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Inleiding

1

Getallen die zuiver willekeurig gekozen zijn, ook wel toevaisgetallen geheten,
worden sinds de eerste computer gebruikt. Op een computer wordt dan met
behuip van een iteratieve functie (X+1 = FX) getallen gegenereerd die uniform verdeeld zijn. Een dergelijke deterministische iteratieve functie wordt een
Pseudo Random Number Generator (PRNG) genoemd. In appendix C wordt
ingegaan op het gebruik van PRNG's.
Vanwege mogelijke afrondfouten door de computer, die kunnen ontstaan bij
het gebruik van reële getallen, liggen het domein en het bereik van deze PRNG's

in Zm(={O,l,...,m—1};F:Zm4Zm).
Een eigenschap die deze PRNG's gemeen hebben is dat de dicht bij elkaar
liggende beginwaarden exponentiëel uiteenlopen (De Lyapunov-exponent is positief —+ onvoorspelbaar & chaos, zie paragraaf 2.2). Dit exponentiele uiteenlopen
van beginwaarden heeft, naast onvoorspelbaarheid, tot gevoig dat de correlatie

tussen twee punten, X3 en Xj+k, kleiner wordt als k groter wordt. Dit kleiner
wordende verband tussen twee getallen X, en Xj+k impliceert mogelijk dat de
gegenereerde waarden van een PRNG (X = (X0,X1,...)) minder afhankelijk
zijn.

Volgens de genoemde aanname zijn de waarden van X onderling onafhankelijk. Onderzocht wordt of een PRNG met positieve Lyapunov-exponent (A(X)>
0) voldoende is om een uniforme verdeling van X te garanderen. De Lyapunovexponent wordt gedefinieerd als een maat voor chaoticiteit waarbij het exponentiële uiteenlopen van twee dichtbij elkaar liggende waarden na verloop van
tijd gemeten wordt.
Vervolgens wordt de X2-toets voorgelegd alszijnde een statistische toets die

toetste of een steekproef uit X voldoet aan een gewenste verdeling (hier de
uniforme verdeling). De X2-toets meet hoe vaak getallen voorkomen in een
steekproef en bepaalt of de nuihypothese (uniforme verdeling) wel of niet wordt
verworpen.
Door middel van steekproeven uit de gegenereerde waarden van twee soorten iteratieve toevaisgetal-generatoren (PRNG's) die voldoen ann Lyapunovchaoticiteit, wordt getoetst of die steekproeven uniform verdeeld zijn.
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Willekeur en Chaos

Na een beschouwing over, respectievelijk, chaoticiteit en de Lyapunov-exponent
- die een maat is voor chaoticiteit - (2.1 & 2.2) worden de uniforme verdeling
en de X2-toets beschouwd (2.3 & 2.4). Deze worden in hoofdstuk 4 gebruikt op
twee kiassen functie die in hoofdstuk 3 gemntroduceerd worden.

2.1

Maat van chaoticiteit

In een deterministisch systeem wordt 'willekeurig' en onvoorspelbaar gedrag
aangeduid als chaos.
De verschillen tussen zuivere 'willekeur' en chaos zijn als volgt samen te vatten: in een deterministisch systeem zijn alle variabelen en regels die betrekking
hebben op het verloop van dat systeem exact bekend.
Bij 'willekeur' mist danwel exacte kennis van de precieze toestand (bijvoorbeeld bij weersverwachtingen de exacte temperatuur van de lucht), danwel van
de regel waaraan het systeem moet voldoen (zoals het meerekenen van een vimdersiag, deze heeft immers ook invloed op het weer [Stewart 1997]). Weersverwachtingen worden door middel van een computersimulatie deterministisch
benaderd. Ofschoon het gedrag van luchtverschuivingen mm of meer bekend is,
kunnen alle variabelen niet precies ingevoerd worden. Meer nauwkeurige gegevens kunnen aan het verloop van de computersimulatie van de weersverwachting
een geheel andere uitkomst geven. Dit gegeven wordt ook wel 'gevoelige afhankelijkheid van beginvoorwaarden' genoemd.

Nu volgt een definitie van een dynaznisch systeem. De iteratieve PRNG is
discreet, waarop teruggekomen wordt in de volgende paragraaf en het voigende
hoofdstuk.
Definitie 1 Een discreet dynamisch systeem D(T, M, F) wordt vastgelegd door

TçZ

een tijdsvariabele, de iteratiestap X,1 = F(X) (n E T * n +1 E T)

M

een toestandsriiimte (lzier is die Zm) en
een a/bedding in die toestandsruimte

F: M -+ M

Bij de iteratieve PRNG's, zoals deze in hoofdstuk 3 gedefinieerd worden, zijn
echter alle gegevens bekend (de afbeeiding en het beginpunt (punt in toestandsruimte; in PRNG-termen ook wel 'seed' genoemd)). Als maat voor chaoticiteit
wordt de Lyapunov-exponent gedefinieerd.

2.2

Lyapunov-exponenten

Een rechtvaardiging voor de Lyapunov-exponent is te vinden in het artikel
van Grasman in [Broer & Verhuist 1992]. Na de aigemene definitie van de
Lyapunov-exponent, wordt een benadering afgeleid voor het geheeltallige equivalent van de Lyapunov-exponent. De door de functie F gegenereerde waarden
X1 worden genoteerd als X = (X0, Xi,..

Definitie 2 Zij F : M -+ M dan is de Lyapunov-exponent A(X) als volgt
gedefinieerd:
4

" I(F)'(X)I

A(X) =

(1)

Dit kan ook geschreven worden als:

A(X) = lim

n—,00

lim
A = ,;—,00
fl

in IF' (Xk) I

(2)

k=1

Dc A(X) is een maat voor het exponentiële uiteeniopen van waarden die in
beginsel dicht bij elkaar liggen. Dit is in figuur 1 aan de hand van een iiustratie
te zien en wordt in voorbeeid 1 in woorden uitgeiegd.

or
•4
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08
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2X mod 1. Twee punten (Q en 0) worden onder
invioed van de iteratie verder van elkaar verwijderd. A(X) = in 121
Figuur 1: De iteratie X,1 =

Voorbeeld 1 Onder de iteratie X,÷1 = lOX,, mod 1 liggen de twee waarden x = 0.678146721 en y = 0.678146722 dicht bij elkaar. Het verschil is
0.000000001. Dit verschil neemt met een factor 10 toe als x en y itereren. Na 4
iteraties is het verschil gegroeid naar 0.00001 (x = 0.46721 en y = 0.46722), na
8 iteraties is het verschil tot 0.1 opgelopen (x = 0.1 en y = 0.2). De groeifactor
is hier per stap 10, wat een Lyapunov-exponent van in 1101 oplevert.

In voorbeeld 1 is uitgeiegd dat het verschii tussen twee dichtbij eikaar hggende waarden na een aantai iteraties exponentiëel toeneemt.
De berekening van de Lyapunov-exponent baseert zich op de afstand tussen
twee dichtbij elicaar higgende punten ná een iteratie. Als twee punten zeer dicht
bij elkaar iiggen, dan wordt na één iteratie weer gekeken hoever de punten van
eikaar vandaan liggen enzovoorts. Deze A(X) meet de 'gevoelige afhankelijkheid
van beginvoorwaarden'.
Nu geldt:

A(X) = 1im,, > in IF'(Xk)I
1 —,n
—
r
—
Lfl iimxo
5

F(Xk)—F(Xk+X,.)

(3)

voor F M -+ M, M C R. Echter de iteranten van de te behandelen iteratieve PRNG's (X, E M, M C Zm) zijn gehele getallen. Het minimale verschil
(Xk —+ 0) tussen twee iteranten is tXk = 1. Men leidt af uit (3) voor

F:M-M,MCZm:

A(X)= n—poo
urn .->1nIF(Xk)—F(Xk+1)I.
fl

(4)

k=1

Opmerkingen:
• A(X) <0 Een dynarnisch systeem waarvoor A(X) <0 geldt is asymptotisch stabiel, waarbij A(X) = —00 superstabiel genoemd kan worden.

• A(X) >0. Het dynarnisch systeem is chaotisch. Beginwaarden, die dicht
bij elkaar liggen, zullen exponentieel uiteenlopen. De afstand tussen de
nieuwe waarden variëert sterk. Er heerst 'gevoelige afhankelijkheid van
beginvoorwaarden'.

Voorbeeld 2 Voor de logist (de iteratie R÷1 = rR,,(1 — R,)) wordt middth
differentieren A(X) verkregen:
A(X)

urn

n—ioo

-->1nIr-2rRnI
N
n=1

Enkele opmerkingen over een aantal waarden van r zijn in tabel 1 verwerkt.

r
A(X)

Commentaar

i+/

3.9

1

3

-0.0051...
stabiele
punt

-0.0032...
stabiele

-19.43...
superstabiele

2-cycle

2-cycle (A(X) —÷ 00)

+0.7095...
chaos

Tabel 1: Lyapunov-exponenten van de logist

In het volgende voorbeeld wordt getoond dat daarin de formules (2) en (4)
equivalent zijn.

Voorbeeld 3

De

Lyapunov-exponent van de iteratie X,1 = F(X) = aX +

b mod m i3 volgens (2):
A(X)
Dc

= N-,ooN
lim -- 1nIF'(X)I = urn
-- >)nIaI = lnIaI
N-,ooN
n=1
n1

Lyapunov-exponent van de iteratie X,,1 =

F(X) = aX + b mod m is

volgens (4) eveneens:

=

iimN..-,OO1 >N

=
=

illflN,.00

in IF(X) — F(XT, + 1)1
in IaXn + b — (a(X +1) + b)I = In I — al

inlal.

Opmerkingen:
• lal < 1 voorspelbaar, want )(X) = In

101

0.

• lal > 1 onvoorspeibaar, chaotisch. Hier is A(X) = in
6

lal

> 0.

2.3

De uniforme verdeling

Een korte inleiding over de uniforme verdeling is op zijn plaats voordat de x2toets in de volgende paragraaf uitgelegd wordt. De uniforme verdeling heet ook
wel Laplace-verdeling.

Bij een zuivere dobbelsteen verwacht men dat de 1 even vaak de uitkomst
van een worp is als elk van de andere getallen. Men spreekt dan van een uniforme verdeling. De kans dat men met een zuivere dobbeisteen duizend keer
achter elkaar een 2 gooit bedraagt ()b000 en is even groot als de kans om diiizend maal achter elkaar een 4 te gooien. Echter, als zo'n reeks gevormd wordt,
zal de werper van de teerling vermoedelijk denken dat de steen onzuiver is en
na 100 gelijke worpen eisen dat er met een andere geworpen wordt. Feitelijk
gaat het echter om een zuivere dobbeisteen die duizend keer achter elkaar op
hetzelfde getal valt. Gemiddeld moet dit eenmaal per 6'°°° reeksen van 1000
worpen voorkomen. Ook in dit geval is er nog steeds sprake van willekeur.
Een generator van toevaisgetallen genereert idealiter een oneindig lange nj
van getallen. De opeenvolgende getallen in die iij zijn, net als bij een dobbelsteen, onderling onafliankelijk uniform verdeeld. Slechts de getallen 0,1,. . . , m
kunnen de uitkomst van zo'n generator zijn, telkens met kans . De uitkomst
van een volgende worp met een dobbeisteen is wel te voorspellen op basis van
voorgaande worpen, maar die voorspellingen zijn met kans
fout.
Er is geen sprake van een ideale situatie. Vanwege het gebruik van een iteratieve
PRNG zijn de getallen in de steekproef onderling afhankelijk. Bij een positieve
A(X) neemt echter de correlatie tussen X3 en X, af als k —+ oo. Deze afname van correlatie heeft tot gevoig dat de afhankelijkheid afneemt. Onder
deze aanname wordt de steekproef ut X getoetst op een uniforme verdeling.

2.4

De X2-toets

In de vorige paragraaf werd onafhankelijkheid tussen opeenvolgende getallen in
een nj als voorwaarde van willekeurigheid gegeven. Volgens de waarschijnlijkheidsrekening horen in het tweetallig stelsel 'ongeveer' evenveel nuflen en enen
in een zuiver willekeurige nj te verschijnen. Dat wil zeggen, dat, voor een nj van
lengte 1, het aantal nullen 'ongeveer' gelijk is aan 1/2 als 1 even is en 'ongeveer'
gelijk is aan (I ± 1)/2 als I oneven is.

Evenzo kan beredeneerd worden dat een zuiver willekeurige nj in het mtallig stelsel een 'ongeveer' gelijk aantal van elk van zijn coficiënten (ii,) bevat.
Om te bepalen of een nj '2-willekeurig' is, onderzoekt men of deze nj ann de
genoemde verwachtingen betreffende de verdeling voldoet.

Om later, in hoofdstuk 4, te kunnen toetsen of een generator, die gehele
getallen genereert 'x2-willekeurig' is, bekijkt men in de statistiek deze getallen.
De getallen geproduceerd door een generator zijn echter niet onderling onafhankelijk, wat wel veronderstelt wordt. De te toetsen verdeling is in de eerste
instantie de zogenaamde Laplace- of uniforme verdeling.

Om te verifiëren of de frequentie waarin de getallen in de nj voorkomen
beantwoordt aan de uniforme verdeling (zie figuur 2), wordt gebruik gemaakt
van de X2-toets zoals die in 1900 door Karl Pearson voor het eerst is voorgesteld.
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Figuur 2: Een iteratieve PRNG X1 = 5X + 3 mod

16

met Xo =

3.

Dc

verwachte uniforme verdeling (de lijn) en de werkelijke frequenties van p• E Z16
na 38 iteraties in het zwart (zie ook voorbeeld 4).

Beschouw de nj Y0, .. . , Y,, als een steekproef, waarbij de waarden onafhankelijk getrokken zijn uit dezelfde verdeling. Elke Yj; 0
n — 1 kan m
mogelijke waarden (po,. . . ,Pm—i) aannemen. Zij verder 0, de kans dat Y, = p.

j

met i = 0,... ,m —

1, kortweg 0 = P(Y = P1). Door bij te houden hoe
vaak p, voorkomt in de steekproef, is aan elke p een waarde 8 toe te kennen
(s := #{Y,IY., =
Om de nuihypothese H0 : 9 =
te toetsen worden de waargenomen s
vergeleken met de verwachte waarde (= n0).

Volgens Pearson kan men

T=(Stm),
als toetsgrootheid gebruiken. Deze T is bij benadering XL1-verdeeld ([Pearson 1900]).
Deze benadering is te vertrouwen mits het verwachte aantal
per 8, minstens
2 is (pagina 470 in [Zar 1999])
Neem q = m

—

1,

i

dan is de dichtheid van de x-verdeing

1(x) =F()
-—x'e1(O,,)
waanin r(t) = f°xt1edx de gammafunctie is.

(6)

f

Pearson beschouwde de overschrijdingskans P =
f(x)dx bij de gevonden
uitkomst (5) als maat van geloofwaardigheid van H0. Als P voldoende klein is
(<a, bijvoorbeeld a = 5%), dan wordt H0 verworpen (er wordt rechts-.eenzijdig
getoetst).
Ook kan een kritieke waarde t(y bepaald worden en kan T daarmee vergeleken worden. Uit tabel 2 is te lezen dat voor a = 5% = 0.05 de t,, bij een
8

5-verde1ing, gelijk is aan 24.996. Als T 24.996 dan wordt H0 :
verworpen.

It

I

I

0.9
8.547

0.1
I

22.307

24.996

0.025
27.488

I

0.01

30.578

I

0.005

0.

=

I

32.801

Tabel 2: x5-verde1ing

Voorbeeld 4 De eerste 38 waarden van de nj uit X÷1 =
3 wordt als steekproef genomen
3, 8{O,1,5,8,9,1O,11,12,14,15} = 2 en

T=

5X1,

+3 met X0 =

(zie fignur 2). Hiervoor geldt 8{2,3,4,6,7,13} =

38.

=

1.5789474

Het aantal vnijheidsgraden ii 15 en de nuihypothese mag niet verworpen worden
(vanwege 1.578947 << 32.801 bij a = 0.005) (zie tabel 2). De steekproef/rij is
naar aXle waarschijnlijkheid willeunig.

In figuur 3 is te zien dat de 2-verdeling verschuift naarmate het aantal vrijheidsgraden toeneemt.

Figuur 3: diverse x_1-verde1ingen
De nuihypothese wordt dus verworpen als T t, , waarbij a het significantieniveau is dat door de gebruiker gekozen wordt. Vaak wordt voor a de waarde
0.05(= 5%) gekozen. In figuur 4 is het gebied aangegeven waarin de nuihypothese, met significantie-niveau a = 0.05, verworpen wordt.
In de onderstaande tabel zijn een aantal waarden van de x verdeling bij
de respectievelijke a's gegeven. Deze waarden dienen als referentie voor de
volgende twee voorbeelden waarin de toetsingsmethode van de x2-toets wordt
voorgedaan. In het eerste voorbeeld is de te toetsen nj inderdaad uniform
9

Figuur 4: gebied a =

0.05

aangegeven bij m =

16,

t = 24.996

verdeeld. De te toetsen iij in het tweede voorbeeld is niet uniform verdeeld.
Hieronder is iets x2-willekeurig als de nuihypothese (H0 : 0 = ), onder de
X2-toets, niet verworpen wordt.

a

0.9
1.61

t,

0.1

9.236

0.001

0.025

0.05
11.07

12.83 2Q]

Tabel 3: -verdeling
Voorbeeld 5 Van de nj (0,2,4,3,0,5,3,1,5,3,4,5) moet worden getoetst of die
voldoet aan de nuihypothese H0 : 0 = (i E {O,. . , 5}). Hienbij 13 80,4 = 2,
.

81,2

= 1 en 83,5 = 3 zodat
1\2

6/
T='8' —12
121
'

=2

6

Tabel

3 van de x -verdeling wijst uit dot de nuihypothese niet verworpen mag

worden.

Voorbeeld 6 Bij 1200 onofhankelijke worpen met een dobbeisteen worden de
getelde 8 '5: o = 262, 8 = 270, 82 = 285, 83 164, 34 = 60 en 8 = 59. Dit
is in figuur 5 weergegeven. De nuihypothese is 0 =

(s

T

1200

1)2

= 297.7300

=
Aangezien T 297> 20.45 kan met een betrouwbaarheid van 0.999=99.9% de
ntdhypothese verwoipen worden. Deze voorbeeldnij is niet X2-W$IkkeUT$9. De
dobbeisteen is onzuiver.
10

Figuur 5: Hoe vaak de getallen 1,.. , 6 geworpen zijn na 1200 worpen met
een onzuivere dobbeisteen. Het verwachte aantal ( = 200)is met een Iijn
aangegeven.

De benodigde kennis voor het beantwoorden van de vraagstelling is nu bekend.
Om reproduceerbaarheid te garanderen, worden de X2-willekeur en de Lyapunov-

chaoticiteit aan de hand van rijen uit PRNG's vergeleken. Deze PRNG's dienen
eerst gemntroduceerd te worden.

11

Generatoren van toevaisgetallen

3

Om de vergelijking tussen de 2-wil1ekeurigheid en de Lyapunov-chaoticiteit te
kunnen reproduceren, wordt gebruik gemaakt van een PRNG; een generator van

toevaisgetallen. Appendix C gaat dieper in op het begrip 'PRNG' en het nut
ervan. In de volgende paragrafen worden twee standaardmethodes van iteratieve
PRNG's besproken, te weten de Lineaire Congruentie-methode en de Fibonaccimethode.
Rijen gegenereerd door beide methodes (en een Lyapunov-exponent groter
dan nul hebben) worden in het volgende hoofdstuk op x2-willekeur getoetst.

3.1

Lineaire Congruentie-methode

De PRNG uit voorbeeld 3 (X1 = aX,, + b mod m) behoort tot de Lineaire
Congruentie-methode (LC-PRNG) van PRNG's. De LC-PRNG is een methode voor het genereren van toevaisgetallen, waarbij m de maximale periode
bepaalt.
Voor veel PRNG's geldt dat ze een periode hebben. Stel, de generator
genereert getallen in Zm. A1s de PRNG inderdaad van het iteratieve type
X,,÷1 = F(X,,) is, kan er maximaal een periode van m behaald worden. Wanfleer, na die behaalde periodiciteit, de (m + l)Ite waarde wordt gegenereerd,
weet men in dit geval zeker dat er zich een herhaling voordoet.

Definitie 3 Gegeven a, b, Xo E Zm en m E N dan wordt de LC-PRNG gedefinieerd door de iteratie:

X,,41 = (aX,, + b) mod m voor n

0

m >0 modulus
2 < a <m multiplier

O<b<m increment

0< Xo <m 8tartwaarde
Zoals gezien in voorbeeld 3 is de Lyapunov-exponent hier A(X) = in al. Bij
a =0 en a = 1 is de LC-PRNG niet chaotisch.

Opmerkingen:
• Bij a = 0 en a = 1 ontstaat er een regelmatige nj (zie opmerkingen na
voorbeeld 3). De nj X bestaat bij a = 0 uit het increment (b). Bij a = 1
wordt een ru geitereerd waarbij opvolgende waarden telkens b(=constant)
groter zijn.

• Wordt b = 0 genomen, dan wordt het rekenwerk voor de computer sterk
vereenvoudigd. Onder deze voorwaarden hoeft de computer enkel één
instructie uit te voeren. De nj heeft in dit gevai een korte peniode.

Bij een PRNG van de iteratieve vorm X,,÷1 = F(X,,) is er een duidelijk
begin, namelijk de seed (X0). Bij veel PRNG's is er ook een punt X waarna
de nj (Xk,.. . ,X; k 0) zich gaat herhalen ([Knuth 1981]): dan is er sprake
van periodicitieit.

Om een maximaie periode ir(m) te behalen, wordt de volgende stelling uit
[Knuth 1981] gehanteerd:
12

Stelling 1 De LC-PRNG behaait de maximale periode ir(m) = m dan en siechts
dan ais

• 6 relatief priem ten opzichte van m is (ggd(b, m) = 1),
• a — 1 een veeivoud is van p voor die delers p van m en
• a — 1 een veeivoud u van 4

aL,

m een veelvoud ii van 4

Generalisatie van de LC-PRNG naar hogere machten, bijvoorbeeld Xi =
(dX + aX + c)mod m, geeft in vee! gevallen ook een nj waarbij bet vervoig
onvoorspelbaar is', maar dat gebeurt niet zondermeer ([Knuth 1981]).
Wie in dit geval slim denkt te zijn en een nj maakt door bij de LC-PRNG
telkens een stap over te slaan of een tweede LC-PRNG te gebruiken, komt

bedrogen uit; twee LC-PRNG's na elkaar itereren om een waarde op te leveren,

geeft nainelijk Y,i = cX÷, + d mod m = c(aY + b) + d mod m = acY +
cd+ b mod m, wat zeif weer een LC-PRNG is. Als geldtdat ac =1 mod m,dan
wordt de PRNG triviaal (zie de opmerkingen aan het begin van deze paragraaf).

3.2

Fibonacci-methode

Bij de LC-PRNG zijn opeenvolgende waarden, zoals eerder genoemd, afhankelijk

van elkaar. Bij de Fibonacci-methode (Fib-PRNG) wordt de afhankelijkheid
tussen opeenvolgende waarden verminderd door de seed X0 uit te breiden naar
bijvoorbeeld X°
(X0,.. . , X,,). Hierdoor kan voor het genereren van X,,,1
uit een langer verleden geput worden. Een regelmaat zoals in figuur 8b bij de
LC-PRNG het geval is, is er echter ook in dit geval. Aan bet eind van deze
paragraaf is dat in figuur 9 te zien.
Neem de Fibonacci nj gegenereerd door

X, = (X + Xj)mod m.
Deze iteratie heeft twee Lyapunov-exponenten (de loganitmes van de absolute
genomen eigenwaarden van de functie) die beide flu! zijn. De gegenereerde nj is
niet onvoorspelbaar. Een generalisatie naar een groter ver!eden wel ([Knuth 1981]),
zoais

X,,1

(X,, + X_k) mod m

Een verdere generalisatie is te maken door:

X, = (ajX1,_ + akX_k)mod m
n

k >1

0,

(7)

waarbij het n-tal X° = (X0,.. . , X,_,), bestaand uit oneven geta!len, als seed
dienst doet. Voor k < n geldt dat alleen (Xe_k,. .. ,X,,,_,) uit X° worden
gebruikt in de iteraties; (X0,. .. , Xfl_k_1) hebben dan geen invloed op vo!gende
'zoals bijvoorbeeld de logist
voorbeelden 20 en 21

(R÷i = rR(1 — R,,))

13

in voorbeeld 2. Zie ook appendix 13

iteratiestappen. Bij deze Fib-PRNG is het daarom voldoende te elsen dat k = n.
De iteratie (7) kan in matrixvorm geschreven worden als:
0
0

=

10
010
.

...

0
:

01

0

ak a_

X' mod m

(8)

Go

waarbij X° = (X0,.. , X,_) en a, E Zm. Een vereenvoudiging, Oj = ak = 1
met a, 0 voor de overige i < k, wordt in het vervoig behandeld als de FibPRNG. Zij ICO,.. , ic, de eigenwaarden van de matrix, dan is de Lyapunovexponent A(X) = (lnl,coI,.. ,ln kkl), de logaritmes van de absolute waarden
van de eigenwaarden van de matrix. Als er minstens één positieve Lyapunov.

exponent is, dan is er 'gevoelige aThankelijkheid van beginvoorwaarden'.
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Resultaten

4

In hoofdstuk 1 is aan bod gekomen dat er bij het rekenen met reële getallen corn-

puterfouten kunnen optreden. In appendix C kan men lezen hoe re1e getailen
uit een PRNG geconstrueerd kunnen worden. In hoofdstuk 2 werd de X2-toets,
die de frequenties van de gerealiseerde getallen vergelijkt met de verwachte frequenties, besproken. Eveneens besprak die hoofdstuk de Lyapunov-exponent
voor discrete dynamische systemen (A(X) = lirnN..4
in I ddx;+1 I).
Om flu X2-wllekeur met Lyapunov-chaoticiteit te kunnen vergelijken, wordt

gekeken of de begrippen wei of niet in strijd met elkaar zijn. De besproken
PRNG's geven beide een ander uitkomst op dit vraagstuk. De rijen gegenereerd
door een LC-PRNG zijn zowei 2-wil1ekeurig als Lyapunov-chaotisch2 (4.1).
Lyapunov-chaotische rijen die door een Fib-PRNG zijn gegenereerd, blijken zowe! x2-wilekeurig als niet x2-willekeurig te zijn (4.2).

4.1

Onderzoek en resultaten behorende bij de LC-PRNG

Getoond zal worden dat, onder de voorwaarden van stelling 1, alle rijen gegenereerd door een LC-PRNG zowel 2-wi11ekeurig ais Lyapunov-chaotisch zijn.
Per periode worden bij de LC-PRNG (X,,÷1 = aX + b mod m) onder de
voorwaarden van stelling 1 alle getallen precies eenmaal bezocht. Per periode
(lr(m) m) verwacht men ook dat alle getallen precies eenmaal voorkomen. De
toetsgrootheid T van de X2-toets kan niets anders zijn dan 0 als er een geheel
aantal maai een gehele periode wordt waargenomen.

5X +3 met Xo =

Voorbeeld 7 Twee persodes van de LC-PRNG X,1 =

worden onderworpen aan de X?5-toets. De nulhypothese is e =
keren dat 0 tot en met 15 voorkomt 3 = ... = Sis 2

•—32 j)2

15

T=>

32.

=
15

2

22

3

Het aantol

=0

ZoaJs van tevoren te verwachten was, is T = 0, omdat deze ru de mogelijke
woarden van 0 tot en met 15 even vaoic aanneemt. Er wordt bij de X2-toets
rechtseenzijdig get oetst en als gevoig doarvan kan de nuihypothese niet verworpen
worden.

Niet alleen een geheei aantai waargenornen periodes van de LC-PRNG levert

als uitkomst op dat de nuihypothese niet verworpen mag worden. Hetzelfde
blijkt ook te gelden voor alle steekproeven (X = (X0,X1,.. . ,X,_1)) uit de
LC-PRNG onder de voorwaarden van stelling 1. Dit wordt hieronder toegelicht.

Voorbeeld 8 De eerste 6 waarden van de nj uit voorbeeld 7 (3,2,13,4,7,6)
worden nu achter die nj gezet. De ontstane rsj kan ook als steekproef genomen
worden; S{2,3,4,6,7,13} = 3, {O,1,5,8,9,1O,11,12,14,15} = 2:

38.1_2

15

T=

i:

i=O

38•

16

2Mits stelting 1 in acht wordt genomen
15

=

1.5789474

mag niet verHet aantol vrijheidsgraden is 15 en de nuihypothese (H0 : =
worpen worden (vanwege 1.578947 << 32.801 bij a = 0.OO5). Dc steekproef/rij
is naar alle waarschijnlijkheid willeurig. Dc vergeleken verdelingen zijn al eerder
in figuur 2 weergegeven.

Hieronder volgen een aantal histogrammen. Deze laten zien dat de waarden
gegenereerd door de LC-PRNG X,,j = 5X +3 mod 16 telkens eenzelfde opbouw vormen. Na anderhalve periode (figuur 6c) uit de LC-PRNG gegenereerd
te hebben, en de 8'S geteld te hebben, is te zien dat deze s2's niets anders zijn

dan de Sg'S tilt één periode (figuur 6b) op te tellen bij de s,'s uit een halve
periode (figuur 6a) Deze opbouw is waar te nemen bij alle LC-PRNG's die aan
de voorwaarden uit stelling 1 voldoen.

Figuur 6: De 8's van X+1 = 5X + 3 mod 16 met Xo =

0

(n = 8,(a)), een gehele (n = 16, (b)) en anderhalve periode (n =
vergelijking is ook de histogram bij n = 40 opgenomen

na een halve
24, (c)). Ter

Bij het beslaan van een geheeltal periodes (zie figuur 6b en voorbeeld 7),
zal de toetsgrootheid van X altijd nul opleveren. Het verloop van de toetsgrootheden T van een LC-PRNG ten opzichte van de waargenomen q periodes
is in figuur 7 uiteengezet. Naarmate q groter wordt, wordt de voorspelbaarheid,
vanwege het verschijnen van een periode, echter bevorderd!
In het voorafgaande is getoond dat de toetsgrootheid afhankelijk is van het
aantal iteraties en van de grote van m. De toetsgrootheid is bovendien, onder
de voorwaarden voor het behalen van de maximale periode in een LC-PRNG,
onafhankelijk van Xo, a en b.
De maximale toetsgrootheid wordt bij de LC-PRNG behaald als er slechts
=0
1 waarde is te toetsen (zie figuur 7). In dat geval rekent men s = 1 en
Eolm(8k_)2
=
(m—1)+
voorO
i,j rn—i. DanisTmaz =
1(m(1 — )2) = m —1. Zelfs als deze, door een LC-PRNG maximaal haalbare,
3zie tabet 2 in hoofdstuk 2

16

\I.52T33.54
Figuur 7: De toetsgrootheid T van een LC-PRNG uitgezet tegen q periodes.
toetsgrootheid voorgelegd zou worden aan de X_1-toets, dan wordt de H0 niet
verworpen4.

Nu aangetoond is dat bij een X uit een LC-PRNG, waar steiling 1 geldt,
de nuihypothese (dat de getallen in X uniform verdeeld zijn) niet verworpen
mag worden, wordt laten zien dat de Lyapunov-exponent bij deze LC-PRNG's
positief is. Een positieve A(X) duidt op een chaotische toestand.
De Lyapunov-exponent van de LC-PRNG X,1 = aX + b mod m is gelijk
ann in lal. Deze is onafhankelijk van Xo, b, m en het aantal iteraties. Om niet
chaotisch te zijn, zou de LC-PRNG een A(X) <0 = in l moeten hebben. Er
is dus sprake van chaoticiteit bij deze PRNG als a> 1. Met uitzondering van
a = 0 en a = 1, zijn alle waarden In laP A(X) > 0. Men kan derhalve concluderen dat de LC-PRNG in chaoticiteit toeneemt als de multiplier a toeneemt.
Als niet aan de voorwaarden van stelling 1 voldaan worden, dan blijkt de
x2-toets de nuihypothese (H0 : 9 =
te verwerpen. De volgende drietal

voorbeelden behandelen elk een losstaande voorwaarde uit de genoemde stelling.
Geen van de voorbeelden zijn x2-willekeurig. Telkens wordt de nulhypothese
H0 : 9 =
getoetst met de Xo-toets. Hierbij is X0 telkens 0 genomen en
bestaat een nj uit 2m = 2560 (m = 1024) iteraties5. De knitieke waarden zijn
opgenomen in tabel 4.

a
ta

0.9
965.47

0.1
1081.37

0.05
1098.5

0.025
1113.5

0.001
1168

Tabel 4: x?o-verdeling
Voorbeeld 9 In dit voorbeeld ü b niet relatief priem ten opzichte van m genomen. De PRNG X,,÷j = 21X +6 mod 1024 heeft als toetsgrootheid T = 2560,
4Tot en met een significantie niveau van a = 30%, vergelijk figuren 3 en 4
5Bij de x2-willekeurige LC-PRNG is de toetsgrootheid, met de vereiste dat een waarde
minstens tweemaal verwacht moet worden (zie paragraaf 2.4), maximaal bij 2m iteraties
17

H0 wordt verworpen met significantie-niveau a = 0.001

Voorbeeld 10 Hier is de a-i geen veelvoud van 2, de delers van de modulo.
De PRNG X,1 24X0 +13 mod 1024 heeft aLc toetsgrootheid T = 2610696,
de nuihypothese wordt verwovpen met significantie-niveau a = 0.001

Voorbeeld 11 De a-i is flu niet een veelvoud is van 4, terwiji de modulo (m)
dat wel is. De PRNG X1 = 27X +13 mod 1024 heeft als toetsgrootheid
wordt verworpen met significantieT = 2560, de nuthypothese (H0 : 9 =
niveau a = 0.001

Hoewel de rijen uit de voorgaande voorbeelden niet 2-wll1ekeurig zijn,
zijn ze wel in toenemende mate chaotisch. Dit conflict tussen 2-willekeur en
Lyapunov-chaoticiteit doet zich niet voor als men zich beperkt tot de voorwaarden in stelling 1.

In een opmerking in paragraaf 3.1 wordt vermeld dat de LC-PRNG's met
a = 0 en a = 1 regelmatig zijn. Dit is geheel in overeenstemming met de
Lyaponov-exponenten (respectievelijk —oo en 0) van deze LC-PRNG's. Onder
de X2-toets wordt voor a = 0 de nuihypothese inderdaad verworpen. Bij de
LC-PRNG met a = 1 wordt de toetsgrootheid, na 2560 iteraties, T = 102.4.
Echter bij dit resultaat mag de nuihypothese niet verworpen worden. Hierbij is
op te merken dat ook de nj X = 0, 1,. .. ,14, 15,0, 1,... hieronder valt.
Dit verschijnsel is te vergelijken met de situatie zoals beschreven in paragraaf
2.3. Daar voldoet een zuivere dobbeisteen, waarmee 1000 maal achter elkaar
eenzelfde uitkomst geworpen wordt in één van 61000 reeksen van 1000 worpen,
aan alle wetenschappelijke verwachtingen. De werper van de dobbeisteen en de
persoon die de nj X = 0,1,. . ., 14,15,0,1,... als 'wilekeurige nj' aangeboden
krijgt, zullen vermoedelijk niet overtuigd zijn van de willekeur.
Binnen de voorwaarden uit stelling 1 aim X2-willekeur en Lyapunov-chaoticiteit
met elkaar in overeenstemming, alle rijen, gegenereerd door de iteratieve PRNG

X,1 =

aX,,, + b mod m, zijn 2-willekeurig en Lyapunov-chaotisch. Van de
PRNG met de uitzondening bij a = 1, waarbij )(X) = 0 en er toch x2-willekeur
is, wordt het gebruik, bij voorbaat, ontraden (zie opmerkingen in paragraaf 3.1
en [Knuth 1981]).
Hoewel de toetsgrootheidnaar nul convergeert naarmate er meer iteraties
meeberekend worden (zie figuur 7), bevorderen deze iteraties de voorspelbaar-

heid van de LC-PRNG. Een chaotischer LC-PRNG blijkt ook niet altijd de
voorspelbaarheid te verhullen, zoals in figuur 13 is te zien.

4.2

Onderzoek en resultaten behorende bij de Fib-PRNG

Om te illustreren dat x2-willekeurigheid en Lyapunov-chaoticiteit met elkaaar
in conflict kunnen komen wordt in deze paragraaf getoond dat bij een A(X) die
chaoticiteit aangeeft de toetsgrootheid een andere uitkomst van X2-willekeur
kan geven.

Bij een Fib-PRNG (X = (agX_j +akX_k) mod m) is de A(X) E Rk gelijk
aan de logaritmes van de absolute waarden van de eigenwaarden van A. Als er
minstens één positieve waarde in deze A(X) zit, dan is er sprake van 'gevoelige
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r.

afhankelijkheid van beginvoorwaarden' ([Broer & Verhuist 1992]) en dna chaos.

Hieronder wordt aangetoond dat bij een chaotische Fib-PRNG de X2-toets
zowel we! ala niet x2-willekeur uitwijst. In de volgende voorbeelden worden bij
n = 3• 1024 = 3072 iteraties de X2-willekeur getoetst. Beide getoetste rijen zijn
chaotisch, echter in het eerste voorbeeld is de nj x2-willekeurig en in het tweede
voorbeeld is de nj dit niet. De seed is bij beide voorbeelden gelijk, namelijk

X° = (449,97,367,367,891,785,39,677).
Voorbeeld 12

01000000
00100000
00010000
00000010
00000001
0
0

0
0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0 0,

0
—

0
0

modm

De matrix uit formule (8), die gevormd wordt door voor 1 =

=

7,

k=

4,

ao =

en de overige a, 'a 0 te nemen, heeft ala Lyapunov-exponenten (0.0888,
0.0888, 0.0178, 0.0178, 0.1087, -0.0922, -0.0922, -0. 136j). Bij de seed en de
nuthypothese H0 0 =
wordt de toetagrootheid T = 994.69 onder x023
met significantie-niveau a = 0.1, niet verworpen.
ak_i

1

Voorbeeld 13

x

=

/0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

00100000
00010000
00000010
00000001

X rnodm

0 0,
De matrix A, die gevormd wordt door voor 1 = 7, k =
1

0

0

1

0

0

3, ao = ak_i = 1 en de
oversge a, 'a 0 te nemen, heeft ala Lyapunov-exponenten (0.1203, 0.1203, 0.1203,
-0.1203, -0.1203, 0.1208, -0.1203, -0.1203). Bij dezelfde seed ala in voorbeeld
12 wordt de toetsgrootheid T = 1890.7 onder Xo2.3 Met signiflcantie-niveau
a = 0.001 wordt de nuihypothese verworpen.

Opmerking:
• De staart (het gebied

> t) bij voorbeeld 13 kan aanmerkelijk dun genomen worden, terwiji bij voorbeeld 12 de staart vrij dik kan zijn.

De Fib-PRNG's uit de voorbeelden 12 en 13 hebben minstens één positieve
Lyapunov-exponent. Beide rijen zijn ala gevoig daarvan Lyapunov-chaotisch.
Aangetoond is dat de nj in voorbeeld 12 2-wi11ekeurig is en de nj in voorbeeld
13 niet x2-willekeurig is. Hiermee is een verschil tussen 2-wi1lekeur en chaos
getoond.
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Conclusies

Het afronden van reële getallen door een computer geeft fouten (zie hoofdstuk
1). Om deze fouten te vermijden, wordt voor het genereren van toevaisgetallen,
door middel van een PRNG, in beginsel uitgegaan van gehele getallen die daarna
tot reële getallen omgerekend kunnen worden. Hierbij blijft reproduceerbaarheid
gewaarborgd (zoals wordt toegelicht in appendix C).
In hoofdstuk 2 zijn maten gemntroduceerd beschreven als Lyapunov-chaoticiteit
en X2-willekeur. Deze worden respectievelijk gemeten met de Lyapunov-exponent
en de X2-toets bij een uniforme verdeling. De twee soorten PRNG's, de LCPRNG en de Fib-PRNG, waarmee overeenkomsten en verschillen tussen x2wilekeur en chaos aangetoond werden, volgden in hoofdstuk 3. De 2-willekeur
en de Lyapunov-chaoticiteit zijn tot slot in hoofdstuk 4 vergeleken aan de hand
van de LC-PRNG en de Fib-PRNG. De beschouwing van de maten onder de
LC-PRNG heeft als resultant dat, mits stelling 1 (paragraaf 3.1) in acht wordt
genomen, de X2-willekeur en de maat van chaoticiteit in overeenstemming zijn.
Rijen gegenereerd door een LC-PRNG die Lyapunov-chaotisch is, zijn dan x2willekeurig. De X2-wllekeur en de A(X) gaven bij gebruik van de Fib-PR.NG
strijdige resultaten want bij chaoticiteit is de nuihypothese zowel we! als niet
verworpen ann de hand van de x2-toets naar een uniforme verdeling.

Omdat er afhankelijkheid is tussen de waarden in een iteratieve PRNG-rij,
zijn de x2 resultaten - het niet verwerpen van de nuihypothese in gevallen waar
de nuihypothese verworpen zou moeten worden - aanleiding tot fouten van de
tweede soort (paragraf 6.2 in [Dehling 1996]). Bij de X2-toets wordt naznelijk

gesteld dat de waarden onderling onafhankelijk van elkaar moeten zijn en dit
is bij een PRNG niet het geval. Er zou naar andere statistische gegevens van
de rijen gekeken kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld met de 'gap'-toets of de
'poker'-toets, deze toetsen beide op het aantal keren dat bepaalde combinaties
van getallen binnen de nj voorkomen.
Dat de LC-PRNG zich onvoorspelbaar gedraagt is te zien in flguur 8a waarin
X tegen i is uitgezet. De opeenvolgende waarden (X÷i en X) zijn bij
de LC-PRNG duidelijk afhankelijk van elkaar. Dit is te zien als men opeenvolgende waarden tegen elkaar uitzet in een grafiek, zoals in figuur 8b gedaan is. Dit heet reconstructie vergelijk het artikel van Broer en Takens in
[Broer & Verhulst 1992]. Zo blijkt een ru toch regelmaat te vertonen (inzichtelijk gemaakt in figuur 8b), wat vluchtig beschouwd niet voorspelbaar is (figuur
8a).
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b) De graflek (X,,X1÷1)

a) De graflek (i,X)

Figuur 8: X,1 = 21X +3 mod 1024, X0 = 0
Bij de LC-PRNG is X,41 afhankelijk van X,,. Een waarde X1 is in de
Fib-PR1G alhankelijk van nog twee andere waarden namelijk X_1 en X_k.
In flguur 9 staan diverse grafleken, waaruit af te lezen is dat regelmaat alleen
zichtbaar is als de plot in de derde dimensie gereconstrueerd wordt(zie flguur
90.
In flguur 9a zijn de opeenvolgende waarden achter elkaar in een grafiek gezet. Figuur 9b toont dat er bij deze Fib-PRNG geen a±hankelijkheid is tussen
opeenvolgende waarden. Figuren 9c, 9d en 9e tonen de onafhankelijkheid tussen
slechts twee van de drie waarden die afhankelijk zijn. Tot slot wordt, zoals geschreven, in 9f de afhankelijkheid getoond tussen de drie afhankelijke waarden
(Xc, X,_1, X_k).
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f) (X1,X+22,X1+35). In matlab
is het perspectief veranderd met

e) (X1+22,X1+35)

view(40,12).
Figuur

9: X1

= X_34 + X_12mod 1024 met X° gegeneerd uit matlab door

rand('seed' ,O);

XO=mod(2*floor(rand(1,35)*ln)+1,m);

Opmerking:

• De Fib-PRNG kan uitgebreid worden om in 4 of meer dimensies een regelmaat te vertonen. Dit kan echter eveneens gereconstrueerd worden.
In de definitie van de Lyapunov-exponent is er per definitie rekening mee
gehouden dat opeenvolgende waarden afhankelijk van elkaar zijn. Dit zou bij
een PRNG een toepasselijke maat zijn opdat dan, zonder een nj te genereren, een
uitspraak gedaan kan worden over de voorspelbaarheid van de PRNG. Echter,
zoals in hoofdstuk 4 geconcludeerd is, is het verschijnen van regelmaat niet aan
de Lyapunov-exponent af te lezen.
Naast de Lyapunov-exponent zijn er nog andere maten voor chaoticiteit.
Men zou bijvoorbeeld de entropie (middels de correlatie-integraal) van een nj
22
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kunnen meten. Ook kan naar de fractale dimensie van de attractor (lees: PRNG)

gekeken worden. Al met ails er nog ruimte te over om 'willekeur' en 'chaos'
met elkaar te vergelijken.

Slotopmerkingen:
• Naar verwachting is in een oo-lange, zuiver willekeurige nj bits de heift

van de sets lengte 1, een kwart () lengte 2, een achtste () lengte
enzovoorts. De helft van de sets zijn naar verwachting blokken, de andere

heift zijn naar verwachting kuilen. Ook dit zou op bit-niveau getoetst
kunnen worden.

• 'Gevoelig afhankelijkheid van beginvoorwaarden' (A(X) > 0) is voor cryptografische toepassingen gunstig: een wachtwoord (lees: 'seed') dat een
klein beetje verschilt van een vonig wachtwoord geeft een volledig andere
willekeurige nj, waarmee een benicht versleuteld kan worden. Er kan echter
wel gereconstrueerd worden.

• Bet idee om 'dynamische systemen' en 'statistiek' te koppelen kan ook op
een andere manier dan hierboven gedaan is. Het histogram van een bijna
oo-lange PRNG-nij kan als een dichtheid dienst doen6.
• De auteur bedankt bij deze Annet, Janke & Barry en Peter voor alle rand,
daad en gezellige maaltijden.

• Tot slot gaat dank uit naar de heren Broer en Van Maanen, voor hun
geduld bij het 'proofreaden' van de vele versies die deze scriptie gekend
hèeft.

6Door een histogram te maken van de waarden die door de logist, als PRRG, gegenereerd worden ken via de ergodentheorie een verdelingefunctie gemaakt worden uit de invariante dichtheid. Voor de logist bij r = 4 is deze kansdichtheid ir,/z(1 —x) . De oppervlakte
is 1 op bet interval [0, 1]. Zie ook [Kamthan 1999] en bet artikel van S.J. van Strien in
[Broer & Verbulst 1992]
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A matlab-files
function

xinaakfib(bx,1,k,m,n),

% X = maakfib(BX,L,K,M,N)
% Maakt een nj een volgens
% de Fibonacci-methode.

xbx;
lxlength(x);
for ilx:n—1,
x[x mod(x(i—1)+x(i—k) ,in)];
end;

function x=maaklc(a,b,m,n,xO);

maaklc(A,B,M,n,xO)
Maakt een nj aan volgens
de Lineaire Congruentie methode.

% X =
%
'h

x=xO;
for i=1:n—1)
xO=inod(a*xO+b,m);

x[x xO];
end;

function Llyap(l,k),
% L = lyap(L,K)
% Berekent de Lyapunov-exponent
de Fibonacci-methode.
%

bij

Aeye(1);
A=[zeros(l,1) A];

azeros(1,1+1);
a(i)=1;
a (1+1—k) =1;

A=[A;a];
Y=abs(eig(A));
L=log(Y);

function C=chi4me(X,n),
C

%

=

chi4me(X,N)

Berekent de toetsings—
grootheid van de nj X
ten opzichte van N-i
vnijheidsgraden.
A=hist(X,n);

7,

%
%
%

lx=length(X);
Ssum( (A—li/n) .

CS*n/lx;

B

Reële getallen en computers

Een aantal elementaire concepten worden besproken, zoals het m-tallig stelsel.
Daarna worden aan de hand van voorbeelden problemen, die zich voordoen bij
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het gebruik van reële getallen in computerberekeningen, toegelicht.

Reële getallen kunnen op vele manieren geschreven worden. De meest gebruikte schrijfwijze is het tientallig stelsel.

Definitie 4 Neem x E R dan is .. . t1to.t_i ... een getol
steL9el x voorstelt als t E Z10 = {0,. . , 9} en voor x geldt

dat

in het tientollig

.

:t

x=

10',

waarbij geldt dat in de notatie vaak voortgaande nullen achter de punt en voorgaande nullen voor de punt worden weggelaten.

Voorbeeld 14 Laat x een reëel getal zijn dat te schrsjven is aL, t_3 = 0, t_2 =
5, t_1 = 2, to = 4, t>.1 = 0, dan noteert men dat in het tientojlig stelsel aL, 4.25.
De coëfficienten t, worden cijfers genoemd. Eenzelfde algemene definitie geldt
voor het m-tallig stelsel:

Definitie 5 Neem x E R dan is . . z.i.t' ... een getal in het m-tallig stelsel
dat x voorstelt als i'1 E {po,. .. , pm—i} = Zm en voor x geldt
.

x=

m'

Als men in het tweetallig stelsel (Z2) rekent, dan noemt men het equivalent van
het cijfer (de Li,, gerepresenteerd door p0 = 0 of p' = 1) een bit (een afkorting
voor binary digit).

Opmerkingen:
• Een nj van 8 bits heet een byte.
• De punt, die in de notatie van definities 4 en 5 geplaatst is tussen respectievelijk to en L1 en tussen v0 en
wordt breukpunt genoemd.

Definitie 6 Een nj (X) is een nj waarden die oJs volgt genoteerd wordt: X =

xo,x1,x2

AL, .K, E Z10 of X, E Z2, dan wordt ook de schnsjfwijze X = X0X1X2
genomen, dit zijn respectievelijk een cijferreeks en een bitreeks.

Definitie 'T Een set is een reeks opeenvolgende nullen of enen in een bitreeks.
Men onderscheidt blokken, sets bestaande nit enen, en kuilen, sets bestaande
uit nullen.
Voorbeeld 15 De bitreeks 00001000110 bestaat nit vijf sets.

• De eerste set is een kuil van lengte 4.
• Dan volgt een blok van lengte 1.

• De derde set is een kuil van Iengte 3.
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• Deze set wordt gevolgd door een blok van lengte 2.

• Tot slot volyt een kuil van lengte 1.
Dat bitreeksen en getallenreeksen eenvoudig uitwisselbaar zijn blijkt uit het
volgende. Om reële getallen met gehele getallen te verwisselen, kan men bijvoorbeeld 0.625 (in het tweetallig stelsel, beperkt tot 8-bits, te schrijven als
.10100000) vermenigvuldigen met 256(= 2). Dit levert 160, hetgeen ook uitgeschreven kan worden als 10100000 in het tweetallig stelsel.
In het volgende voorbeeld ziet men het getal x in beide schrijfwijzen met
een omrekening van het tweetallig stelsel naar het tientallig stelsel.

Voorbeeld 16 x =

100.01

=

1

22 + 1

2—2

4.25

Computers gebruiken deze omrekening voortdurend, omdat de interne structuur
van een computer berust op het rekenen in het tweetallig stelsel [Savitch 1994].
Een gebruiker van de computer rekent echter veelal in het tientallig stelsel.

In het onderstaande voorbeeld wordt getoond hoe een reëel getal door een
computer genoteerd wordt. De computer kan een oneindige ontwikkeling van
een reëel getal niet opslaan en is genoodzaakt dat getal af te ronden. Er zijn
verschillende manieren voor een computer om reële getallen af te ronden. Deze
verschillen hebben tot gevoig dat een functie g: R -÷ R, niet op elke computer
dezelfde resultaten geeft. Naarmate meer vervolgberekeningen toegepast worden
op deze uitkomsten, kan de afwijking tussen de verkregen resultaten groter
worden. De resultaten van deze functie zijn dan niet eenduidig op elke computer
reproduceerbaar.
Reproduceerbaarheid is een algemeen wetenschappelijk vereiste. Door het
gebruik van een PRNG kan het reproduceren van toevaisgetallen vereenvoudigd
worden. Dit wordt in appendix C nader toegelicht.
Twee manieren hoe een computer reële getallen kan afronden worden gegeven
in de volgende voorbeelden.

Voorbeeld 17 In het tweetollig stelsel wordt x = = 0.33333... herschreven
tot 0.01010101010... Op een computer (A) wordt deze oneindige ontwikkeling
±k. 2±E in het tweetallig stelsel. Van
benaderd door een 8-bytes getoj x
deze 8 . 8 = 64 bits wordt de eerste bit gebruikt om positief of negatief aan
te duiden. De hierop volgende 52 bits zijn gereserveerd voor het getol k. De
eerste bit van de overige ii bits bepaolt het teken van de exponent (E) die uit
10 bits bestaat. Stel bit '0' geeft positiviteit aan, don wordt op een computer
0 iOiOlOlOlOlOlOiOiOiOlOiOioiOloiOiOiOJOioioioioloiOlo 1 0000110101,
oftewel +3002399751580330.

Een computer kan op twee manieren afronden: door de twee-tallige ontwikkeling rechts van de breukpunt weg te laten of door het getal daadwerkelijk af
te ronden volgens de bekende regels.

Voorbeeld 18 In voorbeeld ills x =

op computer A afgerond door de ontwikkeling rechts van de breukpunt weg te laten. z = = 300239975 1580330•
2— en niet +3002399751580330. 2— waar computer A zijn berekeningen mee

voortzet.
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Voorbeeld 19 Ook had x = afgerond kunnen worden. 0p computer B is het
getal dat in de computer bewaard wordt niet +3002399751580330. 2— maar
In deze laatste notatie wordt de juiste afronding van
het 3002399751580330 gedeelte gebruikt (zie vorig voorbeeld).
+300239975 1580331

In twee voorbeelden is aangetoond dat de afronding van reële getallen per
computer kan verschillen. Hieronder volgen twee voorbeelden van verschijnselen
die met afrondingsfouten te maken hebben.

Voorbeeld 20 Stel men neemt de logist (F(R÷1) = rR(1

—

R,)) aL, ite-

ratieve generator van reële getoilen en de computer is beperkt tot het kunnen
uitvoeren van bewerkingen van 32 bits, don doet zich bij r = 3.8 en I? = 0.5
een persode van 3583 voor.7
Voor de gekozen r in de logist, leert de theorse uit de dynamische systemen dat

er of een periode kan verschijnen Of dat er chaos geldt. De reden waarom dit
voorbeeld een periode verschijnt kan het gevolg zijn van een periode, in dit geval
van lengte 3583, die er in werkelijkheid is (di er gerekend zou worden in R).
Toen echter de berekeningen uit in 40 bits, in plaats van in 32 bits, werden

uitgevoerd werd die persode van 3583 niet gevonden. Daaruit volgt dot, di er
inderdaad een persode van 3583 is, er tijdens de berekeningen in 40 bits precisie
een afrondfout ingeslopen is of andersom er een afrondfout ingeslopen is tijdens
de berekeningen in 32 bits. De werkelijke periode (in R) zou dan hoger of lager
hebben gelegen.

Volgens de theorie, die rekent in R en niet met eindige precisie, is de Lyapunovezponent A(R) > 0 waarisit geconcludeerd kan worden dat de logist met r = 3.8
chaotisch is.

Voorbeeld 21 De logist kan op twee manieren berekend worden. Men kan
F(R1) = rR(1 — R) gebruiken, maar ook zonder haokjes F(1Z,1) =
rlZ1, — r1Z). Neemt men nu R0 =
= 0.3 en r = 4, dan onstaat er, door
afrondingsfotzten, op een computer R25 = 0.8979325 0.1202764 = 1? (zie
het artikel van Grasman p.183 in [Broer & Verhulst 1992]).
Omdat de afronding van een reëel getal per computer kan verschillen, worden voor het programmeren van PRNG's gehele getallen gebruikt om afrondverschillen te ondervangen. Deze getallen kunnen, desgewenst, eenduidig omgerekend worden tot een reel getal.

C

Generatoren van toevaisgetallen

In deze appendix wordt uiteengezet wat een PR.NG is en wat de toepassingen en
het nut ervan zijn. Getallen die zuiver willekeurig gekozen zijn, ook wel toevalsgetollen geheten, worden sinds de eerste computers gebruikt. In amusementsprogramma's, één van de toepassingen, worden toevaisgetallen gebruikt om het
gooien met een dobbelsteen of het trekken van een kaart uit een pakje kaarten te
simuleren. Voor serieuzere toepassingen, zoals cryptografische toepassingen (zie
[Rivest 1990]), worden ook toevaisgetallen gebruikt. Om in een computerprogramma een toevaisgetal te verkrijgen, maakt men gebruik van een zogenaamde
random-number generator, in bet vervoig aangeduid als RN-generator.
7Zie voor het gebruikte Pascal-programma appendix E, dit prograrnma is op een 386SX
uitgevoerd.
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Er zijn twee soorten RN-generatoren: zuivere RN-generatoren en pseudoRN-generatoren. Een zuivere RN-generator maakt gebruik van data, gebonden
aan toevalligheden, zoals bijvoorbeeld niet vooraf bepaalde moment in de tijd
- als de secondewijzer tussen 6n en 6(n + 1) is dan kan n als toevaisgetal worden beschouwd - of bijvoorbeeld de sneiheid van het radioactief verval van een
uraniumisotoop gemeten met een Geiger-Muller-teller.
Een pseudo-RN-generator (PRNG) daarentegen genereert getallen die aan
een regel gebonden zijn (bijvoorbeeld de iteratie X,,1 = F(X)) en toch onvoorspelbaar lijken. Het domein en het bereik van de functie F hangen samen
met de toepassing. Afhankelijk hiervan heeft men een toevaisgetal nodig dat
een geheel getal {F : Zm 4 Zm}, een bit {F: {0, 1} —÷ (0, 1}} of een reëel getal

is {F: R -

R}.

Voorbeeld 22 illustreert een PRNG die getallen van 0 tot en met 15 genereert.

Voorbeeld 22 Dc PRNG in dit voorbeeld is gedefinierd door de iteratie van
X,41 = F(X) waarbij F(X) = 5X +3 mod 16
Als X0 = 3, dan zijn de volgende getallen Xi,X2,... respectievelijk 2,13,4
Het verkrijgen van toevaisgetallen uit een computer is niet zo eenvoudig.
Een computer volgt namelijk alleen instructies op, het is een deterministisch
systeem. Om onvoorspelbaar gedrag te verkrijgen uit een computer moet men
noodgedwongen de chaoticiteit laten toenemen. Zuivere 'wilekeur' kan hier immers niet optreden.
Een computer-gebruiker zou op het idee kunnen komen om 16 kaarten in een
willekeurige volgorde in een nj te zetten. Voor iets dergelijks zou men de PRNG
uit voorbeeld 22 kunnen gebruiken. Deze PRNG bezoekt per 16 iteraties onder
- nog te bespreken - voorwaarden ieder getal eenmaal.
Is in een toepassing echter een willekeurige bit nodig, dan kan naar de schrijfwijze in bits gekeken worden. Er zijn een aantal functies om een enkele bit uit
een getal te verkrijgen.

Deflnitie 8 De functies lsb(x) en m8b(x) (respectievelijk aJkortingen van least

significant bit en most significant bit) staan voor 'minst significante bit' en
'meest significante bit'. Bij het gebruik van deze functies moet worden vastgelegd
uit hoeveel bits de notatie bestaat. Als de lengte van de notatie bestaat uit n bits
(b, E Z2;O <i < n—i), dan is 18b(X) = b0 en m8b(x)
b,_1. Bij een byte
getdt n = 8. In voorbeeld 22 is n = 4.

Voorbeeld 23 Hieronder zijn de twee fiincties (msb en lsb) op het getol 7
toegepast. De lengte van de weergave in het tweetallig stelsel is 4 bits.
18b(7) = lsb(0111) = 1,
m8b(7) = msb(O11i) = 0

Een generator van toevaisbits (afgekort als PRBG: pseudo random bit generator) is eenvoudig uit voorbeeld 22 te reconstrueren.

Voorbeeld 24 De rijen P en Q zijn verkregen door respectievelijk de meest en
te abstraheren:
en Q1 =
lsb(X). De nijen uit deze PRBG's worden dan respectievelijk P = 001... en

de minst significante bits van de nj X uit voorbeeld 22 met n =

X,,1 = 5X + 3 mod 16 met X0 =

3.

Q = 101
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4

Nemen we P = msb(X)

Opmerking:
In voorbeeld 24 is de lengte van weergave vastgelegd op 4. Alle 16 verschillende getallen die gegenereerd warden uit de PR.NG uit voorbeeld 22
kunnen uitgeschreven warden in 4 bits (2 = 16). Als de lengte van de
weergave uitgeschreven wordt in 5 of meer bits, dan is de meest significante
bit altijd 0, waardoor P = 000....
Als voor een toepassing reële toevaisgetallen nodig zijn, dan moet een pseudo
random real generator (PRRG) gebruikt worden. Hieronder volgen een aantal
voorbeelden van PRRG's en een toepassing.

Voorbeeld 25 De volgende PRRG kan uit voorbeeld 22 geconstrueerd worden. Beschouwt men bijvoorbeeld Xo = 3 in het tweetaflig stelsel, dan wordt
de weergave 0011. Door een breukpunt voor deze nj te zetten (0011) wordt
het getal, dot in het tweetallig stelsel zo gevormd wordt, in het tientallig stelsel
2— + 2— = 0.1875 een re&I getal E [0, 1). Dit getal wordt hier R0 genoemd.
Uit X1 = 2 = 0010 volgt .0010 = 2— = 0.1250 = R1 Deze bewerking is gelijk
aan het delen door 2.

R = 0.1875,0.1250,0.8125,...

Voorbeeld 26 De logist R,H4 = rR,,(1

—

R,) met r =

4

is eveneens een

PRRG; R0 E [0,1).
Dat de PRRG uit voorbeeld 25 de voorkeur verdient boven die in voorbeeld

26 is at te leiden uit de problemen die onstaan bij het afronden van getallen
door een computer (zie paragraaf B)
In het volgende voorbeeld wordt een eenvoudig beslissingsmodel binnen een
computerprogramma met behulp van de PRRG uit voorbeeld 25 als voorbeeld
van een toepassing gegeven.

Voorbeeld 27 Bij beslissing A moet een keuze gemaakt worden die met 75%
kans Ieidt tot beslissing B1 in plaats van tot beslissing B2. In een computerprogramma zal dan een 'willekeurig' getoi x tussen 0 en 1 vergeleken worden met
0.75 om de beslissing noon de volgende stop te nemen. Als x <0.75 dan is de
volgende stop beslissing B1. Zo niet, dan is de volgende stop beslissing B2.
Zowel B1 als B2 kunnen leiden tot meerdere beslissingen (C11, C12, C21, C22, C23)

aan welke kansen toebedeeld kunnen worden; een nieuwe x wordt bepaald en de
volgende beslissing wordt genomen; enzovoorts. In figuur 10 is dit in een diagram duidelijk gemaakt.

Neem flu de nj zoals die uit de PRRG van voorbeeld 25 gegenereerd wordt
(namelijk R = 0.1875,0.1250,0.8125, ..
Bij beslissing A wordt door 0.1875 < 0.75 besloten om door te gaan noon B1.
Bij B1 levert 0.1250 0.1 beslissing C12 enzovoorts (figuur 11).
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Fi10:1i:i:

Figuur 11: De dikke lijn, ook wel beslissingslijn genoemd, geeft de route aan
van beslissingen.

Voorbeeld 28 Bovenstaand voorbeeld 27 hanteert de initiële waarde X0 = 3.
Als bijvoorbeeld met Xo
13 begonnen zou zijn, dan zal de beslissingslijn veranderen, vergelijk figuren 12 en 11.

R = 0.8125,0.25,0.4375...

Figuur 12: Alternatieve beslissingslijn

Zoals in voorbeeld 28 is duidelijk gemaakt, verandert de nj a! naar gelang
men een andere beginwaarde (X0) gebruikt. Deze beginwaarden (van PRNG's)
heten ook we! seeds.
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Van twee soorten RN-generatoren (de zuivere RN-generator en de PRNG),
is voor de PRNG een drietal categoriëen beschreven, de PRNG, PRBG en de
PRRG. Daarna is een voorbeeld van een toepassing van een PRRG gegeven.
Het gebruik van een PRNG kan dienst doen om reproduceerbaarheid van een
onderzoek te vereenvoudigen. Hieronder wordt nader daarop ingegaan.
Stel dat voorbeeld 27 deel uitmaakt van een progranima waarin 10000 soortgelijke beslissingen worden genomen. Bij het schrijven van dat programzna wil
de programmeur het programma testen op fouten om de programmacode betrouwbaar te maken. Dit heet in vaktermen debuggen.
Tijdens dit debuggen wil een programrneur diezelfde beslissingslijn van 10
000 beslissingen kunnen volgen. Eventuele fouten die ontdekt zijn in het programma en hersteld zijn, moeten dan geen foutmeldingen geven na het testen
volgens dezelfde beslissingslijn.
Als een prograinmeur voor het beschreven debuggen gebruik maakt van een

zuivere RN-generator, dan moet hij alle getallen uit de eerste test registreren,
want de waarden van een zuivere RN-generator zijn niet meer te reproduceren.
Zo ook als een wetenschapper gebruik maakt van willekeurige getallen, dan
zal hij al die getallen moeten publiceren. Maar met het gebruik van een PRNG
hoeft hij slechts te vermelden welke PRNG en welke seed hij gebruikt. Voor de
betrouwbaarheid van wetenschappelijke experimenten is deze reproduceerbaarheid een algemeen vereiste.

Voorbeeld 29 Stel de computer maakt gebruik van 8-bits (1 byte) get alien.
Dan zal voor het opsiaan van de in het voorbeeld genoemde x-waarden, die tot
de 10 000 beslissingen leiden, er 1( = 9.77kb aan data geregistreerd moeten
worden op de harde schijf.
De eenheid kb staat voor kilobyte en vanwege het rekenen in het tweet aug stelsel,
staat het voorvoegsel kilo— hier voor 1024 = 2'° in piaats van iO bits.

Bij een PRNG hoeft men echter aileen de getallen te bewaren van de beginsituatie, de seeds (X0,. .. , X,,). Dat zijn p + 1 getallen die slechts p + 1 bytes
in beslag nemen; 0 p + 1 << 10000. Door X,1 = F(X) te itereren kan men
reproduceren.
Xp+i, . . ,
Als van een computerprogramma verwacht wordt dat de resultaten, die op
wilekeurigheid berusten, gereproduceerd moeten kunnen worden, verdient het
dus de voorkeur een PRNG te gebruiken. Het emge wat dan bewaard moet
worden door de gebruiker zijn de seeds en de PRNG.
.

Een computer wordt als een gesloten systeem beschouwd als er geen apparant is aangesloten dat als zuivere RN-generator dient. Een PRNG is dan de
aangewezen methode om toevaisgetallen te genereren.
Er kieven echter nadelen aan het gebruik van een PRNG op een computer.
Een nadeel wordt in het volgende omschreven.

Bij een PRNG van de iteratieve vorm
= F(X) is er een duidelijk
begin, namelijk de seed (X0). Bij veel PRNG's is er ook een punt X waarna
de nj (Xk,.. . ,Xe; k 0) zich gaat herhalen ([Knuth 1981]): dan is er sprake
van periodicitieit.

Definitie 9 Een PRNG is periodiek met periode p> 0;p E N ais voor de gegenereerde oneindige nj Xo, X1 , X2,... geldt dat K8 =
Vi > k, waarbij
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i,kEZ enkOva.ststaat. XO,...,Xk heetdeaanloop.
Voorbeeld 30 De PRNG uit

voorbeeld

22 (X1 = 5X +3)

genereert

de nj:

X =3,2,13,4,7,6,1,8,11,10,5,12,15,14,9,0,3,2,13,...
De nj vertoont dus periodiciteit met periode 16. Deze nj heeft geen aanloop.

= 0.9671428571428...
penode van 6 ('714285) op.

Voorbeeld 31 In de decimate ontwikkeling van
treedt na de aanloop (t).96) (k = 2)

een

Voor veel PRNG's geldt dat ze een periode hebben. Stel, de gebruikte com-

puter werkt alleen met 8-bits getallen. Als de PRNG inderdaad van het iteratieve type X,,i = F(X) is, kan er maximaal een periode van 256 (= 28)
behaald worden. Wanneer, na die behaalde periodiciteit, de 257e waarde wordt
gegenereerd, weet men in dit geval zeker dat er zich een herhaling voordoet.

De problemen waar men op stuit wanneer men met reële getallen op een
computer bewerkingen uitvoert, kunnen ook tot gevoig hebben dat periodes
anders gaan verlopen. Dit heeft men kunnen zien in voorbeeld 20.
Hoewel het de bedoeling is om een oneindig lange nj 'willekeurige' getallen te

genereren, levert dit beperkingen op door afrondfouten van de computer. Het
streven is een zo groot mogelijk ru getallen te genereren voordat men in een
periode terugvalt.

D Voorspelbaarheid binnen periode
Men zou bij een LC-PRNG, binnen de beperkingen van stelling 1, onterecht
kunnen denken dat een hogere A(X) een grotere onvoorspelbaarheid met zich
meebrengt. In figuur 13 is voor toenemende A(X) te zien dat ook de voorspelbaarheid toeneemt nog voordat zich en periode voordoet.
Bij de LC-PRNG X,,1 = aX,, + 13 mod 1024 is bij a = 257 de plot in figuur
13 regelmatiger dan voor a = 109.
De waarden (X1,... ,X20) van de iterator X,,i = 513X + 13 mod 1024
met X1 = 0 geven in figuur 14 aan hoe vervolgwaarden zonder kennis van de
iterator geextrapoleerd kunnen worden.

Opmerking:
In figuur 13 is bij a = 257 en a = 513 een regelmaat te zien. Dit zou emg
verband kunnen houden met het feit dat 257 en 513 dicht bij, respectievelijk 256 en 512, delers van 1024 liggen.

Berekeningen voor periode logist

E

In Pascal

program

quickone(input,output);

{$N+}
var

longint;

i

:
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Figuur 13: Voorspelbaarheid van (i, X) bij een groter wordende multiplier wat
in dit geval overeenkomt met een groter wordend Lyapunov-exponent. X÷1 =
aX + 13 mod 1024

x,y

:

single;

begin

x:0.5123;
for i:1 to 100000 do begin
x:=3.8*x*(1—x);
end;
y :

x;

writeln(x);

i:1;

x:3.8*x*(1—x);

writeln(x);
while

y<>x do begin

x:3.8*x*(1—x);
i:i+1;
end;
write].n;

writeln('x' ,x);
writeln('i=' ,i);

readln(i);
write].n(i);

end.
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Figuur 14: Twintig waarden van de LC-PRNG X÷1 = 513X + 13 mcd 1024

zijn geplot en het is eenvoudig de volgende waarden te voorspellen.
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