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Empiirilised testid II 
 
Vahemike test 
Vaatame juhuslike arvude generaatori poolt genereeritavaid järjestikuseid arve. Oletame, 
et esimene genereeritud arv oli 0,15628... . Eeldades, et genereeritavad juhuslikud 
suurused on sõltumatud ühtlasest jaotusest juhuslikud suurused, siis kui suur on 
tõenäosus, et järgmine generaatori poolt väljastatav arv algab 0,1-ga? (P(1 samm)=.....). 
Kui suur on tõenäosus, et järgmine 0,1-ga algav arv pole mitte järgmine, aga ülejärgmine 
(P(2 sammu)=.... )? Kui suur on tõenäosus, et järgmise 0,1-ga algava arvuni kulub täpselt 
k sammu (P(k sammu)=....)? Vahemike test kontrollib (kasutades hii-ruut testi), kas 
tegelikud vahekaugused 0,1-ga algavate psudojuhuslike arvude vahel on sellised, nagu 
nad teooria järgi olema peaksid. Loomulikult võib 0,1-ga algamise asemel kontrollida 
kuuluvust mõnda teise hulka (näiteks kas vahekaugused 
kahe juhusliku suuruse vahel, mille kümne komajärgse numbri ristsumma on 3, on 
sellised nagu sõltumatutel ühtlasest jaotusest juhuslikel suurustel olema peaksid). 
 
Ülesanne 1 
Kontrolli kas generaator Xi=(1234Xi-1+1) mod 1234567 läbib vahemike testi. 
 
Vihjeid ülesande 1 lahendamiseks: 
 
Vihje 1a 
Mida teevad järgmised käsud: 
x = as.integer(runif(20)*2) 

kusxon1 = (1:length(x))[x==1] 

kusxon1[-1]-kusxon1[-length(kusxon1)] 

 
Vihje 1b 
Hoia meeles, et hii-ruut testi korrektseks kasutamiseks peaks iga võimaliku variandi 
(sammude arvu) ootuspärane esinemissagedus olema vähemalt 5! Kui mõne variandi 
(sammude arvu) esinemistõenäosus on väga väike, siis tuleks kaaluda mitmete 
vähetõenäoliste variantide ühendamist üheks, veidi suurema tõenäosusega variandiks. 
(Näiteks võib kõik juhud, kus järgmist 0,1-te tuleb oodata 50 või enam sammu, üheks ja 
samaks lugeda).  
 
Vihje 1c 
Meenuta käskude table(x) ja  table(c(0:9,x))-1 erinevust!  
 
Ülesanne 2* 
Ühtlase jaotuse puhul võib kolmandal komakohal olla 2 või mitte (arvud kujul 
0,xx2xxx...). Kontrolli, kas sellisel kujul olevad arvud korduvad genereeritavate 
(pseudo)juhuslike suuruste seas ootuspärase sagedusega! 
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Pokker-test 
Generaatori poolt genereeritavad järjestikused juhuslikud arvud jagatakse k-sse klassi. 
Saadud järjestikuste klassikuuluvuste alusel moodustatakse viisikud. Viisikud jagatakse 
omakorda seitsmesse rühma: 
 
Rühm 1 - abcde - kõik elemendid erinevad 
Rühm 2 - aabcd - üks paar võrdseid (sarnaseid) elemente 
Rühm 3 - aabbc - kaks paari võrdseid (sarnaseid) elemente 
Rühm 4 - aaabc - 3 võrdset elementi 
Rühm 5 - aaabb - üks paar ja kolm võrdset elementi 
Rühm 6 - aaaab - 4 võrdset elementi 
Rühm 7 - aaaaa - 5 võrdset elementi 
 
Iga variandi jaoks leitakse, kui suure tõenäosusega peaks üks või teine rühm esinema siis, 
kui genereeritavad juhuslikud suurused oleks sõltumatud (ja ühtlasest jaotusest).  
 
Need tõenäosused on järgmised: 
Rühm 1 – (k-1)(k-2)(k-3)(k-4)/k4 

Rühm 2 – 10(k-1)(k-2)(k-3)/k4 

Rühm 3 – 15(k-1)(k-2)/k4 

Rühm 4 – 10(k-1)(k-2)/k4 

Rühm 5 – 10(k-1)/k4 

Rühm 6 – 5(k-1)/k4 

Rühm 7 – 1/k4 

 
Kas meie generaatori korral on tegelikud viisikute esinemistõenäosused sellised, nagu 
peaksid, saame jälle kontrollida hii-ruut testi abil. 
 
Näiteprogramm pokker-testi tegemiseks (NB! aeglane variant!) 
 
sagedus=rep(0,7) 

for (i in 1:50000){ 

 x=as.integer(runif(5)*10) 

abi=sum(table(x)^2) 

 

if (abi==5)  sagedus[1]=sagedus[1]+1 

if (abi==7)  sagedus[2]=sagedus[2]+1 

if (abi==9)  sagedus[3]=sagedus[3]+1 

if (abi==11) sagedus[4]=sagedus[4]+1 

if (abi==13) sagedus[5]=sagedus[5]+1 

if (abi==17) sagedus[6]=sagedus[6]+1 

if (abi==25) sagedus[7]=sagedus[7]+1 

} 

 

chisq.test(sagedus, p=c(0.3024, 0.504, 0.108, 0.072, 0.009, 

0.0045, 0.0001)) 
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Ülesanne 3 
Kuidas tuleks pokker-testi tegevat programmi muuta, kui soovime kõik väärtused jagada 
20-sse klassi, st-. k=20 ehk kui tsükli esimeseks reaks tuleb x=as.integer(LGK(5)*20)? 
 
Ülesanne 4* 
Toodud programm on üsna aeglane. Kas suudad kirjutada näiteprogrammi veidi 
kiiremaks? 
 
Ülesanne 5 
SAS kasutab juhuslike arvude generaatorina (RANUNI funktsioon) järgmist LKG-
generaatorit: 
Xi+1= 397204094 Xi mod 231-1  (Ui = Xi / 2

31-1) 
vt näiteks SAS Online Doc: 
http://support.sas.com/onlinedoc/913/getDoc/en/lrdict.hlp/a000202926.htm 
 
Kasutades seemet X0=10 saame SAS’i generaatoriga järgmised pseudojuhuslikud 
arvud: 
 

data test; 

  do i=1 to 20; 

  x=ranuni(10); output; 

  end; 

run; 

 

proc print; run; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proovi, kas sinu poolt eelmises praktikumis kirjutatud funktsioon (LKG) suudab 
genereerida samu arve? Kas täpselt samu arve? Kui ei, siis milles on probleem? Kuidas 
viga parandada? 
 

 

Obs     i       x 

 

1     1    0.84963 

2     2    0.70089 

3     3    0.99824 

4     4    0.59399 

5     5    0.21603 

6     6    0.69277 

7     7    0.42979 

8     8    0.31692 

9     9    0.49794 

10    10    0.66567 

11    11    0.19319 

12    12    0.23871 

13    13    0.53394 

14    14    0.67185 

15    15    0.57024 

16    16    0.97194 

17    17    0.72612 

18    18    0.89930 

19    19    0.76765 

20    20    0.26508 


