
 ایجاد اعداد تصادفی یکنواخت بھ روش داده گرایی: موضوع

  

  ی می باشد استفاده می کنیم از یک حافظھ آماده کھ شامل اعداد تصادفیکنواخت برای ایجاد اعداد تصادفی 

   کھ باعث افزایش سرعت می شود  -

  و اعداد تصادفی ایجاد شده کمتر تکراری می باشد  -

  برای تولید اعداد تصادفی یکنواخت انجام شده است  10تا  1بار تکرار و عمق از  1000شبیھ سازی با 

  

این آرایھ (تکرار ھر عدد و ترتیب قرار گیری بھ صورت تصادفی باشدبار 100حدوداٌ و  9تا  1یک آرایھ شامل اعداد  -

 )بھ عنوان حافظھ ایجاد اعداد تصادفی می باشد

 

 اعداد داخل حافظھ چرخش بھ چپ ا انتخاب این گزینھ ب)00( - 1         اعداد و یک آرایھ شامل -

 

  یک تایی با انتخاب این اعداد داخل حافظھ جابجایی)01( - 2                                   

                                     

  چرخش بھ راست)10( -3                                  

                                   

  جابجایی دو تایی) 11( - 4                                 

  

  

  

تا  1طول ایجاد اعداد تصادفی از و بقیھ بستھ بھ ) صفر ممیز(.0کھ رقم اول ثابت  11حال نتایج در آرایھ ای بھ طول  -

 رقمی ایجاد می شود  10

  n<=10کھ  را انتخاب می کند 10تا1کھ کاربر تعداد تولید ارقام احتمالی بین  = nورودی برابر 

) 00(کھ در ان کاربر اعمال انجام شده در شمارنده دو بیتی را انتخاب می کند یعنی یا می باشد   mورودی دوم برابر 

  برای ھر عدد کاربر باید دو بار شمارنده انتخاب کند) 11(و یا ) 10(یا ) 01(یا 

بھ طور تصادفی انجام می ) 4تا  1(اعمال  ربا 8باشد  4نی اگر طول ارقام تصادفی کھ انتخاب شده از طرف کاربر یع

  شود و ھر دو بار یک بار یک رقم عدد تصادفی ایجاد شده چاپ می شود 

مودار نزیادی با انطباق  بھ روش باال اعداد تولید شدهشبیھ سازی در محیط متلب و نتایج نموداری باشد کھ نشان دھد 

  .این دو با شبیھ سازی مقایسھ  شود.دارد توزیع یکنواخت

ولی معموال غیر ضروری است، زیر را (داده شده باشد، میتوان fX(x))بھ صورت  X اگر تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی
میگویند و در عمل " تغییر متغیر"بھ این کار . را محاسبھ کرد Y = g(X) تابع چگالی احتمال متغیری مانند) مشاھده کنید

، )برای مثال یکنواخت(با استفاده از مولد عدد تصادفی شناختھ شده fg(X) = fYبرای تولید متغیر تصادفی با شکل دلخواه 
 .مورد استفاده قرار میگیرد

 :باشد، در آنصورت تابع چگالی حاصل بھ صورت زیر است یکنواخت g اگر تابع

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1


 :یعنی. این بھ دنبال این حقیقت ناشی میشود کھ احتمال در ناحیھ مشتق گیری تحت تاثیر تغییر متغیر، باید ثابت بماند

 

g ،و منظور از تابع معکوس 'g ،است تابع مشتق. 

این بھ دنبال این حقیقت ناشی میشود کھ احتمال در ناحیھ مشتق گیری تحت تاثیر تغییر متغیر، باید ثابت بماند

 

g−1در اینجا منظور از 

این بھ دنبال این حقیقت ناشی میشود کھ احتمال در ناحیھ مشتق گیری تحت تاثیر تغییر متغیر، باید ثابت بماند

 یا

 
  

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82&action=edit&redlink=1

