshëm për punë serioze. Ata
sugjerojnë përdorimin e gjeneratorëve kongruent matricor.

3.6 Përzierja e vargut dalës
MacLaren-i dhe Marsaglia (1965) kanë sugjeruar se vargu dalës i gjeneratorit kongruent
linear duhet të përzihet duke përdorur një gjenerator tjetër (ndoshta edhe më të thjeshtë)
për të ndryshuar renditjen (përmutuar) e sekuencave prej gjeneratorit origjinal. Kjo
përzierje mund ta rrisë periodën (sepse nuk është patjetër që vlera e njëjtë ta përcjellë
një vlerë të dhënë në çdo kohë që paraqitet) dhe mundet gjithashtu ta prishë strukturën e
rrjetës. (Natyrisht se ende do të mbetet një rrjetë; ajo vetëm do të ketë numër tjetër të
rrafsheve).
Për shkak se një numër i vetëm i rastit mund të përdoret për të gjeneruar numra të
pavarur të rastit, mund të përdoret një gjenerator i vetëm për ta përzier vetveten.
Bays-i dhe Durham-i (1976) përshkruajnë një metodë për përdorimin e një gjeneratori të
vetëm për plotësimin e një tabele të gjerësisë k dhe pastaj përdorimin e një vargu të
vetëm për të zgjedhur një numër prej tabelës dhe për ta rimbushur tabelën. Pasi të

30

inicializohet një tabelë T që të përmbajë x1 , x2 ,..., xk , e vendosë i = k + 1 dhe
gjeneron xi për ta përdorur si indeks në tabelë. Pastaj, ngritët tabela me xi 1 . Kjo
metodë është treguar në Algoritmin 1.1 për gjenerimin e vargut yi për i = 1, 2, . . .

3.7 Algoritmi 1.1 i Bays-Durham-it Për Përzierjen e Devijimeve të Njëtrajtshme

0. Inicializone tabelën T me x1 , x2 ,..., xk , i 1 , gjenerone xk 1 dhe vendoseni yi kk 1
1. Gjenerone j prej yi (përdoreni ç’formimin e bitëve ose mod k).
2. Vendoseni i 1 .
3. Vendoseni yi T ( j) .
4. Gjeneroni xk 1 dhe ripajiseni T ( j) me xk 1 .
Perioda e gjeneratorit mund të zmadhohet nga kjo përzierje. Bays-i dhe Durham-i
(1976) 1 tregojnë se perioda nën këtë përzierje është O(k!c) 2 , ku c është gjerësia e
ciklit të gjeneratorit origjinal dhe të papërzier. Nëse k zgjedhet e tillë që k! > c, atëherë
perioda zmadhohet. P.sh., me gjeneratorin e përdorur në fig.6 (m=31, a =3 dhe fillon me
x0 9 ), i cili jepte sekuencën
27, 19, 26, 16, 17, 20, 29, 25, 13, 8, 24, 10, 30, 28, 22, 4, 12, 5, 15, 14, 11, 2, 6,
18, 23, 7, 21, 1, 3, 9,
ne e zgjedhim k=8 dhe e inicializojmë tabelën si
27, 19, 26, 16, 17, 20, 29, 25.
Pastaj e përdorim numrin vijues, 13, si vlerë e parë në vargun dalës dhe gjithashtu për të
formuar një indeks të rastit në tabelë. Nëse e formojmë indeksin si 13 mod 8+1, atëherë
e fitojmë vlerën e gjashtë tabelore 20 si vlera e dytë në vargun dalës. Ne e gjenerojmë
numrin vijues në vargun origjinal, 8, dhe e vendosim në tabelë, kështu që tani e kemi
tabelën
27, 19, 26, 16, 17, 8, 29, 25.
Tani e përdorim 20-shin si indeks në tabelë dhe e fitojmë vlerën e pestë tabelore, 17, si
numri i tretë në vargun dalës. Duke vazhduar në këtë mënyrë do t’i fitojmë 10,000 palë
suksesive të devijuara dhe të plotuara dhe e kemi fig.10. Struktura shumë e keqe e
rrjetës së treguar në fig.6 është pakësuar. (Kujtoni atë se, megjithatë ekzistojnë vetëm 30
vlera të ndryshme).
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Fig.10. Palët suksesive të numrave prej një verzioni të përzier (shuffled) të xi ≡ 12xi-1
mod 31 (krahasone me Fig.6)

3.8 Gjenerimi i nënvargjeve në gjeneratorët e thjeshtë kongruent linear
Nganjëherë është shumë e dobishme të gjenerojmë subsekuenca të ndara dhe të
pavarura me të njëjtin gjenerator. Në këtë nënseksion do të diskutojmë metodat
themelore për gjenerimin e nënvargjeve të ndara duke përdorur një gjenerator të thjeshtë
kongruent linear dhe disa prej karakteristikave të atyre nënvargjeve. Siç kemi treguar në
fillim të këtij seksioni, megjithëse gjeneratorët e thjeshtë kongruent linear formojnë
bazat për shumë gjenerator të mirë të numrave të rastit, në përgjithësi nuk janë të
përshtatshëm për aplikime serioze.

3.9 Blloqet jokufizuese
Për gjenerimin e subsekuencave, në përgjithësi nuk është ide e mirë zgjedhja arbitrare e
dy farave për subsekuenca sepse, në përgjithësi, nuk kemi informata rreth relacioneve
në mes tyre. Në fakt, një zgjedhje e pafat e farave do të rezultonte në kufizim shumë të
madh të subsekuencave. Një mënyrë më e mirë është fiksimi i farës së një subsekuence
dhe pastaj kalimi (skip) i një distance të njohur më tutje për të filluar subsekuencën
tjetër. Relacioni themelor i ekuivalencës së gjeneratorit
xi+1 ≡ a xi-1 mod m
rrjedhon

(1.14)

32

xi+1 ≡ ak xi mod m
Kjo ofron një mënyrë të thjeshtë e kalimit të mëtutjeshëm në sekuencën e gjeneruar nga
një gjenerator kongruent linear. Kjo do të ishte shumë e dobishme në llogaritje paralele,
ku do dëshironim një procesor për ta lëvizur sekuencën
xs , xs+1 , xs+2 ,...

(1.15)

dhe një tjetër procesor për ta lëvizur sekuencën jokufizuese

(1.16)
Fara për vargun e dytë mund të gjenerohet nga

(1.17)
Vëreni se ndonjë element në sekuencën e dytë (1.16) mund të fitohet duke shumëzuar
me b-në e elementit korrespondues të sekuencës së parë (1.15) të përcjellur me reduktim
modulo m.

3.10 Leapfrogging-u
Një subsekuencë tjetër me rëndësi e që është e “pavarur” nga sekuenca e parë është
(1.18)
Kjo sekuencë gjenerohet nga
(1.19)
ku b-ja është si më parë. Kjo metodë për gjenerimin e vargjeve të pavarura quhet
leapfrog me k. Subsekuenca të ndryshme të “pavarura” mund të formohen duke
përdorur leapfrog distanca të ndryshme. (Distancat duhet të zgjedhen shumë me kujdes.
Minimumi i kërkuar është që distancat të jenë numra relativisht të thjeshtë (prim)).
Ne do të mund ta lenim një procesor për fillimin e leapfrog-ut në xs dhe procesorin e
dytë për fillimin e leapfrog-ut në xs 1 dhe duke përdorur distancën e njëjtë leapfrog.
Nëse a -ja në ekuacionin (1.14) është një rrënjë primitive modulo m, atëherë ndonjë b në
ekuacionin (1.19) mund të fitohet nga disa integjera k në ekuacionin (1.17). P.sh., le të
merren gjeneratorët e thjeshtë të diskutuar në 2.1,
xi ≡ 3xi-1 mod 31

33

dhe
xi ≡ 12xi-1 mod 31
Për shkak se
12 ≡ 319xi-1 mod 31

(1.20)

Sekuenca e gjeneruar nga gjeneratori i dytë mund të fitohet prej sekuencës së gjeneruar
nga gjeneratori i parë duke e përsëritur sekuencën në fig.5 dhe duke marrë çdo të
nëntëmbëdhjetin numër. Nëse distanca e kaluar është numër relativisht i thjeshtë (prim)
ndaj periodës, atëherë sekuenca e formuar duke leapfrog-uar do të ketë periodën e njëjtë
me sekuencën origjinale. Supozojmë, p.sh., se në një prej sekuencave të mësipërme,
secila me periodë 30, zgjedhim për ta marrë çdo të pestin element. Prej sekuencës në
fig.5, mund ta formojmë subsekuencën
27, 20, 24, 4, 11, 7, 27, . . ..
Ndonjë pikë tjetër startuese do të jepte në të njëjtën mënyrë një sekuencë me periodë 6.
Prej ekuacionit (1.17), gjeneratori për kalimin mëtutje të pesë elementeve është
xi ≡ 35xi-1 mod 31
dhe 26 është nuk është një rrënjë primitive modulo 31.
Ndonjëra prej 30 farave të mundshme do të gjeneron një subsekuencë me periodë 6 dhe
do të ketë pesë subsekuenca që nuk kufizohen (mbyllen). Për një varg themelor të dhënë
prej gjeneratorit (1.14), fig.11 paraqet dy blloqe të pakufizuara (nonoverlapping) të
nënvargjeve dhe dy vargje të leapfrog-uara.

Fig.11. Blloqet e pakufizuara të nënvargjeve dhe nënvargjet e Leapfrog-uara

3.11 Pemët e Lehmer-it
Frederickson-i (1984) e përshkruan një mënyrë të kombinimit të gjeneratorëve
kongruent linear për të formuar të ashtuquajturën pemën e Lehmer-it, e cila është një
pemë binare në të cilën të gjitha degët e djathta ose të gjitha degët e majta e formojnë
një sekuencë prej gjeneratorit kongruent linear të Lehmer-it. Pema është e definuar prej
dy rekurzioneve, ku që të dytë janë rekurzione themelore (1.9)
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Në nyjën e i-1-të të pemës, një sekuencë e rregullt e Lehmer-it me bërthamë ii-1
gjenerohet nga të gjitha nyjet e degëve të djathta poshtë saj. Një sekuencë e re inicohet
duke marrur një degë të majtë nga nyja e parë poshtë saj dhe pastaj të gjitha nyjet e
degëve të djathta nën nyjen e dhënë janë të pavarura prej sekuencës (së fundme) të të
gjitha nyjeve të degëve të djathta që janë nën nyjen e degës së majtë menjëherë nën
nyjën e dhënë. (“Pavarura” për këto subsekuenca të fundme mund të interpretohet në
mënyrë strikte sikur nuk ka elemente të njëjta). Frederickson-i ka dhënë kushtet aL , cL ,
aR , cR , dhe m që do ta garantonin pavarësinë e sekuencave me gjatësi të fiksuar.

3.12 Korrelacionet ndërmjet nënvargjeve
Kujdesi është i domosdoshëm në zgjedhjen e farës dhe distancës për të kaluar më tej.
Anderson-i dhe Titterington-i (1993) tregojnë se, për një gjenerator kongruent
multiplikativ, korrelacioni ndërmjet sekuencës ( xi ,...) dhe ( xi k ,...) është përafërsisht
asimptotisht (n1n2 ) , ku xi k (n1 / n2 ) xi dhe n1 dhe n2 janë numra relativisht të
thjeshtë (prim). Fig.12 tregon një plotim të dy subsekuencave, secila me gjatësi 100, që
kanë fara që ndryshojnë nga një faktorë 5. Korrelacioni i këtyre dy subsekuencave është
0.375. Kjo do të tregonte se kur zgjedhim të kalojmë mëtej për k hapa, fara nuk duhet të
jetë një shumëfish apo frakcion i k-s. Nganjëherë, në vend të sekuencave “të pavarura”,
mund të dëshirojmë një sekuencë që është fuqishëm negativisht e korreluar me
sekuencën e parë. (Këto sekuenca quhen “Antitetike”. Mund të jenë shumë të dobishme
në reduktim të variancës). Nëse një sekuencë fillon me farën x0 dhe një sekuencë tjetër
fillon me m x0 , atëherë termi i i -të në të dy sekuencat do të jetë xi dhe m xi .
Sekuencat janë të korreluara negativisht në mënyrë perfekte. Një palë tjetër e
sekuencave që mund të jenë me interes janë ato që shkojnë në mënyrë të kundërt
(reverse); e që është, nëse një sekuencë është
x1 , x2 , x3 ,..., xk ,...,

(1.21)

atëherë sekuenca tjetër është
xk , xk 1 , xk2 ,..., x3 , x2 , x1 ,...

(1.22)
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Fig.12. Sekuencat ui dhe vi të gjeneruara nga një gjenerator i mirë kongruent
multiplikativ , që fillon në farat 999 dhe 4995 respektivisht.

Nëse sekuenca e parë është gjeneruar nga xi 1 axi mod m , atëherë sekuenca e dytë
është e gjeneruar nga yi 1 byi mod m , ku

dhe p është perioda.
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4 IMPLEMENTIMI KOMPJUTERIK I GJENERATORËVE
KONGRUENT LINEAR TË THJESHTË
Ekzistojnë shumë çështje të rëndësishme që duhet të merren parasysh gjatë shkrimit të
software-it kompjuterik për gjenerimin e numrave të rastit. Para se të vazhdojmë me
diskutimin e llojeve tjera të gjeneratorëve të numrave të rastit, do ta shohim
implementimin kompjuterik të gjeneratorëve kongruent linear të thjeshtë të formës
(1.10)

Këto lloje të njëjta të marrura parasysh, mund të aplikohen edhe ndaj gjeneratorëve
tjerë. Kërkesat për një kodim kompjuterik të një gjeneratori të numrave të rastit
përfshijnë riprodhueshmëri dhe transportueshmëri strikte. Riprodhueshmëri strikte do të
thotë që ndonjë varg i prodhuar nga gjeneratori mund të përsëritet (në precizitetin e
brendshëm të makinës në secilin element), për kushte të njëjta fillestare.
Transportueshmëria e ka kuptimin brenda kontekstit të një vargu të sistemeve
kompjuterike dhe do të thotë se kodi jep rezultatet esenciale në atë varg të sistemeve
kompjuterike. Ne mund të flasim për transportueshmërinë e programeve ekzekutuese,
transportueshmërinë e kodit burimor, transportueshmërinë në nivelin e përdoruesit e
kështu me radhë.
Si problem në analizat numerike, riparaqitja themelore e gjeneratorit kongruent linear
është disi e keq-kushtëzuar. Kjo është ngase preciziteti i plotë duhet të mbahet kudo;
nëse ndonjë term në sekuencë nuk është saktësisht në vendin e fundit, të gjitha termet
subsekuente do të ndryshojnë në mënyrë radikale prej sekuencës së vërtetë.

4.1 Sigurimi i llogaritjeve të sakta
Për shkak të numrit të rëndësishëm të shifrave në kuantitete në këtë rikthim, madje edhe
programerët fillestar mësojnë shumë shpejt se mund të kërkohen hapa special për të
ofruar një precizitet komplet të kërkuar. Nëse shumëzuesi a është relativisht i madh, një
mënyrë për ta shmangur nevojën për një precizitet të lartë është bërja e llogaritjeve për

(1.23)
ku a=cd+e . Vlerat c, d dhe e janë zgjedhur ashtu që, gjithë produktet të jenë të
reprezentuar në mënyrë të saktë. Kjo është e mundshme sa më gjatë që preciziteti i
disponueshëm është së paku 1.5 logb m vende në bazën aritmetike b. Origjina e
idesë për përdorimin e dekompozicionit (1.23), sikur edhe për shumë ide të dobishme
në llogaritje numerike, ka humbur në antikë. Idea është rizbuluar shumë herë. Madje
edhe nëse a është relativisht e vogël, sikur në “standardin minimal” të Park-ut dhe
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Miller-it (1988), llogaritjet nuk mund të bëhen direkt në fjalët e zakonshme pikëqarkulluese në kompjuterë me fjalë 32-bit-ëshe.
Një mënyrë tjetër për shmangien e nevojës për precizitet të lartë për shumëzues
relativisht të vegjël-e që janë, shumëzues më të vegjël se m (sikur në rastin e treguar
në fig.13)- është bërja e llogaritjeve në hapat vijues. Le të jetë

Fig.13. Një program i Fortran-it që e ilustron një gjenerator kongruent për një
makinë me fjalë 32-bitëshe.

Pastaj,

(1.24)
Për operacionet e ekuacionit (1.24), L’Ecuyer-i (1988) ka dhënë kodimin e formës
vijuese:

Si më lart, shpesh është e përshtatshme përdorimi i faktit që reduktimi modular është
ekuivalent me

Por në formulime ekuivalente, operacioni i nivelit më të ulët duhet të bëhet
simultantivisht me operacionin e pjesëtimit.
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4.2 Kufizimi që dalja të jetë në intervalin e hapur (0,1)
Ekziston edhe një pikë tjetër që shpesh është e shumëshiquar në diskutimet e
gjeneratorëve të numrave të rastit. Ne rastësisht e kemi përmendur më lart se dëshirojmë
të simulojmë një shpërndarje të njëtrajtshme në (0,1). Matematikisht është e njëjtë
sikur shpërndarja e njëtrajtshme në [0,1]; megjithatë, kjo nuk është e njëjtë në
kompjuter. Gjatë përdorimit të metodave që i kemi diskutuar, duhet nganjëherë të jemi
të kujdesshëm ndaj përjashtimit të pikave të fundit. Kurdo që përdoret gjeneratori
kongruent i përzier, ne duhet të ndërmarrim hapa special që ta mbajmë rastin ku xi 0 .
Për gjeneratorin kongruent multiplikativ (1.10), nuk do të na duhej të brengoseshim
rreth një 0-je. Në një standard të sistemit aritmetik me pikë fikse apo pikë lëvizëse, nëse
xi 1 , normalizimi ui xi / m nuk do të jepte 0-ro. Megjithatë, normalizimi mund të jep
një 1 çoftë gjeneratori i përzier apo multiplikativ. Që ta shmangim atë, e zgjedhim një
tjetër normalizues m~( m) .

4.3 Konsiderata rreth efektshmërisë
Në disa arkitektura kompjuterike, operacionet në numra me pikë të fiksuar janë më të
shpejta se ato në numrat me pikë lëvizëse. Nëse moduli është i fuqisë 2, mund të jetë e
mundshme të bëjmë reduktim modular duke mbajtur në mënyrë të thjeshtë vetëm bitët e
rendit të ulët të produktit. Për më tepër, nëse fuqia 2 i korrespondon numrit të bitëve
numerik, mund të jetë e mundshme përdorimi i mbirrjedhjes për të bërë reduktim
modular. Ky është një ‘mashtrim’ i vjetër, që është implementuar në shumë gjenerator
të hershëm, përfshirë edhe RANDU-në. Mbirrjedhja mund të konsiderohet si një gabim
aritmetik. Megjithatë, fuqia 2 në përgjithësi nuk është modul i mirë. ‘Mashtrimi’ i
mbirrjedhjes me pikë të fiksuar mund të modifikohet për të bërë një reduktim modular
për m 2 p
1 . Le të jetë

dhe nëse

, atëherë

në rastet tjera,

Ky ‘mashtrim’ mund të implementohet tri herë nëse shumëzuesi a është i madh dhe nëse
përdoret reprezentimi i ekuacionit (1.23). Disa shumëzime, veqanërisht ata me pikë
fikse, kishin për të performuar në mënyrë rapide sikur njëri prej të shumëzuarve është i
fuqisë 2. Ky fakt ofron një tjetër mundësi për t’i përshpejtuar llogaritjet që përdorin
ekuacionin (1.23). Dekompozimi i shumëzuesit a mund të ketë dy komponente që janë
të fuqisë 2.
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4.4 Procesorët vektorial
Për shkak se një gjenerator i numrave të rastit mund të thirret me miliona hera në një
program të vetëm, është e rëndësishme që operacionet të bëhen në mënyrë efektive.
Brophy (1989) përshkruan një implementim të gjeneratorit kongruent linear për një
procesor vektorial. Nëse shumëzuesi është a , moduli m dhe gjatësia e regjistrit
vektorial është k, kuantitetet

janë parallogaritur dhe ruajtur në një regjistër vektorial. Megjithatë, operacioni i modulo
reduktimit (zakonisht) nuk është një operacion vektorial. Për një gjenerator të veçantë
që e kanë shqyrtuar, m=231-1 dhe për shkak se

Ata e kanë bërë reduktimin modular si
Për një xi të dhënë, k
devijimet subsekuente fitohen me disa operacione në regjistrin vektorial. Se si të
implementohet një gjenerator i numrave të rastit në një mjedis të dhënë, varet nga këto
gjëra, si:
• lloji i arkitekturës (vektorial, paralel, etj.),
• preciziteti i disponueshëm,
• disponimi i aritmetikës modulare,
• nëse mbirrjedhja e integjerëve është ekuivalente me reduktimin modular,
• baza e aritmetikës,
• shpejtësitë relative të shumëzimit dhe pjesëtimit,
• shpejtësitë relative të Mod-it dhe INT-it.
Kualiteti i gjeneratorit nuk duhet të lihet për shkak të efektshmërisë, pa marrë parasysh
se çfarë arkitekture kompjuterike është duke u përdorur.
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5 GJENERATORË TJERË KONGRUENT LINEAR
Ekzistojnë shumë variacione (luhatje) në algoritmin themelor kompjuterik (1.1),
(1.25)
për të prodhuar numra të rastit. Në gjeneratorin e thjeshtë kongruent linear të Lehmer-it
(1951), ekuacioni (1.9), f është një funksion i thjeshtë linear (që është k=1) i kombinuar
me reduktim modular. Një variacion në gjeneratorin e thjeshtë kongruent linear,
shkakton përzierje në vargun dalës. Variacionet tjera të gjeneratorit kongruent linear
shkaktojnë përdorimin e k-së më të madhe se 1:
(1.26)
ku k është një vektor i konstanteve dhe vi 1 është vektori k ( xi 1 ,..., xi k ) . Një
gjenerator i tillë me sa duket kërkon një vektor k për farë. Dy gjenerator kongruent
linear shumë të përdorur të formës (1.26) me k > 1 janë gjeneratorët me “rekurzione të
ndryshme”, në të cilët c=0 dhe a = (0, . . . , 0, 1, 0, • • • , 0, 1).
Ekzistojnë edhe disa variacione tjera të gjeneratorit kongruent themelor. Disa e mbajnë
linearitetin por fusin vlera kushtëzuese të c-së.
Në përgjithësi, variacionet që janë propozuar, e zmadhojnë kompleksitetin e
gjeneratorit. Që gjeneratori të jetë i dobishëm, duhet të jemi të aftë të analizojmë dhe
kuptojmë karakteristikat e tij së paku deri në atë pikë sa të sigurohemi se nuk fshihet
ndonjë jorastësi fshirëse në dalje të gjeneratorit.

5.1 Gjeneratorë të ndryshëm rekurziv
Një zgjerim i thjeshtë i gjeneratorit kongruent multiplikativ bëhet me përdorimin e k
vlerave të ndryshme paraprake për të gjeneruar vijuesen:
(1.27)
Kur k > 1, kjo nganjëherë quhet si gjeneratori kongruent multiplikativ “me rekurzion të
shumëfishtë”. Numri i k numrave paraprak të përdorur, quhet “rendi (order)” i
gjeneratorit. (Nëse k=1, ai është vetëm një gjenerator kongruent multiplikativ). Perioda
e një gjeneratori rekurziv të shumëfishtë mund të jetë shumë më e madhe se ajo e
gjeneratorit të thjeshtë multiplikativ. Për një m prim, Knuth-i (1998) ka treguar se
perioda maksimale është ka dhënë kushtet për arritjen e asaj periode në termet e
polinomit
(1.28)
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Efektiviteti llogaritës mund të rritet duke zgjedhur disa prej a j si 0 ose ±1. Deng-u dhe
Lin-i (2000) propozojnë një “gjenerator të shumëfishtë rekurziv më të shpejtë” në të
cilin vetëm a1 1dhe të gjithë a j tjerë janë 0 përveç ak -së. Për një modul të dhënë, ata e
përdorin kriterin e Knuth-it (1998) nën kufizimin që a1 1 për ta përcaktuar ak -në që jep
periudhën maksimale.
Për m231 1 dhe k=2,3,4, ata japin disa vlera të tilla të ak -së. Ata gjithashtu diskutojnë
çështjet e kodimit për efekshmëri dhe transportueshmëri. L’Ecuyer-i, Blouin-i dhe
Couture-i (1993) kanë studiuar disa karakteristikat statistikore të gjeneratorëve të
shumëfishtë rekurziv dhe bëjnë rekomandime për shumëzuesit për disa module
specifike, duke përfshirë më të shpeshtin, 231 1 . Kërkimi i tyre për kualitetin e
gjeneratorëve është bazuar në shkallën (ratio) e Beyer-it dhe aplikohet në dimensionet
prej 1 deri në 20. Ata diskutojnë çështje të programimit për gjeneratorë të tillë dhe japin
kodin për një program të shkurtë në gjuhën C për gjeneratorin e shumëfishtë rekurziv të
rendit të pestë,
(1.29)
Kodi i tyre është i transportueshëm dhe nuk do të kthen 0 ose 1. Ata gjithashtu
përshkruajnë si të largohen më tej në gjeneratorët e shumëfishtë rekurziv për të formuar
nënvargjet me të njëjtat metoda të diskutuara në seksionin 2.4.
Kao dhe Tang-u (1997) gjithashtu kanë testuar shumëzues të ndryshëm të periodave të
plota për gjenerator të shumëfishtë rekurziv. Ata përcaktuan strukturën e rrjetës rreth
dimensionit 8. Në testin e Kao-s dhe Tang-ut (1997), gjeneratorët e shumëfishtë
rekurziv janë me më pak terme se rendi i gjeneratorit. Kjo duket të jetë
më shumë si
pasojë e disa gjeneratorëve që i kanë studiuar sesa konkluzionit të përgjithshëm. Teste
tjera të disa gjeneratorëve të tillë nuk kanë treguar të jetë problem kjo.

5.2 Moduli në gjeneratorët e shumëfishtë rekurziv
Moduli i përbërë në gjeneratorët e shumëfishtë rekurziv, nuk jep patjetër dalje me të
njëjtat lloje të strukturave për gjeneratorët e vetëm rekurziv. Moduli i formës 2, shpesh
është i pranueshëm për një gjenerator të shumëfishtë të rastit, por në përgjithësi
këshillohet përdorimi i modulit prim.

5.3 Gjeneratorët kongruent matricorë
Një përgjithësim i gjeneratorit kongruent linear dhe skalar në gjenerator të vektorëve
pseudo të rastit është si në vijim:
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(1.31)
ku xi , xi 1 dhe c janë vektorë të gjatësisë d, dhe A është një matricë dxd. Elementet e
vektorëve dhe matricave janë integjera ndërmjet 1 dhe m-1. Pastaj, elementet e vektorit
janë të shkallëzuara në intervalin (0,1) që të simulojnë devijimet U(0,1). Një gjenerator i
tillë quhet gjenerator kongruent matricor. Sikurse me gjeneratorët skalar, c-ja shpesh
zgjedhet si 0 (një vektor me të gjitha elementet të barabarta me 0). Arsyet për
përdorimin e gjeneratorit matricor janë për të gjeneruar vargje paralele të devijimeve
pseudo të rastit ose për të futur një strukturë përmirësuese në vektorët e numrave të
rastit. Deng-u dhe Lin-i (2000) sugjerojnë një implementim të shpejtë të një gjeneratori
kongruent multiplikativ matricor me

Kjo zgjidhje përfshinë llogaritje të ngjashme me ato në gjeneratorin e tyre të
shumëfishtë rekurziv.
Nëse A është matricë diagonale, gjeneratori matricor esencialisht është një varg i
gjeneratorëve skalar me shumëzues të ndryshëm. Për A më të përgjithshme, elementet e
vektorëve janë të korreluar. Në vend se të koncentrohen direkt në korrelacione, shumica
e studimeve të gjeneratorëve matricor (Afflerbach-u dhe Grothe, 1988) janë fokusuar
në strukturën e rrjetës. Duke e zgjedhur A si faktor të Cholesky-t, një qëllim i një
matrice variancë-kovariancë mund të kishte kuptim dhe mund të ketë situata tjera në të
cilat një gjenerator matricor do të ishte i disa vlerave. Megjithatë, në përgjithësi ndonjë
strukturë e dëshiruar korrelative do të simulohej me transformime në një varg të pavarur
të njëtrajtshmërive në vend që të mundohemi ta induktojmë atë në gjenerator kongruent.
Nga analogjia me gjeneratorin rekurziv të shumëfishtë me modul prim (me c=0) md1 ,
dhe edhe pse është kështu, megjithatë analizat e periodës së gjeneratorit kongruent
matricor janë diç më të komplikuara se sa ajo e gjeneratorit skalar. Është e çartë se A
duhet të jetë josingulare (brenda fushës së fundme të gjeneruar nga moduli), sepse në të
kundërtën është e mundshme gjenerimi i një vektori zero në të cilën pikë të gjithë
vektorët subsekuent janë zero. Një zgjerim i mëtutjeshëm i gjeneratorit kongruent
matricor është gjeneratori matricor i numrave të rastit rekurziv dhe i shumëfishtë:
(1.32)
Kjo është ide e njëjtë sikur në gjeneratorin rekurziv të shumëfishtë të skalarëve, siç
është treguar më lartë. Gjithashtu, siç është përmendur më lart, efektiviteti llogaritës
mund të rritet duke zgjedhur disa prej Aj-ëve si matrica 0, matrica identike ose skalarë
të thjeshtë (e që është, shumëllojshmëri skalarësh të matricës identike).
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5.4 Gjeneratorët e llojeve mbledhje me bartje (Add –with-Carry), zbritje me
huazim (Substract-with-Borrow) dhe shumëzim me bartje (Multiply-with
Carry)
Marsaglia dhe Zaman-i (1991) përshkruajnë dy variante të një gjeneratori që e quajtën
“Add –with-Carry (AWC) dhe Substract-with-Borrow (SWB)”. Forma e AWC-së është

ku c1=0 dhe ci 1 0 nëse xi s xi r
“bartja (carry)”.

ci m

dhe ci

1 1 , në rastet tjera. c-ja është

Marsaglia dhe Zaman-i kanë hulumtuar vlera të ndryshme të s, r dhe m. Për disa
zgjidhje që i rekomanduan, perioda e gjeneratorit është e rendit 1043. Ky gjenerator
gjithashtu mund të implementohet në aritmetikën modulo 1. Megjithëse ky paraqitet të
jetë gjenerator jolinear (për shkak të degës), Tezuka dhe L’Ecuyer-i (1992) kanë treguar
se sekuencat që rezultojnë nga ky gjenerator janë esencialisht ekuivalente me sekuencat
e gjeneratorëve kongruent linear me modul prim shumë të madh. (Në fakt, gjeneratorët
AWC/SWB mund të shikohen si mënyra efikase të implementimit të këtyre
gjeneratorëve kongruent linear të mëdhenjë). Puna e Couture-it dhe L’Ecuyer-it (1994)
dhe Tezuka-s, tregojnë se struktura e rrjetës në dimensione të larta mund të jetë shumë e
dobët. Marsaglia gjithashtu ka përshkruar një gjenerator të numrave të rastit të llojit
multiply-with-carry. Gjeneratori multiply-with-carry është

Marsaglia sugjeron m=232 dhe implementimin në integjerët 64-bitësh. Përdorimi i 32
bitëve të rendit të ulët rezulton në reduktim modular, siç e kemi parë. 32 bitat e rendit të
lartë përcaktojnë bartjen (carry). Couture dhe L’Ecuyer-i (1995, 1997) sugjerojnë
metodat për gjetjen e parametrave për gjeneratorin Multiply-with-Carry që jep sekuenca
të mira.
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6 GJENERATORËT KONGRUENT JOLINEAR
Nëse funksioni në rekurzionin themelor kongruent (1.1), xi f ( xi 1 ,..., xi k ) është
linear, jo vetëm se llogaritjet janë të thjeshta dhe në përgjithësi më të shpejta, por
analiza e daljes është më e përpunuar. Megjithatë janë propozuar gjeneratorë të
ndryshëm kongruent jolinear.

6.1 Gjeneratorët kongruent inverz
Gjeneratorët kongruent inverz, të paraqitur nga Eichenauer-i dhe Lehn-i
(1986),
përdorin inverzionin e shumëfishtë modular (nëse ekziston) për të gjeneruar variacionin
vijues në një sekuencë. Gjeneratori kongruent inverz është
(1.33)
ku me x shënohet inverzioni i shumëfishtë i x-it modulo m, nëse ekziston, ose në të
kundërtën shënohet me 0. Inverzioni i shumëfishtë, x , i x-it modulo m është i definuar
për të gjitha x-at jozero që janë prima në m nga

Eichenauer-i dhe Lehn-i (1986), Grothe dhe Niederreiter-i (1988, 1989) tregojnë se
gjeneratorët kongruent inverziv kanë karakteristika të mira të njëtrajtshmërisë,
pjesërisht duke iu faleminderuar strukturës së rrjetës dhe korrelacioneve serike.
Eichenauer-Herrmann-i dhe Ickstadt-i (1994) paraqitën një metodë eksplicite (të
hollësishme) kongruente inverzive që jep integjera tek ndërmjet 0 dhe m-1, dhe
Eichenauer-Herrmann-i (1996) bënë një modifikim të saj në mënyrë që të mund të japi
të gjithë integjerët jonegativ deri në m-1. Gjeneratori i modifikuar eksplicit inverziv dhe
kongruent është dhënë me

ku a ≡ 2 mod 4, b ≡ 1 mod 2, dhe p ≥ 4. Eichenauer-Herrmann-i (1996) tregojnë se
perioda 1 është m dhe mospërputhja dydimensionale është 0[m2 (log m)2 ] për
gjeneratorin eksplicit inverziv të modifikuar. Megjithëse ekzistojnë disa mënyra për
shpejtimin e llogaritjeve, vështirësitë llogaritëse të gjeneratorëve kongruent inverz e
kanë penguar përdorimin e gjerë të tyre. Ka pasur raporte të përziera të karakteristikave
statistikore të vargjeve pseudo të rastit të prodhuara nga gjeneratorët kongruent inverz.
Chou dhe Niederreiter-i (1995) përshkruajnë një test të rrjetës dhe disa rezultate të saj
për gjeneratorët kongruent inverz. Një gjenerator kongruent inverz nuk jep rrafshe të
rregullta sikurse një gjenerator kongruent linear. Leeb-i dhe Wegenkittl-i (1997)
raportojnë për disa teste të gjeneratorëve kongruent inverz. Rastësia e shfaqur ka qenë
më e mirë se ajo e gjeneratorëve linear që i kanë testuar.
Megjithatë,
gjeneratorët
kongruent inverz nuk kanë performuar aq mirë në testet e bazuara në ndarje (spacings)
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të raportuara nga L’Ecuyer-i (1997). Evidentimi i madh nuk rekomandon gjeneratorët
kongruent inverz.

6.2 Gjeneratorët tjerë kongruent jolinear
Një përgjithësim i thjeshtë i gjeneratorit kongruent linear (1.9) është sugjeruar nga
Knuth-i (1998):
(1.34)
Gjithashtu, mund të përdoren polinomet e shkallëve të larta. Edhe në çoftë se ekzistenca
e ndonjë përparësie në përdorimin e polinomeve të shkallëve të larta nuk është e çartë,
ata kanë përparësi të dukshme për ta bërë gjeneratorin më të kuptueshëm. Blum-i dhe
Shub-i (1986) kanë propozuar një gjenerator të bazuar në
(1.35)
Megjithatë, kjo metodë shkon prapa paraqitjes së transformimeve më të komplikuara në
sekuencën e integjerëve. Ata e formojnë sekuencën e daljes si bita b1b2b3 •, ku bi 0
nëse xi është çift, ku p1 dhe p2 janë prima të ndryshëm, secili kongruent në 3 mod 4,
pastaj dalja e këtij gjeneratori nuk është e parashikueshme në kohën polinomiale pa i
ditur p1 dhe p2 . Për shkak kësaj paparashikueshmërie, ky gjenerator ka përdorime të
mundshme të rëndësishme në kriptografi. Një gjenerator kongruent më i përgjithshëm
përdorë një funksion g të vlerës paraprake për të gjeneruar vijuesen:
(1.36)
Kësi lloj gjeneratorësh janë studiuar nga Eichenauer-i, Grothe dhe Lehn-i (1988).
Zgjedhja e madhe e funksioneve mund të jep gjenerator me karakteristika shumë
të mira të njëtrajtshmërisë, por nuk ka tjetër përveç linearëve të thjeshtë ose inverz për
të cilët një masë teorie dhe eksperience do të sugjeronin përdorimin e tij në punë
serioze. Kato, Wu dhe Yanagihara (1996) e shqyrtojnë një funksion g në ekuacionin
(1.36) që kombinon një funksion të thjeshtë linear me inverzion të shumëfishtë në
ekuacionin (1.33). Gjeneratori i tyre është

Ata sugjerojnë një modul që është i fuqisë 2 dhe Kato-ja, Wu dhe Yanagihara (1996) i
nxjerrin karakteristikat për këtë gjenerator në mënyrë të njëjtë si të atyre të nxjerrur nga
Niederreiter (1989) për gjeneratorin inverz në ekuacionin (1.33). Eichenauer-Herrmanni (1995) dhe Wegenkittl-i (1998) ofrojnë një studim të punës së bërë nga gjeneratorë të
ndryshëm jolinear, duke përfshirë edhe gjeneratorët kongruent inverz.
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7 GJENERATORËT ME REGJISTËR ME ZHVENDOSJE
RIVEPRUESE
Tausworthe-i (1965) ka paraqitur një gjenerator të bazuar në sekuencën e 0-ve dhe 1sheve të gjeneruar nga përsëritja (rekurenca) e formës
(1.37)
ku të gjitha variablat marrin vlera ose 0 ose 1. Ky është një gjenerator rekurziv i
shumëfishtë i ekuacionit (1.27). Dallimi është se b-jat do t’i interpretojmë si bita dhe do
t’i formojmë në reprezentime binare të integjerëve. Për shkak se moduli është një prim,
gjeneratori mund të lidhet me një polinom
(1.38)
përgjatë fushës Galois-ane G(2) të definuar me integjerët 0 dhe 1 si dhe me mbledhjen
dhe shumëzimin të definuar në mënyrë të zakonshme dhe të përcjellur nga një reduktim
modulo 2. Një rezultat i rëndësishëm nga teoria e zhvilluar për polinome të tilla është
se, derisa vektori fillestar i b-ve nuk është i tëri 0-ro, perioda e përsëritjes (rekurencës)
(1.37) është 2 p 1në çoftë se dhe vetëm në çoftë se polinomi (1.38) është i
pareduktueshëm përgjatë G(2) . (Një polinom i pareduktueshëm nganjëherë quhet
polinom primitiv). Është lehtë të shihet se perioda maksimale është 2 p 1 sepse nëse
ndonjë vektor p i b-ve përsëritet, të gjitha vlerat subsekuente janë vlera të përsëritura.
Për efektivitet llogaritës, shumica e a -ve në ekuacionin (1.37) duhet të jenë zero. Për
një modul të barabartë me 2, ekziston vetëm një binom që është i pareduktueshëm dhe
është z+1, i cili do të jepte një periodë të papranueshme. Megjithatë, ekzistojnë shumë
trinome dhe polinome të shkallëve të larta. Përsëritja (rekurenca) (1.37) shpesh e ka
formën
(1.39)
që rezulton prej trinomit. Mbledhjet e 0-rove dhe 1-sheve modulo 2 janë operacione
binare ekskluzive-ose të shënuara me ; kështu që, rekurencën mund ta shkruajmë si
(1.40)
Pasi që kjo rekurencë të jetë përcaktuar shumë herë, të themi I (me I≤p), I-tufa e b-ëve
interpretohet si një numër në bazën 2. Kësaj i referohet si një I decimacion i mençur i
sekuencës së b-ve. Nëse l është prim në 2 p 1 (perioda e sekuencës së b-ve), perioda e Itufave do të jetë gjithashtu 2 p 1. Në këtë rast, decimacioni duhet të jetë i përshtatshëm.
Vëreni se rekurenca e bitëve është e njëjta rekurencë e I-tufave
(1.41)
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ku x-at janë numra të reprezentuar duke interpretuar I-tufat si shënime binare. Trinomi
themelor është

ku r=p-q. Një gjenerator i numrave të rastit i ndërtuar në këtë rekurencë nganjëherë
shënohet me R(r,p). Si shembull, shikojmë trinomin
(1.42)
dhe fillojmë me sekuencën e bitëve
1, 0, 1, 0
Për këtë polinom, p=4 dhe q=3 në rekurencën (1.40). Duke operuar me gjeneratorin,
fitojmë
1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0
në të cilën pikë, sekuenca përsëritet; perioda e saj është 24 - 1. Një decimacion i mençur
4 (4-wise decimation) që përdorë rekurencën (1.41) jep numrat
12, 8, 15, 5, . . .
(në të cilët 5 kërkojnë një bit shtesë në sekuencën e më sipërme). Ne mund të
vazhdojmë në këtë mënyrë që të fitojmë 15 (e që është 24 -1) integjera ndërmjet 1 dhe
15 para se sekuenca të fillojë të përsëritet. Sikur në gjeneratorët kongruent linear, vlera
të ndryshme të a -ve dhe madje edhe të vlerave startuese të b-ve mund të japin ose
gjeneratorë të mirë (të tillë me dalje që duken të jenë mostra të rastit të shpërndarjes së
njëtrajtshme) ose gjeneratorë të këqij. Ky operacion i rekurencës në ekuacionin (1.37)
mund të zbatohet në regjistrin me zhvendosje rivepruese (feedback shift register), i cili
është një vektor i bitëve që është i zhvendosur, të themi në të majtë, një bit në kohë dhe
biti i zhvendosur është i kombinuar me bitat tjerë në regjistër që të formoj bitin më të
djathtë (rightmost). Operacioni mund të vizatohet siç është paraqitur në fig.14, ku bitët
janë kombinuar duke përdorur +
.

Fig.14. Një zhvendosje e regjistrit me zhvendosje rivepruese.

Dy burimet e bitëve që zhvendosen në anën e djathtë të regjistrit quhen “Duqet (Taps)”.
Kështu që, fig.14 reprezenton një gjenerator dy-tap-ësh. Ideja themelore e zhvendosjes
rivepruese të regjistrit mundet që lehtë të zgjerohet në më shumë se dy tapa.

48

7.1 Regjistrat e përgjithësuar me zhvendosje rivepruese dhe variacionet
Regjistrat me zhvendosje rivepruese e kanë një teori të gjerë sepse janë përdorur për
disa kohë në komunikime dhe kriptografi. Një variant në gjeneratorin e Tausworthe
është sugjeruar nga Lewis-i dhe Payne-i (1973), të cilët e quajnë gjeneratorin e tyre të
modifikuar si gjenerator i përgjithësuar me regjistër me zhvendosje rivepruese (GFSR
generalized feedback shift register generator). Në metodën GFSR, bitët e sekuencës prej
rekurencës (1.39) formojnë bitët në një pozitë binare të numrave që gjenerohen. Pozita
vijuese binare e numrave që gjenerohen është e mbushur me të njëjtën sekuencë të
bitëve por me një vonesë. Duke e përdorur vargun e bitëve prej trinomit x 4
x 1
dhe sekuencën startuese që e kemi përmendur më parë, dhe përsëri duke formuar fjalë
4-bitëshe duke vendosur bitët në pozita të fiksuara binare me vonesë 3 ndërmjet
pozitave binare, kemi

Në të cilën pikë sekuenca përsëritet. Vëreni se rekurenca (1.41)
ende qëndron, ku x-at janë numra të reprezentuar duke interpretuar I-tufat si simbole
binare. Lewis-i dhe Payne-i (1973) kanë diskutuar metodat e inicializimit të
gjeneratorit dhe kanë dhënë programet edhe për inicializim edhe për gjenerim.
Kirkpatrick-u dhe Stoll-i (1981) kanë prezantuar një mënyrë më të shpejtë të
inicializimit të gjeneratorit dhe kanë zhvilluar një program, R250, për ta implementuar
një gjenerator me p = 250 dhe q = 103 (e që është një R(103, 250)). Ky program
përdoret shumë nga fizicientët. Rezultatet empirike për këtë gjenerator janë të përziera.
Gjeneratori ka performuar mirë në testime të raportuara nga L’Ecuyer-i (1997) dhe nga
Kankaala, Ala-Nissila dhe Vattulainen-i (1993), por testet tjera të bazuara në simulime
fizike kanë shkaktuar disa probleme. Fushimi (1990) ka studiuar GFSR metodat në
gjenerator dhe ka përshkruar disa GFSR të pjesshëm që ka treguar të ketë karakteristika
të mira edhe teorike edhe empirike. Një çështje e pjesshme e studiuar nga Fushimi ka p
521 me a521 a32 1 (me një modifikim të vogël në definimin e rekurzionit si 21 xi xi 3
p xi 3q . Gjeneratori ka një periodë prej 2 1 . Gjithashtu ky gjenerator ka performuar
mirë në testimet e raportuara nga L’Ecuyer-i (1997) por jo edhe aq mirë në një test nga
Matsumoto dhe Kurita (1994).
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7.2 Rrotullimi i bitave
Matsumoto dhe Kurita (1992, 1994) kanë modifikuar GSFR-në në rekurencën (1.41)
duke “rrotulluar” strukturën e bitave në xi p q . Kjo është bërë duke e parë x-at si Ivektorë të përbërë prej 0-rove dhe 1-sheve dhe shumëzimin xi p q nga një l l matricë A.
rekurenca pastaj duket
(1.43)
Ata e quajnë këtë si gjenerator GSFR rrotullues. Matsumoto dhe Kurita (1994) tregojnë
si të zgjidhet A-ja dhe të modifikohet dalja për të arritur karakteristika të mira të
njëtrajtshmërisë. Ata gjithashtu e kanë dhënë një program C relativisht të shkurtë që e
implementon metodën. Ideja e një gjeneratori GFSR rrotullues është e lidhur me
gjeneratorët kongruent matricor të diskutuar në seksionin 4.2.

7.3 Rrotulluesi Mersenne-it
Matsumoto dhe Nishimura (1998) përshkruajnë një gjenerator rrotullues të bazuar në
rekurencën (1.43) që ka përafërsisht 100 terme në karakteristikën polinomiale të
matricës A. Ata e ofrojnë një program C për një verzion të këtij gjeneratori të quajtur
MT19937, dhe që e ka periodën e 219937 1 dhe 623- variimeve të njëtrajtshme.
Rrotulluesi i Mersenne-it kërkon një procedurë inicializimi edhe më të komplikuar.

7.4 Kufizimi që dalja të jetë në intervalin e hapur (0,1)
Në diskutimin tonë për implementimin kompjuterik të gjeneratorit kongruent, kemi
përmendur një teknikë për tu siguruar që rezultati i gjeneratorit të jetë më i vogël se 1.
Teknika e njëjtë, natyrisht, punon për GFSR gjeneratorët, por në këta gjenerator kemi
një problem shtesë të 0-os. Megjithatë, duke përdorur operacionet e njohura të bitëve, të
cilat janë të lira, zakonisht është mjaft lehtë që të pengohet paraqitja e 0-os.

7.5 Tejkërcimi në gjeneratorët GFSR (Skipping Ahead in GFSR Generators)
Golomb-i (1982) ka vërejtur se rekurenca themelore (1.41)

rrjedhon
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për ndonjë integjer e. Kjo ofron një metodë të tejkërcimit në një gjenerator të
përgjithësuar me regjistër me zhvendosje rivepruese nga një distancë e fiksuar që është
e fuqisë 2. Aluru, Prabhu dhe Gustafson-i (1992) kanë përshkruar një metodë leapfrog
që përdorë këtë relacion dhe e aplikon në gjeneratorët paralel të numrave të rastit.
Kështu, për k të fuqisë 2, kemi

kështu që mund të gjenerojmë një leapfrog sekuencë për gjeneratorët GFSR në mënyrë
analoge me ekuacionin (1.18) për gjeneratorët kongruent multiplikativ:

Megjithëse mungojnë studimet e publikuara për korrelacionet në nënvargje të
gjeneruara nga leapfroging-u me një gjenerator GFSR, mund të ekzistojnë korrelacione
serioze.
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8 BURIMET TJERA TË NUMRAVE TË NJËTRAJTSHËM TË
RASTIT
Janë zbuluar shumë mekanizma për të gjeneruar numra të rastit. Disa janë variante të
thjeshta të gjeneratorit kongruent linear ose të regjistrit me zhvendosje rivepruese,
mbase të dizajnuar për mikrokompjuterë ose për disa mjedise tjera speciale. Kompani të
ndryshme shpërndajnë gjeneratorë të numrave të rastit të tyre, ndoshta të bazuar në disa
procese fizike. Marsaglia (1995) i përdorë disa prej tyre, dhe vlerësimi i tij për këta ka
qenë se ata nuk kanë qenë të kualitetit të lartë. (Megjithatë, ai i ka kombinuar ata me
burime tjera dhe ka prodhuar vargje pseudo të rastit të kualitetit të lartë). Shifrat në
reprezentimet decimale të përafrimeve në numra transcendent, si π-ja ose e-ja,
ose
numra të thjeshtë iracional, si 2 , shpesh janë sugjeruar si vargje të numrave të pavarur
diskret të njëtrajtshëm. Për një numër thuhet se është normal në bazë b nëse, në
reprezentimin e tij në bazën b, çdo integjer jonegativ më i vogël se b paraqitet me
frekuencë 1/b dhe çdo subsekuencë e gjatësisë l paraqitet me frekuencë1 bl , për ndonjë
l. Është e qartë se vetëm numrat iracional mund të jenë normal. Një numër që është
normal në një bazë të dhënë mund të mos jetë normal në ndonjë bazë tjetër.

8.1 Gjeneratorët e bazuar në automate qelizore
John von Neumann-i e ka paraqitur automatin qelizor si një mënyrë e modelimit të
sistemeve biologjike. Një automat qelizor përbëhet nga një varg i numërueshëm i
pozitave të fiksuara, secili me një vlerë të dhënë të zgjedhur prej një vargu të
numërueshëm (zakonisht të fundmë). Në hapat diskrete kohore, vlerat në të gjitha
pozitat ndërrohen simultantivisht duke u bazuar në rregulla të thjeshta që përdorin
vlerat
e
pozitave
fqinje.
Nëse
vlerat
në
hapin
i-1 janë
atëherë rregulla e ndërrimit është

për disa funksione ϕ.
Ne mund ta mendojmë këtë si rrjet të elementeve b(i ) që është i mbushur duke filluar
me rreshtin e dhënë
duke përcjellur rregullën ndërruese. Wolfram-i (1994,
2002) ofron përshkrime të gjera të mënyrave të konstruktimit të automatit qelizor dhe
diskutime të karakteristikave të tyre. Wolfram-i (1984) ka sugjeruar një gjenerator të
numrave të rastit duke përdorur automatin qelizor në të cilin b-ja i merr vlerat 0 dhe 1
dhe
(1.44)
Kjo është ekuivalente me rregullën në rrjetën dydimensionale që gjeneron elementin e jdtë në linjën j prej linjës paraprake duke marrur elementin prej linjës paraprake vetëm
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në të majtë të elementit të j-dtë, nëse edhe elementi i j-odt edhe elementi vetëm në të
djathtë të elementit të j- dtë janë që të dytë 0; në të kundërtën, duke e marrur elementin
e j-odt në linjën j që të jetë i kundërt me atë elementin vetëm në të majtë. Wolfram-i e
quan këtë “ rregulla 30”. Linja e parë në rrjetë mund të iniciohet në një mënyrë të rastit
por të reprodukueshme (pra pseudo e rastit). Efektet e skajeve në ekuacionin (1.44)
mbahen duke ia caktuar 0-ot b-ve. Wolframi përshkruan disa mënyra për të mapuar një
vektor të bitëve në një integjer dhe pastaj, prej një integjeri të dhënë të karakterizuar nga
një vektor i fundëm i bitave, duke përdorur përsëritjen (1.44) gjeneron një numër të ri.
b-jat në ndonjë linjë, p.sh., mund të jenë bitët në reprezentimin binar të një integjeri.
Gjeneratori i numrave të rastit i bazuar në rregullën 30 të automatit qelizor është i
gatshëm në sistemet software-ike matematikore.

8.2 Gjeneratorët e bazuar në sistemet kaotike
Për shkak se sistemet kaotike shfaqin sjellje të çrregullta dhe siç duket të
paparashikueshme, ekzistojnë shumë lidhje ndërmjet gjeneratorëve të numrave të rastit
dhe sistemeve kaotike. Sistemet kaotike në përgjithësi janë të definuara nga rekurzionet,
sikurse gjeneratorët e numrave të rastit. Është vështirë të definohet një proces i
dobishëm i rastit i bazuar në sistemet kaotike, por disa prej rezultateve të teorisë së
kaosit mund të jenë të përshtatshme për t’i kuptuar gjeneratorët pseudo të rastit.
L’uscher-i (1994) e lidhë gjeneratorin Zbritës-me-Huazim të Marsaglia-Zaman-it në një
sistem kaotik dinamik. Kjo lidhje mundëson një interpretim të defekteve korrelative të
gjeneratorit themelor si efekte afatshkurta dhe ofron një mënyrë për tejkërcim në
gjenerator për t’i shmangur këto probleme. Gjeneratori i L’uscher-it ka një periodë të
gjatë dhe ka performuar mirë në testimet statistikore të raportuara nga L’uscher-i.

8.3 Gjeneratorët tjerë rekurziv
Një familje tjetër e kombinimeve të gjeneratorëve me perioda të gjata janë të
ashtuquajturit gjeneratorët ACORN
(Additive
Congruential Random
Number)
të
përshkruar
nga Wikramaratna (1989). Rendi i k-të i
gjeneratorit ACORN e jep sekuencën

nga rekurzionet

Gjeneratorët ACORN varen shumë nga vlerat shartuese u j ,0 . Wikramaratna (1989)
tregon se vlerat fillestare që i kënaqin disa kushte mund të japin perioda shumë të gjata
për këtë gjenerator. Megjithëse gjeneratori është lehtë të implementohet, përdoruesi
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duhet të interesohet për zgjidhjen e përshtatshme të farave (seeds). Është lehtë të
modifikohen gjeneratorët e numrave të rastit ose të formohen kombinimet e
gjeneratorëve ekzistues, dhe çdo vit sugjerohen shumë gjenerator të ri në literaturën
shkencore.
Disa gjenerator të ri të propozuar meritojnë studim të mëtutjeshëm, por shkencëtarët në
përgjithësi duhet të jenë shumë të kujdesshëm në zgjedhjen e gjeneratorit për përdorim.
Zakonisht është më mirë të shmangen gjeneratorët e rinj ose ata për të cilët nuk ka
dëshmi të shumta empirike për kualitetin e tyre.

8.4 Tabelat e numrave të rastit
Para zhvillimit të metodave serioze për gjenerimin e numrave të rastit, kanë qenë në
disponim një numër i tabelave të numrave të rastit që kanë qenë gjeneruar nga ndonjë
proces fizik ose që kanë qenë konstruktuar nga procesimet sistematike të tabelave
statistikore për qasjen e shifrave të rendit të mesëm të të dhënave që i kanë përmbajtur.
Më i përdoruri prej këtyre ka qenë “RAND tabelat” (RAND corporation, 1955), e cila
përmban miliona shifra të rastit të gjeneruara nga ndonjë proces fizik. Shifrat e rastit në
këto tabela i janë nënshtruar shumë testimeve statistikore. Marsaglia (1995) e ka
prodhuar një CD-ROM që përmban 4.8 miliard (bilion) bita të rastit të ruajtur në
gjashtëdhjetë fajlla të ndryshëm. Bitët e rastit janë prodhuar nga kombinimi i dy ose më
shumë gjeneratorëve të numrave të caktuar të rastit (numra pseudo të rastit) dhe tri
pajisje që përdorin procese fizike.
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9 KOMBINIMI I GJENERATORËVE
Edhe perioda edhe rastësia e dukshme e gjeneratorëve të numrave të rastit shpesh mund
të përmirësohen duke kombinuar më shumë se një gjenerator. Metodat përzierëse të
Mac Laren-it dhe Marsaglia-s (1965) dhe tjerëve, mund të përdorin dy apo më shumë
gjenerator në mbushjen e tabelës dhe përzierjen e saj. Një mënyrë tjetër e kombinimit të
gjeneratorëve është sugjeruar nga Collings-i (1987). Metoda e tij kërkon një grumbull
gjeneratorësh ku secili e mbanë vargun e vet. Për çdo numër në vargun e dorëzuar,
përdoret një gjenerator shtesë për të zgjedhur se cili prej grumbullit të gjeneratorëve
duhet të përdoret për ta prodhuar numrin. Vargjet dalëse të dy apo më shumë
gjeneratorëve munden gjithashtu të kombinohen drejtpërdrejt në mënyra të ndryshme, si
p.sh.- nga një kombinim linear të përcjellur me një modulo reduktim. Secili gjenerator
i kombinuar në këtë mënyrë quhet gjeneratori “burimor”. Kjo është njëra prej mënyrave
më të thjeshta dhe më të përdorshme të kombinimit të gjeneratorëve. Më të zakonshmit
janë gjeneratorët dy dhe tre burimësh.
Gjeneratorët që janë kombinuar mund të jenë të një lloji. Një prej gjeneratorëve të
hershëm të kombinuar, i zhvilluar nga George Marsaglia dhe i quajtur “Super-Duper”,
ka përdorur gjeneratorin kongruent linear dhe gjeneratorin e Tausworth-it. Një tjetër si
ky që përdorë një gjenerator kongruent linear dhe dy gjenerator me regjistër zhvendosës
është quajtur “KISS”.

9.1 Gjeneratori i Wichmann-Hill-it
Wichman-i dhe Hill-i përshkruajnë një gjenerator tre-burimësh që është një kombinim i
gjeneratorëve kongruent linear. Është lehtë të programohet dhe ka karakteristika të mira
të rastit. Gjeneratori është

dhe

Fara për këtë gjenerator është vekrori-3 ( x0 , y0 , z0 ) . Gjeneratori jep në mënyrë
direkte numrat 12 ui në intervalin (0,1). Perioda është e rendit 10 . Duhet të vërehet se
reduktimi i fundit modular është ekuivalent me ruajtjen e vetëm pjesës frakcionale të
shumës së tre numrave të rastit. Zeisel-i (1986) ka treguar se gjeneratori i WichmannHill-it është i njëjtë sikur gjeneratori kongruent i vetëm me module prej
27817185604309. De Matteis-i dhe Pagnutti (1993) kanë studiuar autokorrelacionet e
rendeve të larta në sekuencat prej gjeneratorit të Wichmann-Hill-it dhe i kanë krahasuar
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në mënyrë të favorshme me ato të gjeneratorëve tjerë të mirë. Kjo, së bashku me
implementimin e lehtë, e bëjnë gjeneratorin e Wichmann-Hill-it një gjenerator të
dobishëm për aplikimet e zakonshme.

9.2 Gjeneratorët e kombinuar të L’Ecuyer-it
L’Ecuyer-i (1988) sugjeron kombinimin e k kompjuterëve kongruent të shumëfishtë që
kanë një modul të thjeshtë m j , ashtu që (m j 1) / 2 janë prima dhe me shumëzuesit që
japin perioda të plota. Le të jetë sekuenca prej gjeneratorit të j-dtë x j ,1 , x j , 2 , x j ,3
,... . Duke marrë se gjeneratori i parë është relativisht i “mirë” dhe m1 është mjaft e
madhe, e formojmë integjerin e i-të si

Moduli tjetër m j nuk ka nevojë të jetë i madh. Normalizimi kujdeset rreth mundësisë së
paraqitjes së një 0-je në sekuencën:

Një gjenerator specifik i sugjeruar nga L’Ecuyer-i (1998) është:

(1.45)

dhe

Perioda është e rendit1018 . L’Ecuyer-i (1998) ka prezantuar rezultatet e testeve teorike
dhe empirike që kanë treguar se gjeneratori punon mirë. Duhet të vërehet se dallimi
ndërmjet dy variablave diskrete të njëtrajtshme të rastit modulo nivelet më të larta të dy
variablave të rastit është gjithashtu është një variabël e njëtrajtshme diskrete e rastit.
Gjithashtu duhet të vërehet se normalizimi gjithnjë jep numra më të vegjël se 1 sepse
konstanta normalizuese është më e madhe se 2147483563.
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L’Ecuyer-i (1998) e jep një program të transportueshëm për gjenerator duke përdorur
teknikat që i kemi diskutuar për mbajtjen e rezultateve të llogaritjeve të ndërmjetme.
L’Ecuyer-i dhe Tezuka (1991) analizojnë gjeneratorët e kësaj forme dhe e prezantojnë
një me të njëjtën madhësi moduli dhe shumëzuesi që duken pak më të mirë se
gjeneratori (1.45). L’Ecuyer (1996, 1999) ka studiuar gjeneratorët e kombinuar rekurziv
të shumëfishtë të numrave rastit dhe ka konkluduar se kombinimet e gjeneratorëve të
rendit më të madh se 1 do të performonin më mirë se sa kombinimet e gjeneratorëve të
rendit të thjeshtë 1. Një që e rekomandon ai është një kombinim dy-burimësh i
gjeneratorëve kongruent linear të rendit të tretë:

(1.46)
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10 KARAKTERISTIKAT E GJENERATORËVE TË KOMBINUAR
Një kombinim i drejtë i dy gjeneratorëve mund të përmirësoj karakteristikat rastësisë së
dukshme. Për shkak të gjendjeve të fundme në një gjenerator, megjithatë është e
mundshme që gjeneratorët do të zmadhojnë karakteristikat e tyre të këqija. Le të merret,
p.sh., kombinimi i dy vargjeve (1.21) dhe (1.22). Gjeneratori i kombinuar në këtë rast
do ta kishte periodën 1. Kjo, natyrisht, do të ishte një gjë ekstreme dhe do të kërkonte
një fat ekstremisht të keq ose pakujdesshmëri ekstreme për t’i kombinuar këta
gjenerator. Përdorimi i gjeneratorëve të kombinuar është sikur me i bërë proceset më të
vështira për tu parashikuar; kështu që , intuitivisht, është sikur me e bërë procesin më të
“rastit”. Natyrisht, gjithashtu jemi të interesuar edhe rreth njëtrajtshmërisë. A e rritë
përdorimi i gjeneratorëve të kombinuar besnikërinë e procesit në një mostër të
shpërndarjes së njëtrajtshme? Më poshtë do të paraqiten dy argumente orientuese që
sekuencat prej gjeneratorëve të kombinuar janë më të “rastit”.

10.1 Një argument orientues i bazuar në densitetin e shpërndarjes së njëtrajtshme
Deng-u dhe George (1990) i ofrojnë dy argumente në favor të përdorimit të
gjeneratorëve të kombinuar të bazuar në densitetet probabilitare që janë pothuajse
konstante. Ata i marrin shumat e variablave të rastit shpërndarjet e të cilave janë
“afërsisht” të njëtrajtshme dhe përdorin një variant të karakteristikës së njëtrajtshmërisë
së reduktimit modular (1.8): Pjesa frakcionale e shumës së variablave të pavarura të
rastit, njëra prej të cilave është U(0,1), është gjithashtu një variabël e rastit U(0,1).
Nëse xi -të janë të shpërndara në mënyra të pavarura me funksionet e densitetit
probabilitar pi dhe
shumës së reduktuar

përgjatë

[0,1], atëherë për

densitetin

px

të

, kemi

përgjatë [0,1]. Kjo rrjedhon atë që variabla e rastit x është më afërsisht e njëtrajtshme në
një kuptim se sa ndonjëri prej xi -ve. Deng-u dhe George
(1992)
gjithashtu
përshkruajnë disa karakteristika tjera të varianteve të njëtrajtshme, disa prej të cilave e
karakterizojnë shpërndarjen e njëtrajtshme që mund të jetë e dobishme për përmirësimin
e gjeneratorëve të njëtrajtshëm të numrave të rastit.

10.2 Një argument ndihmës i bazuar në rrjeta n-dimensionale
Le t’i marrim dy sekuenca të prodhuara nga gjeneratorët e numrave të rastit në një varg
të fundmë S, të cilin pa humbje mund të konsiderojmë të jenë integjerët 1, 2, 3, . . ., n.
Një rezultat sipas Marsaglia-s (1985) sugjeron që shpërndarja e një sekuence të
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prodhuar nga një funksion një-me-një prej SxS në S është së paku më afër
njëtrajtshmërisë se sa shpërndarja e çdo njërës nga sekuencat origjinale. Le të jenë p1 ,
p2 , p3 ,..., pn probabilitetet e arritjes së 1,2,3,...,n të shoqëruara me sekuencën e parë që
i korrespondon variablës së rastit S dhe, le të jenë q1 , q2 , q3 ,..., qn probabilitetet
korresponduese të shoqëruara me sekuencën e dytë e që janë realizimet e variablës së
rastit Y. Distanca e çdonjërës sekuencë prej shpërndarjes së njëtrajtshme është marrë të
jetë model Euklidian i vektorit të ndryshimeve të probabiliteteve prej 1/n-it të
njëtrajtshëm. Le të jetë s një vektor me të gjitha elementet n të barabarta me 1/n dhe le
të jetë p një vektor me elementet pi . Atëherë, p.sh.,

Kjo është e njëjtë me matjen e papërputhshme të diskutuar në seksionin 2. Kjo mund të
mendohet si një matje e njëtrajtshmërisë. Funksioni një-me-një prej SxS-it në S mund të
reprezentohet si operator o :

E që është, i o j z(i , j ) . Në secilin rresht dhe kolonë, çdo integjer prej 1 deri n paraqitet
si vlerë e disa me z(i , j ) vetëm njëherë. Vektori i probabilitetit për variablën e rastit Z
X o Y , pastaj jepet me

Ku j është e tillë që i o j k .Kjo shprehje mund të shkruhet si Mq, ku M është matricë
rreshtat e së cilës mT i korrespondojnë permutacioneve të elementeve p , p , p ,..., p , e
tillë i 1
2
3
n që p j paraqitet vetëm në një kolonë dhe q është vektori
që përmban elementet q j . Tani

kështu që çdo rresht (dhe gjithashtu çdo kolonë) e shumave M në 1 dhe Ms=s. Për një
matricë të tillë M, për ndonjë vektor kemi v=(v1 , v2 ,..., vn )
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(1.47)
Pastaj kemi

Kjo shpërndarje e zmadhuar përfshinë një “shpërndarshmëri” më të madhe të
subsekuencave të X o Y pastaj të subsekuencave të secilit X apo Y.

10.3 Konsiderata shtesë rreth gjeneratorëve të kombinuar
Nëse vargjet e gjeneratorit të kombinuar pësojnë çrregullime të njëjta në strukturat e
tyre, kombinimi mund të mos jetë në gjendje ti kapërcejë problemet. Duke kombinuar
disa gjenerator mund të degradohet kualiteti i daljes së të dyve. Ne e kemi përmendur
ndryshimin e rëndësishëm ndërmjet intervaleve [0,1] dhe (0,1) për shpërndarjen e
njëtrajtshme të simuluar. Kurdo që dy gjenerator kombinohen, ekziston një shancë për
përfitimin e një 0-oje ose 1-shi madje edhe nëse dalja e secilit është nëpër (0,1 ).
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PËRMBLEDHJE
Në këtë punim, jemi munduar që të ofrojmë shpjegime rreth gjenerimit të numrave të
rastit me shpërndarje të njëtrajtshme. Diskutimin e kemi filluar me definicionin e numrit
të rastit si dhe kemi treguar se cilët janë burimet e tyre. Meqë qëllimi i punimit ka qenë
gjenerimi i numrave të (pseudo) rastit me shpërndarje të njëtrajtshme, nuk jemi ndalur
aq shumë tek burimet fizike. Pastaj i kemi shpjeguar një numër të ndryshëm metodash
për gjenerimin e numrave të rastit (pseudo të rastit). Ndër to, më kryesoret ishin:
Gjeneratorët e thjeshtë kongruent linear, Gjeneratorët me regjistër me zhvendosje
rivepruese dhe Gjeneratorët e kombinuar.
Me gjithë përmirësimet që iu bëhen ekuacioneve, prapë se prapë burimet softuerike nuk
janë burime vërtetë të rastit por megjithatë, kanë shumë karakteristika të numrave
vërtetë të rastit.
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