
Monte-Carlo meetodid (2007)  4. praktikum: Empiirilised testid I 1 

Empiirilised (pseudo)juhuslike arvude generaatorite testid 
 

 

Tuntuimad testide komplektid: 

• Ajalooliselt tuntuim Marsaglia DIEHARD testikomplekt, koosneb 18-st 

üksiktestist, vaata testide kirjeldusi aadressilt: 

 http://random.com.hr/products/random/Diehard.html 
  

• NIST’i testide kogumik, koosneb 16-st üksiktestist. Testide üldülevaade 

kättesaadav aadressilt: http://csrc.nist.gov/rng/rng9.html 

 NIST testide detailne kirjeldus (162lk) on kättesaadav aadressilt 

http://csrc.nist.gov/rng/SP800_22b.pdf 

 

Märkus: Statistikas kasutatavad juhuslike arvude generaatorid ei sobi üldjuhul 

krüptograafias kasutamiseks (peale mõningate lineaarse kongruentse generaatori poolt 

genereeritud arvude nägemist võib pahalane ette ennustada milline on järgmine 

juhuslik arv. Ta ei pea sealjuures eelnevalt teadma, milliste parameetritega 

generaatoriga on tegemist). Samuti kehtib vastupidine väide: krüptograafias 

väljapakutavad juhuslike arvude generaatorid ei sobi enamasti statistikule (kasvõi 

juba oma aegluse tõttu). 

 

Näide statistikapakettide juhuslike arvude generaatorite headuse kontrollimisest 

Marsaglia DIEHARD testikomplekti abil: 

 
 
 

Ülesanne 0  
Järgnevatest table-käskudest annavad kaks sama tulemuse ja üks teistsuguse. Millised 

jõuvad sama tulemuseni, miks? 

 
x = as.integer(runif(15)*10) 

# Variant 1 

table(x) 

# Variant 2 

table(c(0:9,x))-1 

# Variant 3 

y=factor(x, levels=0:9) 

table(y) 
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Sageduste test  
 

x=runif(100000) 

# Kas esimese kümnendkohaga on kõik korras: 

chisq.test(table(as.integer(x*10)),p=rep(0.1,10)) 
 

# Kas kahe esimese kümnendkohaga on kõik korras: 

chisq.test(table(as.integer(x*100)),p=rep(0.01,100)) 
 

# Kas 5. kümnendkohaga on kõik korras: 

abi=as.integer( (x%%0.0001)*100000) 

chisq.test(table(abi),p=rep(0.1,10)) 

 

Ülesanne 1: Kontrolli, kas R-i poolt genereeritud juhuslike arvude (kasutades runif-
funktsiooni) 15. koht peale koma on ühtlase jaotusega? 
 

Ülesanne 2: Boss käskis kasutada generaatorit kujul x(i) = (375*x(i-1)+336) mod 2
37
. 

Mitu ühtlase jaotusega komakohta tagab see generaator? 

 

Kolmogorov-Smirnovi test 
 

Kolmogorov-Smirnovi testi kasutamiseks sobib funktsioon ks.test(). Kasutades tuleb 

funktsioonile ette anda kaks parameetrit – kontrollitava generaatori poolt genereeritud 

(pseudo)juhuslike suuruste vektor ja jaotusfunktsioon. Näiteks R-i generaatorit saab 

kontrollida järgmiste käskude abil: 

 

x=runif(100000) 

ks.test(x, punif) 

 

Ülesanne 3: Kas ülesandes 2 antud generator läbib Kolmogorov-Smirnovi testi? 
 

Ülesanne 4*: Vektor Y tekitatakse järgmisel viisil Y=U1+U2, kus U1, U2~U(0,1) on 

sõltumatud ühtlasest jaotusest juhuslikud suurused. Kontrolli, kas Kolmogorov-

Smirnovi testi arvates võiks Y jaotusfunktsioon olla järgmise kujuga: 
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Sõltumatute paaride test  
 

Kontrollib, kas järjestikke juhuslike arvude paaride jaotus on ikka ootuspärane. 
 

x=as.integer(runif(100000)*10) 

tabel=table(x[((1:length(x))%%2==1)], 

x[((1:length(x))%%2==0)]) 

chisq.test(as.vector(tabel), p=rep(1/100, 100)) 

 

Ülesanne 5: Vt. ülesandes 2 toodud generaatorit. Kas see generaator läbib sõltumatute 

paaride testi? 
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Ülesanne 6: Võta R’i generaatori poolt genereeritud juhuslikest arvudest välja 2. ja 3. 
komakoht. Uuri, kas selliselt tekkinud arvupaaride jaotus on ootuspärane – kas 

generaatori 2. ja 3. komakoht on teineteisest sõltumatud? 
 

Ülesanne 7(*): Kuidas muutub kontrollitav hüpotees, kui muuta sõltumatute paaride 

testi näidisprogrammis viimane rida järgmiseks: 
 

chisq.test(tabel) 

 

Korrelatsioonitest 
 

Juhul, kui kaks tunnust on sõltumatud, peab nende tunnuste vaheline 

korrelatsioonikordaja olema 0. Seega oleks üks võimalus järjestikuste juhuslike 

arvude sõltumatuse testimiseks järgmine – uurime, kas järjestikuste j.s. vaheline 

korrelatsioonikordaja võiks olla 0. Seda saame teha R-is kasutades käsku cor.test. 

Paraku Pearsoni (lineaarse) korrelatsioonikordaja olulisuse testimisel eeldatakse, et 

tunnused on normaaljaotusega. Sestap peame kasutama Spearmani (ehk astak-) 

korrelatsioonikordajat (mille puhul vastavat eeldust ei tehta). Kui soovime R-is 

testida, kas tunnuste X ja Y vaheline astakkorrelatsioonikordaja (Spearmani 

korrelatsioonikordaja) on ikka 0, saame seda teha järgmisel viisil: 

 
cor.test(X, Y, method=”spearm”) 

 

Ülesanne 8: Testi R-i generaatori poolt genereeritavaid pseudojuhuslikke arve. Kas 
saame väita, et järjestikused genereeritud arvud on teineteisest sõltumatud? 

 

  
 


