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  Inverse Methodطریقة المعكوس  

هً طرٌقة ٌتم بموجبها الحصول على متغٌر عشوائً ٌتبع توزٌعاً 

معٌنا لتولٌد اعداد عشوائٌة تتبع ذلك التوزٌع وذلك باالعتماد على 
 .االعداد العشوائٌة التً تتبع التوزٌع االحتمالً المنتظم القٌاسً 

افترض أننا نرٌد ان نحصل على عٌنة عشوائٌة من دالة توزٌع 

فطرٌقة  .كان التوزٌع متصل او متقطع سواء  f(x)احتمالٌة 

 F(x)=P{yx}المعكوس تقوم أوال بإٌجاد دالة الكثافة التراكمٌة 
 :ثم نقوم بالخطوات التالٌة المعرفة   yقٌم لكل   0F(x)1حٌث 

 .U(0,1) ًالقٌاسالتوزٌع المنتظم من   Rتولٌد اعداد عشوائٌة  -١

 .x = F-1 (R) معكوس الدالة  xحساب او أٌجاد قٌمة  -٢



  Inverse Methodطریقة المعكوس  
 :المعكوس طريقة باستعمال متقطع احتمالي لتوزيع قيم إيجاد زمية خوار

 ان بحٌث التوالً، على p1,p2,…,pn باحتمالٌة x1,x2,…,xn :القٌم من   n لدٌنا لتكن .١
0pi1  وان  pi = 1

n
i=1. 

 :خالل من Fi التراكمٌة الدالة نوجد .٢
F1=p1; 
F2=p1+p2; 
 
Fn=p1+p2+…+pn= pi = 1

n
i=1 . 

 ان بحٌث فٌها ٌقع التً [Fi-1,Fi] الفترة عن ونبحث Ri[0,1] عشوائً عدد نختار .٣
 Fi-1<RiFi. 
 : سنختار اننا نالحظ .٤

x1 if 0<R1F1 
x2 if F1<R2F2 
 
xn if Fn-1<RnFn. 



  Inverse Methodطریقة المعكوس  
لدٌنا التوزٌع المعبر عن الفترة الزمنٌة الفاصلة بٌن تعطٌل االالت فً لٌكن  :1مثال 

 :كما ٌلً n=1,2,3,4مصنع ما ل 

 :tiاعداد عشوائٌة من نوع  ١0اوجد 

 :الحل

 :االعداد التالٌةفكانت   Riاعداد عشوائٌة ( نختار)نولد 

 

 

 

 :نبنً الجدول التراكمً التالً

 

 

n p(ti) ti 

1 0.12 4 

2 0.48 5 

3 0.22 6 

4 0.18 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.4764 0.8416 0.9434 0.3420 0.6827 0.8521 0.1129 0.5806 0.9285 0.6955 

n p(ti) Fi Fi-1-Fi 

1 0.12 0.12 0.0000-0.1200 

2 0.48 0.60 0.1201-0.6000 

3 0.22 0.82 0.6001-0.8200 

4 0.18 1.00 0.8201-1.0000 



  Inverse Methodطریقة المعكوس  

من االعداد  عددنأخذ 
متتابعة بصورة   Riالعشوائٌة 

ٌقع لكً فترة اي وننظر فً 
نحدد القٌمة العشوائٌة 

اول قٌمة فمثال ، المطلوبة
 R1=0.4764عشوائٌة هً 

نالحظ انها تقع 
0.1201<R10.6  وعلٌه

وعلٌه فاننا . ti=5فاننا نختار 
 :نحصل على الجدول التالً

 

i Ri Fi-1-Fi ti 

1 0.4764 0.2021-0.6000 5 

2 0.8416 0.8201-1.0000 7 

3 0.9434 0.8201-1.0000 7 

4 0.3420 0.2021-0.6000 5 

5 0.6827 0.6001-0.8200 6 

6 0.8521 0.8201-1.0000 7 

7 0.1129 0.2021-0.6000 5 

8 0.5806 0.2021-0.6000 5 

9 0.9285 0.8201-1.0000 7 

10 0.6955 0.6001-0.8200 6 



 المطابقةتوليذ االعذاد العشوائية بطریقة 

 Linear Congruential 
 :لدٌنا العالقة الخطٌة التالٌةلٌكن :  Congruential(Linear(المطابقة الخطية . 1

xi=(a.xi-1+b) mod P, i=1,2,… 

وهذه تمثل عدد  k=3 or 4عدد اولً و  Pتمثل قٌم ابتدائٌة و  x0, a , bحٌث ان 

فاننا نستطٌع تولٌد قٌم عشوائٌة . تمثل عدد االعداد المراد تولٌدها Lالمراتب و 

 :باستخدام الخوارزمٌة التالٌة
Linear Congruential Algorithm (LCA) 
Step (1): Input: x0, a , b, P, k, L 
Step(2): Process: 
   For i=1 : L 
  xi=(a.xi-1+b) mod P. 
  Ri=xi/10k. 
   End. 
Step(3): Output the sequence R1,R2,…,RL. 
END. 



الخطية توليذ االعذاد العشوائية بطریقة المطابقة 

Linear Congruential 
اعداد   3المطلوب تولٌد . =997Pو  =5aو  =7bو  0x=500لدٌنا لٌكن  (:2)مثال 

 .k=3نختار ل LCAعشوائٌة بطرٌقة 
 :الحل

x1=(a*x0+b) mod P. 
x1=(5*500+7) mod 997=2507 mod 997, q=2507\997=2. 
x1=2507-2*997=513, R1=513/1000=0.513. 
x2=(5*513+7) mod 997=2572 mod 997, q=2572\997=2. 
x2=2572-2*997=578, R2=578/1000=0.578. 
x3=(5*578+7) mod 997=2897 mod 997, q=2897\997=2. 
x3=2897-2*997=903, R3=903/1000=0.903. 
: 

 :هًالعشوائٌة االعداد وعلٌه فان 

 0.513, 0.578, 0.903. 



المطابقة التربيعية توليذ االعذاد العشوائية بطریقة 

Quadratic Congruential 
 :لدٌنا العالقة التربٌعٌة التالٌةلٌكن :  Congruential(Quadratic(المطابقة التربيعية . 2

xi=(a.x2
i-2+ b.xi-1+c) mod P, i=1,2,… 

عدد المراتب تمثل  k=3 or 4عدد اولً و  Pوتمثل قٌم ابتدائٌة  x0, x-1, a , b, cحٌث ان 

 :الخوارزمٌةتولٌد قٌم عشوائٌة باستخدام فنستطٌع . تمثل عدد االعداد المراد تولٌدها Lو 
Quadratic Congruential Algorithm (QCA) 
Step (1): Input: x-1, x0, a , b, c, P, k, L 
Step(2): Process: 
   For i=1 : L 
  xi=(a.x2

i-2+ b.xi-1+c) mod P. 
  Ri=xi/10k. 
   End. 
Step(3): Output the sequence R1,R2,…,RL. 
END. 



توليذ االعذاد العشوائية بطریقة المطابقة 

Quadratic Congruential 
المطلوب . =997Pو  =13aو  =23bو  =31cو  x-1=11و  0x=19لدٌنا لٌكن  :(3)مثال 
 .k=3نختار ل QCAعشوائٌة باستخدام خوارزمٌة اعداد  3تولٌد 
 :الحل

x1=( a.x2
-1+ b.x0+c) mod P. 

x1=(13*112+23*19+31) mod 997=2041 mod 997, q=2041\997=2. 
x1=2041-2*997=47, R1=47/1000=0.047. 
x2=(13*192+23*47+31) mod 997=5805 mod 997, q=5805\997=5. 
x2=5805-5*997=820, R2=820/1000=0.820. 
x3=(13*472+23*820+31) mod 997=25027 mod 997, 
q=25027\997=25. 
x3=25027-25*997=102, R3=820/1000=0.102. 

 :وعلٌه فان االعداد العشوائٌة هً 

0.047, 0.820, 0.102 . 


