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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μελέτη διαφόρων στοχαστικών φαινομένων μπορεί γενικά να γίνει χρησι-

μοποιώντας κυρίως τρεις μεθόδους: 
1. Αναλυτικές Μέθοδοι: πραγματοποιείται κατάλληλη μαθηματική μοντελο-

ποίηση του στοχαστικού φαινομένου και αυτό μελετάται αναλυτικά  
- Η συμπεριφορά του μοντέλου γίνεται γνωστή για οποιεσδήποτε τιμές των παραμέτρων 
του. 
- Οι αναλυτικές μέθοδοι είναι εφαρμόσιμες μόνο σε σχετικά απλά (ή απλουστευμένα) 
μοντέλα 

2. Αριθμητικές Μέθοδοι: Χρησιμοποιούνται προσεγγιστικές μέθοδοι της α-
ριθμητικής ανάλυσης.  
- Η συμπεριφορά του μοντέλου γίνεται γνωστή μόνο για συγκεκριμένες τιμές των παρα-
μέτρων του. 
- Οι αριθμητικές μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν και σε συνθετότερα μοντέλα. 

3. Μέθοδοι Προσομοίωσης: το στοχαστικό φαινόμενο αναπαρίσταται εικονι-
κά (μέσω ενός Η/Υ) και παρακολουθείται η εξέλιξή του καταγράφοντας τα χαρακτη-
ριστικά που μας ενδιαφέρουν. 
- Η συμπεριφορά του μοντέλου γίνεται γνωστή μόνο για συγκεκριμένες τιμές των παρα-
μέτρων του. 
- Οι μέθοδοι προσομοίωσης μπορούν να εφαρμοστούν και σε πολύ σύνθετα και ρεαλι-
στικά μοντέλα. 
 

Οι Μέθοδοι Προσομοίωσης 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρουσιαστεί και αναπτυχθεί μία νέα «πειραμα-

τική» μέθοδος μελέτης στοχαστικών φαινομένων η οποία βασίζεται στην (ραγδαία 
αναπτυσσόμενη και σχετικά φθηνή) υπολογιστική ισχύ που προσφέρουν οι Η/Υ.  

Ένας εναλλακτικός «εμπειρικός» ή «πειραματικός» τρόπος μελέτης ενός στο-
χαστικού φαινομένου προφανώς είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομέ-
νου στο χρόνο (δηλαδή παρακολούθηση πολλών πραγματοποιήσεων του φαινομέ-
νου), καταγραφή των διαφόρων μεγεθών που το αφορούν και εξαγωγή «εμπειρικών» 
συμπερασμάτων.  

Για παράδειγμα, ο υπολογισμός της πιθανότητας ενός ενδεχομένου Α μπορεί 
πολύ απλά να γίνει καταγράφοντας το πλήθος των πραγματοποιήσεων στα οποία εμ-
φανίστηκε το Α. Από το νόμο των μεγάλων αριθμών, η πιθανότητα είναι ασυμπτωτι-
κά ίση με την οριακή σχετική συχνότητα εμφάνισης του Α.  

Προφανώς, η μελέτη μέσω αυτής της «πειραματικής» μεθόδου είναι καλύτερη 
όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος των πραγματοποιήσεων του φαινομένου που παρα-
τηρούμε. Στην πραγματικότητα όμως, η παρακολούθηση πολλών πραγματοποιήσεων 
ενός φαινομένου είναι συνήθως ανέφικτη ή πολυέξοδη. Σε αυτό το σημείο έρχεται να 
μας βοηθήσει η τεράστια υπολογιστική ισχύς των Η/Υ. Πράγματι, αντί να παρατη-
ρούμε πραγματοποιήσεις του φαινομένου στην πραγματικότητα, μπορούμε να «ανα-
παραστήσουμε» το φαινόμενο μέσα σε μία κατάλληλη «εικονική πραγματικότητα» 
ενός Η/Υ. Φυσικά θα πρέπει και πάλι να θεωρήσουμε κάποιες απλουστεύσεις του 
φαινομένου αλλά συνήθως είναι πολύ λιγότερες από τις απλουστεύσεις που θα κάνα-
με κατά τη αναλυτική μελέτη του. Από τη στιγμή τώρα που αναπαρίσταται σχετικά 
ικανοποιητικά το φαινόμενο από τον Η/Υ, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε χι-
λιάδες ή εκατομμύρια φορές και να καταγράψουμε τα χαρακτηριστικά του. Αυτή εί-
ναι η βασική ιδέα της εναλλακτικής εικονικής πειραματικής μεθόδου που είναι γνω-
στή ως «προσομοίωση» (Simulation).  
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 Ορισμένα παραδείγματα όπου μπορεί να αξιοποιηθεί η μέθοδος της προσο-
μοίωσης είναι π.χ.: 

• Συστήματα ουρών αναμονής (π.χ. τράπεζες, νοσοκομεία, δίκτυα υπολογιστών, 
κ.ο.κ.) 

•  Έλεγχος αποθεμάτων αποθηκών 
•  Αξιοπιστία πολύπλοκων συστημάτων 
•  Κίνηση μετοχών σε μία χρηματιστηριακή αγορά 
•  Εξάπλωση ασθενειών ή γενικότερα χαρακτηριστικών σε έναν πληθυσμό 
•  Μελέτη μετεωρολογικών φαινομένων 

κ.ο.κ. 

Με τη μέθοδο της προσομοίωσης όμως είναι δυνατή και η μελέτη κάποιων πολύπλο-
κων στατιστικών προβλημάτων όπως π.χ.: 

•  Προσεγγιστικός υπολογισμός της μέσης τιμής μιας πολύπλοκης συνάρτησης 
•  Προσεγγιστική εύρεση της κατανομής κάποιας πολύπλοκης στατιστικής συ-
νάρτησης 

•  Ασυμπτωτική συμπεριφορά πολύπλοκων στοχαστικών μοντέλων 
•  Προσεγγιστικός υπολογισμός του p-value ή της ισχύος ενός ελέγχου μιας υ-
πόθεσης σε ένα σύνθετο μοντέλο 

κ.ο.κ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
Ψευδοτυχαίοι Αριθμοί, Ολοκλήρωση Monte Carlo 

 

1.1. Παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών. 
Η βάση για την μελέτη ενός στοχαστικού φαινομένου μέσω προσομοίωσης 

αποτελείται από μία διαδικασία η οποία παράγει «τυχαίους αριθμούς». Εφόσον το 
φαινόμενο που καλούμαστε να μελετήσουμε είναι στοχαστικό, θα επηρεάζεται από 
κάποιες μεταβλητές των οποίων η τιμή δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων (δηλ. από 
τυχαίες μεταβλητές). Επομένως, το εικονικό πειραματικό μοντέλο που θα κατασκευ-
άσουμε με τη βοήθεια ενός Η/Υ θα πρέπει και αυτό να επηρεάζεται από κάποιους τυ-
χαίους αριθμούς. Άρα το πρώτο που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι πως μπορούμε να 
παράγουμε τυχαίους αριθμούς οι οποίοι θα εκφράζουν την εξέλιξη του εικονικού φαι-
νομένου. Αρχικά, με τον όρο τυχαίοι αριθμοί εννοούμε το αποτέλεσμα μιας πραγμα-
τοποίησης μιας (πεπερασμένης) ακολουθίας Χ1,Χ2,...,Χn ανεξάρτητων τυχαίων μετα-
βλητών η κάθε μια εκ των οποίων κατανέμεται ομοιόμορφα στο (0,1). Δηλαδή, 

)1,0(,)Pr()( ∈=≤= xxxXxF iX i
. 

Φυσικά, η παραγωγή μιας μεγάλης ακολουθίας πραγματικά τυχαίων αριθμών είναι 
αρκετά δύσκολη. Στην καλύτερη περίπτωση υπάρχουν αρχεία π.χ. σε CD που περιέ-
χουν αριθμούς που προέρχονται από στοχαστικά πειράματα (ενώ στην χειρότερη θα 
πρέπει να έχουμε την υπομονή να ρίξουμε ένα νόμισμα πάρα πολλές φορές...). Για το 
λόγο αυτό καταφεύγουμε στην παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών από έναν Η/Υ. Οι 
ψευδοτυχαίοι αριθμοί δεν είναι στην πραγματικότητα τυχαίοι (όπως διαφαίνεται και 
από το όνομά τους) αλλά παράγονται μέσα από κάποιες προσδιοριστικές (determinis-
tic) επαναληπτικές διαδικασίες ξεκινώντας από κάποια αρχική τιμή (αυτή μερικές 
φορές μπορεί να θεωρηθεί «τυχαία»). Παρόλα αυτά, οι αριθμοί αυτοί τις περισσότε-
ρες φορές (ανάλογα και με την επαναληπτική μέθοδο που χρησιμοποιείται) καταφέρ-
νουν να «ξεγελάσουν» αρκετούς γνωστούς ελέγχους τυχαιότητας. Στη συνέχεια, και 
για λόγους πληρότητας, θα παρουσιάσουμε περιληπτικά κάποιες τέτοιες επαναληπτι-
κές μεθόδους για την παραγωγή ψευδοτυχαίων αριθμών, αλλά δεν θα ασχοληθούμε 
καθόλου με την αξιολόγησή τους (δηλαδή με το κατά πόσον «τυχαίοι» μπορούν να 
θεωρηθούν οι αριθμοί που παράγουν). Περισσότερο μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιή-
σουμε τέτοιους αριθμούς για την προσομοίωση διαφόρων μοντέλων και για αυτό, για 
λόγους απλότητας στη συνέχεια θα θεωρούμε (ή θα προσποιούμαστε) ότι οι ψευδοτυ-
χαίοι αριθμοί που λαμβάνουμε είναι πράγματι τυχαίοι. 

 Μία από τις συνηθέστερες μεθόδους παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθμών μέσω 
Η/Υ είναι η εξής (πολλαπλασιαστική μέθοδος, multiplicative congruential method): 

Ξεκινάμε με μία αρχική τιμή x0∈Ν η οποία καλείται seed (π.χ. δίνεται από ε-
μάς ή λαμβάνεται από τα εκατοστά του δευτερολέπτου που δείχνει το ρολόι του υπο-
λογιστή). Στη συνέχεια, υπολογίζεται η νέα (ψευδοτυχαία) τιμή 

maxx mod01 =  

για κάποιους προεπιλεγμένους φυσικούς αριθμούς a,m (με x mod m συμβολίζουμε το 
υπόλοιπο της διαίρεσης του x δια του m, δηλαδή, ⎣ ⎦)//(mod mxmxmmx −= .  
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Συνεχίζοντας, υπολογίζουμε το maxx mod12 = , maxx mod23 =  κ.ο.κ. Επο-
μένως, κάθε xi ανήκει στο {0,1,...,m−1} και ο αριθμός  

)1,0[1,...,1,0 ⊆
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

∈
m

m
mm

xi  

μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ψευδοτυχαίος αριθμός μεταξύ του 0 και του 1. Συνοψίζο-
ντας, ο αλγόριθμος θα είναι: 

ΒΗΜΑ 0. Θέτουμε seedx =0 . 

ΒΗΜΑ i. Υπολογίζουμε το  maxx ii mod1−=   και θέτουμε  
m
xU i

i =  ,     ni ,...,2,1=  

Προφανώς οι αριθμοί U1, U2, ... που παράγονται από την παραπάνω διαδικα-
σία δεν είναι καθόλου τυχαίοι και μάλιστα μετά από πεπερασμένο αριθμό επαναλή-
ψεων (≤ m) θα εμφανιστεί ένας αριθμός xk που έχει ήδη εμφανιστεί (π.χ. xk = xr για r < 
k) και άρα από εκεί και ύστερα θα επαναληφθεί η αρχική ακολουθία, δηλ. xk+1 = xr+1, 
xk+2 = xr+2 κ.ο.κ. Επομένως, θα πρέπει να επιλέξουμε τα a, m έτσι ώστε για κάθε αρχι-
κή τιμή x0, το πλήθος των βημάτων μέχρι την επανάληψη της διαδικασίας να είναι 
αρκετά μεγάλο. Γενικά τα a, m θα πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε: 

• Για κάθε αρχική τιμή x0, η ακολουθία x1/m, x2/m, ...  να μπορεί να θεωρηθεί ως μία 
πραγματοποίηση ακολουθίας ανεξάρτητων ομοιόμορφων στο (0,1) τυχαίων μεταβλη-
τών. 

• Για κάθε αρχική τιμή x0, το πλήθος των βημάτων μέχρι την επανάληψη της διαδι-
κασίας να είναι αρκετά μεγάλο. 

• Οι αριθμοί xn να παράγονται σχετικά εύκολα και γρήγορα από έναν υπολογιστή. 

Οι τρεις παραπάνω συνθήκες συνήθως ικανοποιούνται όταν το m είναι ένας 
αρκετά μεγάλος πρώτος αριθμός που ταιριάζει με το μέγεθος των λέξεων που χειρίζε-
ται ο επεξεργαστής ή το λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, για μηχανές των 32-
bit μία καλή επιλογή είναι m = 232−1, a = 75−1.  

 Άλλη μία συνήθης μέθοδος παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθμών μέσω Η/Υ εί-
ναι και η ακόλουθη (μεικτή μέθοδος, mixed congruential method): 

ΒΗΜΑ 0. Θέτουμε seedx =0 . 

ΒΗΜΑ i. Υπολογίζουμε το  mcaxx ii mod)( 1 += −   και θέτουμε  
m
xU i

i =  ,   ni ,...,2,1=  

Σε αυτή την περίπτωση και πάλι επιλέγουμε το m με τον ίδιο σκεπτικό.  

Η μέγιστη περίοδος που μπορούμε να επιτύχουμε με τις παραπάνω μεθόδους 
είναι προφανώς m (και σε αυτή την περίπτωση λέγεται ότι η μέθοδος έχει πλήρη πε-
ρίοδο). Από τη θεωρία αριθμών, αποδεικνύεται ότι πλήρης περίοδος μπορεί να επι-
τευχθεί αν για τα a, m, c ισχύουν οι τρεις ακόλουθες συνθήκες: (i) Αν το 4 διαιρεί το 
m, τότε θα πρέπει να διαιρεί και το a−1, (ii) Οι m, c είναι μεταξύ τους πρώτοι (ο μό-
νος φυσικός που διαιρεί και τους δύο να είναι ο 1), (iii) Αν ο q είναι ένας πρώτος α-
ριθμός που διαιρεί τον m, τότε θα πρέπει να διαιρεί και τον a−1. 
 Στη συνέχεια δεν θα μας απασχολήσει περισσότερο η βέλτιστη επιλογή των a, 
m, c διότι κάθε γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. Pascal, VBasic, C, Fortran) αλλά και 
κάθε υπολογιστικό πρόγραμμα (Mathematica, Matlab, Maple κ.α.) ή πρόγραμμα επε-
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ξεργασίας δεδομένων (Excel, SPSS, S-Plus, Statgraphics κ.α.) έχει ενσωματωμένη 
μία γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών και παρέχει αυτόματα τυχαίους αριθμούς συ-
νήθως με την εντολή RANDOM ή RAND ή RND που ικανοποιεί τα παραπάνω χαρακτηρι-
στικά. Μάλιστα ορισμένα πακέτα (π.χ. SPSS, Mathematica κ.α.) μπορούν να παρά-
γουν ψευδοτυχαίους αριθμούς και από άλλες κατανομές. Για απλότητα στη συνέχεια 
θα υλοποιούμε αλγορίθμους (μια σειρά διαδικασιών για την λύση ενός συγκεκριμέ-
νου προβλήματος) με το πακέτο Mathematica αλλά οι ίδιοι αλγόριθμοι μπορούν να 
υλοποιηθούν από οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού.  

Στο Mathematica λοιπόν ένας τυχαίος αριθμός παράγεται ως εξής (στο εξής οι 
εντολές του Mathematica θα θεωρούνται γνωστές για αυτό βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
Εισαγωγή στο Mathematica): 

 SeedRandom[]; 
Print[Random[]] 

 

 0.626681  

Εδώ το Seed λαμβάνεται με κάποιο τρόπο από το ρολόι του υπολογιστή. Επομένως 
κάθε φορά που εκτελούμε τις παραπάνω εντολές θα παράγεται ένας διαφορετικός τυ-
χαίος αριθμός. Αν αντί της εντολής SeedRandom[] χρησιμοποιούσαμε π.χ. την  

SeedRandom[10]  

τότε θέτουμε Seed = 10 και κάθε φορά θα παράγεται ο ίδιος τυχαίος αριθμός. Αυτό 
μπορεί να είναι χρήσιμο στη περίπτωση που θέλουμε να πάρουμε ακριβώς την ίδια 
ακολουθία τυχαίων αριθμών π.χ. γιατί θέλουμε να ελέγξουμε αν η υλοποίηση ενός 
αλγορίθμου είναι σωστή. 

 Επίσης, μπορούμε να πάρουμε n τυχαίους αριθμούς ως εξής: 

 SeedRandom[] 
Do[Print[Random[]],{5}] 

 

 0.854105 
0.904517 
0.999914 
0.875872 
0.0265754 

 

Μπορούμε να δούμε γραφικά π.χ. 100 τέτοιους αριθμούς: 

 R = Table[Random[], {100}]; 
ListPlot[R, AspectRatio -> 0.2]; 
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ή να δούμε πως κατανέμονται π.χ. 50 τέτοιοι αριθμοί στο (0,1): 

 R = Table[{Random[], 0}, {50}] 
ListPlot[R, AspectRatio -> 0.1] 

 

 {{0.130021,0},{0.336655,0},{0.200444,0},{0.53731,0},{0.396593,0}, 
{0.00635692,0},{0.872376,0},{0.985236,0},{0.465032,0},{0.0762015,0}, 
{0.467717,0},{0.70506,0},{0.0159162,0},{0.252244,0},{0.262845,0}, 
{0.586649,0},{0.181962,0},{0.685316,0},{0.468637,0},{0.146929,0}, 
{0.418911,0},{0.350385,0},{0.547801,0},{0.901396,0},{0.28889,0}, 
{0.0137299,0},{0.347357,0},{0.364086,0},{0.892297,0},{0.00737298,0}, 
{0.474981,0},{0.37885,0},{0.427265,0},{0.931171,0},{0.00726399,0}, 
{0.67379,0},{0.411349,0},{0.678928,0},{0.744419,0},{0.0871401,0}, 
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{0.229387,0},{0.993612,0},{0.275782,0},{0.940211,0},{0.810476,0}, 
{0.643227,0},{0.727981,0},{0.038815,0},{0.521587,0},{0.629497,0}} 
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Εάν επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία λαμβάνουμε τα παρακάτω γραφήματα: 
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... κ.ο.κ. 

 

Μπορούμε επίσης να κατασκευάσουμε το ιστόγραμμα που προκύπτει από ένα σχετι-
κά μεγάλο δείγμα (n = 10000) (χωρίζοντας το [0,1] σε 10 διαστήματα εύρους 0.1 το 
καθένα) 

 << Graphics`Graphics` 
R = Table[Random[], {10000}]; 
Histogram[R,HistogramCategories -> {0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 
0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}]; 
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Παρατηρούμε ότι, τουλάχιστον από τα παραπάνω γραφήματα, οι ψευδοτυχαί-
οι αριθμοί που λαμβάνονται από το Mathematica μέσω της εντολής Random[] «μοιά-
ζουν» με τυχαίους αριθμούς που λαμβάνονται από την ομοιόμορφη κατανομή. Πιο 
συστηματικά, θα μπορούσαμε να δούμε πόσο «καλά» μοιάζουν με τυχαίους αριθμούς 
εξετάζοντας αν μπορούν να «ξεγελάσουν» διάφορους ελέγχους τυχαιότητας (π.χ. διά-
φορα τεστ ροών ή στατιστικών συναρτήσεων σάρωσης) και ελέγχους καλής προσαρ-
μογής στην ομοιόμορφη κατανομή (π.χ. χ2 ή Kolmogorov-Smirnov τεστ). Στη συνέ-
χεια δεν θα μας απασχολήσουν διαδικασίες ελέγχου τυχαιότητας της παραγόμενης 
ακολουθίας και μάλιστα στο εξής θα «προσποιούμαστε» ότι οι ψευδοτυχαίοι αριθμοί 
που δίνονται από κάποιο πακέτο είναι τυχαίοι αριθμοί.  
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1.2. Υπολογισμός μέσης τιμής - ολοκληρώματος μέσω προσομοίωσης. 
 Μία από τις πρώτες εφαρμογές της προσομοίωσης ήταν ο προσεγγιστικός υ-
πολογισμός ολοκληρωμάτων. Έστω λοιπόν ότι επιθυμούμε να υπολογίσουμε το ολο-
κλήρωμα 

∫=
1

0
)( dxxgμ  

για κάποια (μετρήσιμη) συνάρτηση g. Είναι αρκετά γόνιμη η παρατήρηση ότι το συ-
γκεκριμένο ολοκλήρωμα μπορεί εναλλακτικά να γραφεί στη μορφή 

μ=⋅== ∫∫
∞

∞−

1

0
1)()()())(( dxxgdxxfxgUgE U  

όπου U είναι μία τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή στο (0,1), 
δηλαδή έχει συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας fU(x) = 1 για x∈(0,1). Με άλλα λό-
για, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα τυχαίο πείραμα παράγει μία τ.μ. g(U) της ο-
ποίας επιθυμούμε να υπολογίσουμε την αναμενόμενη τιμή. Από τον νόμο των μεγά-
λων αριθμών (σύμφωνα με τον οποίο ο δειγματικός μέσος συγκλίνει στον πληθυ-
σμιακό μέσο), αν εκτελέσουμε το ίδιο πείραμα πολλές φορές, το μ θα είναι (οριακά) 
ίσο με τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων αυτών των πειραμάτων (υποθέτουμε ότι 
Ε(|g(U)|) < ∞). Αυτό εκφράζεται μαθηματικά ως εξής: Έστω U1,U2,...,Un ανεξάρτητες 
τ.μ. από την ομοιόμορφη στο (0,1) κατανομή. Οι νέες τ.μ. g(U1),g(U2),...,g(Un) είναι 
προφανώς και αυτές ανεξάρτητες και ισόνομες και από τον (ισχυρό) νόμο των μεγά-
λων αριθμών θα ισχύει (με πιθανότητα 1) ότι 

))(()(1
1

UgEUg
n n

n

i
i ∞→

=

→∑ . 

Αυτή η τεχνική υπολογισμού ολοκληρωμάτων ονομάζεται τεχνική Monte Carlo. Ε-
πομένως, το ))(( UgE=μ  προσεγγίζεται από το )(1

1
i

n
in Ug=∑  το οποίο είναι τυχαία 

μεταβλητή και με αυτή την έννοια, το )(1
1

i
n
in Ug=∑  αποτελεί μία «εκτίμηση» του μ. Ο 

σχετικός αλγόριθμος είναι ο επόμενος: 

ΒΗΜΑ 1. Παράγουμε n τυχαίους αριθμούς U1, U2, ..., Un ~ U(0,1) 

ΒΗΜΑ 2. Υπολογίζουμε την τιμή )(ˆ 1
1

i
n
in Ug=∑=μ  

Η τιμή αυτή αποτελεί σύμφωνα με τα παραπάνω εκτίμηση του μ. Προφανώς, όσο με-
γαλύτερο είναι το n, τόσο καλύτερη θα είναι η εκτίμηση (η τ.μ. )(ˆ 1

1
i

n
in Ug=∑=μ  θα 

έχει μικρότερη διασπορά).  

Παράδειγμα. Αν g(x) = lnx, μία απλή υλοποίηση του παραπάνω αλγορίθμου είναι η 
ακόλουθη (n=10000 επαναλήψεις): 

 g[x_]:= Log[x]; 
SeedRandom[]; 
n=10000;   
s=0; 
Do[U=Random[]; s=s+g[U],{n}]; 
Print[s/n] 

 

 -1.00789  

Προφανώς, το παραπάνω ολοκλήρωμα μπορεί να υπολογιστεί και επακριβώς: 
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1]ln[ln 1
0

1

0
−=−== ∫ xxxxdxμ  

επαληθεύοντας την παραπάνω εκτίμηση. Εφόσον δεν έχουμε καθορίσει κάποιο συ-
γκεκριμένο seed, κάθε φορά που θα εκτελέσουμε τις παραπάνω εντολές θα πάρουμε 
διαφορετική εκτίμηση, π.χ.:  

-1.01827, -1.00811, -0.993916, -0.988674, -1.01243 κ.ο.κ.  

Εάν τώρα αυξήσουμε το πλήθος των επαναλήψεων, τότε θα πάρουμε καλύτερες εκτι-
μήσεις. Π.χ. για n = 100000 λαμβάνουμε τις τιμές  

-0.997586, -1.00053, -1.00436, -1.00095, -0.99685 κ.ο.κ.  

 Είναι φανερό ότι η παραπάνω μέθοδος εκτίμησης δεν περιορίζεται μόνο κατά 
τον υπολογισμό ολοκληρωμάτων επί του (0,1) αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
για ολοκληρώματα με οποιαδήποτε άκρα. Αυτό που χρειάζεται σε κάθε περίπτωση 
είναι ο κατάλληλος μετασχηματισμός της μεταβλητής ολοκλήρωσης ώστε να κατα-
λήξουμε και πάλι σε ολοκλήρωμα με άκρα 0,1. Για παράδειγμα,  

)()())(()()(
1

0

1

0 ab
axydyyhdyyabagabdxxg

b

a −
−

==−+−= ∫∫∫  

και 

)
1
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1

0

1

0

12

0 +
==−= ∫∫∫ −−∞

x
ydyyhdyygydxxg  

Η πραγματική ισχύς όμως της συγκεκριμένης μεθόδου αποκαλύπτεται κατά 
τον υπολογισμό πολλαπλών ολοκληρωμάτων. Για παράδειγμα, το ολοκλήρωμα 

∫ ∫ ∫∫ −==
1

0 11

1

0

1

0 21]1,0[
...),...,,(...)( kkk dxdxdxxxxgdg

k
xxμ  

μπορεί να γραφεί εναλλακτικά στη μορφή 

)),...,,(())(( 21 kUUUgEgΕ == Uμ  

όπου U1, U2,...,Uk είναι ανεξάρτητες τ.μ. από ομοιόμορφη κατανομή στο (0,1). Παρό-
μοια με παραπάνω, θεωρούμε Ui = (Ui1,Ui2,...,Uik), i = 1,2,...,n ανεξάρτητα μεταξύ 
τους τυχαία διανύσματα το καθένα οποία αποτελείται από k ανεξάρτητες τ.μ. από την 
ομοιόμορφη στο (0,1) κατανομή. Οι τ.μ. g(U1), g(U2), ...,g(Un) είναι ανεξάρτητες και 
ισόνομες τ.μ. και επομένως από τον (ισχυρό) νόμο των μεγάλων αριθμών θα ισχύει 
και πάλι ότι 

))(()(1
1

UU gEg
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n

i
i ∞→

=

→∑  

με πιθανότητα 1 (προφανώς θεωρούμε ότι η g είναι μετρήσιμη και Ε(|g(U)|) < ∞).  

 
Παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι επιθυμούμε να εκτιμήσουμε το ολοκλήρωμα 

∫ ∫ +=
1

0

1

0

)( 2

dxdye yxμ  

Χρησιμοποιώντας το Mathematica θα είναι 
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 g[x_, y_]:= Exp[(x + y)^2]; 
SeedRandom[]; n=10000; s=0; 
Do[s=s+g[Random[],Random[]],{n}]; 
Print[s/n] 

 

 4.89727  

Για επαλήθευση, ο (αριθμητικός) υπολογισμός του παραπάνω ολοκληρώματος και 
πάλι μέσω του Mathematica δίνει: 

 NIntegrate[Exp[(x + y)^2], {x, 0, 1}, {y, 0, 1}]  

 4.89916  

 

Μπορούμε πιο παραστατικά να δούμε πως η ακολουθία (στοχαστική διαδικασία) 

∑∑
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i
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i
S

1

2
21

1
))exp((1)(1 U ,    i = 1,2,... 

προσεγγίζει την τιμή ∫ ∫ +==
1

0

1

0

)( 2

))(( dxdyegE yxUμ  ≈ 4.89916,  καθώς το i αυξάνε-

ται από το 1 έως το 5000 χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εντολές: 

 g[x_, y_] := Exp[(x + y)^2]; 
SeedRandom[]; n = 5000; list = {}; s = 0;  
Do[s = s + g[Random[], Random[]];  
  list = Append[list, s/i]; 
  ,{i, 1, n}]; 
ListPlot[list, PlotJoined -> True , PlotRange -> {4, 7}] 
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Και στην πολυδιάστατη περίπτωση, η εκτιμητική μέθοδος Monte Carlo δεν 
περιορίζεται μόνο κατά τον υπολογισμό ολοκληρωμάτων επί του (0,1)k αλλά μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για ολοκληρώματα με οποιαδήποτε άκρα, αρκεί και πάλι να εκτε-
λέσουμε κατάλληλο μετασχηματισμό των μεταβλητών ολοκλήρωσης. 

Φυσικά, για τον προσεγγιστικό υπολογισμό ολοκληρωμάτων είναι πολύ καλύ-
τερο να χρησιμοποιήσουμε, όταν αυτό είναι εφικτό, γνωστές διαδικασίες της αριθμη-
τικής ανάλυσης (όπως π.χ. γίνεται με την παραπάνω εντολή NIntegrate). Το πλεο-
νέκτημα της Monte Carlo ολοκλήρωσης, είναι ότι είναι πολύ απλή και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί άμεσα για οποιαδήποτε συνάρτηση.  
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Παράδειγμα. Έστω U1,U2,... ανεξάρτητες τ.μ. από την ομοιόμορφη στο (0,1) κατα-
νομή, και 

⎭
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⎨
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>= ∑
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xUnN
n

i
ix

1
:min  

Εδώ, το Nx εκφράζει το ελάχιστο πλήθος ομοιόμορφων τ.μ. που θα χρειαστεί να α-
θροίσουμε ώστε να ξεπεραστεί το x. Αρχικά λοιπόν λαμβάνουμε μία τ.μ. U1 και εξε-
τάζουμε αν U1 > x. Εάν ισχύει, τότε θα είναι Νx = 1, διαφορετικά λαμβάνουμε ακόμη 
μία τ.μ. U2 και εξετάζουμε αν U1+U2 > x. Εάν ισχύει, τότε θα είναι Νx = 2, κ.ο.κ. Επι-
θυμούμε να υπολογίσουμε τον αναμενόμενο πλήθος από τ.μ. που θα χρειαστούμε 
προκειμένου να ξεπεράσουμε το 1 (δηλ. το Ε(Ν1)). 

Χρησιμοποιώντας προσομοίωση, θα εκτιμήσουμε το Ε(Ν1) με βάση ένα δείγ-
μα n = 100000 τιμών του Ν1.  

 d = 0;  
n = 100000; 
Do[s = 0; m = 0; 
  While[s <= 1, s = s + Random[]; m = m + 1 ]; 
  d = d + m; 
  , {n}] 
Print[N[d/n]]; 

 

 2.71602  

Εδώ υποπτευόμαστε ότι ίσως E(N1) = e ≈ 2.71828. Πράγματι,  
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Παρατηρώντας ότι, για k = 2,3,... 
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Για 0 ≤ x ≤ 1, είναι dyyFxF
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Επομένως, για 0 ≤ x ≤ 1, 
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και επαληθεύουμε ότι eNE =)( 1 . 
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Ασκήσεις 
1. Αν x0 = 3 και xn = 5xn-1 + 7 mod 200, βρείτε τα x1,x2,...,x200. Επιτυγχάνεται πλήρης 
περίοδος; 

2. Εκτιμήστε μέσω προσομοίωσης τα ολοκληρώματα: 

(α). ∫
1

0
)exp( dxex ,    (β). ∫

∞ −+
0

22 )1( dxxx ,     (γ). ∫
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∞−

− dxe x 2

,    (δ). dxdye
x yx∫ ∫

∞ +−

0 0
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3. Εκτιμήστε μέσω προσομοίωσης το Cov(U,eU), όπου η τ.μ. U ακολουθεί ομοιόμορ-
φη κατανομή στο (0,1). Συγκρίνετε με την ακριβή τιμή. 

4. Εκτιμήστε μέσω προσομοίωσης τα 

(α) ,  )1,( 2UUCov − ,    (β) )1,( 22 UUCov −  

όπου η τ.μ. U ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή στο (0,1).  

5. Έστω U1,U2,... ανεξάρτητες τ.μ. από την ομοιόμορφη στο (0,1) κατανομή, και 
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όπου από σύμβαση, 10
1 ≡∏ =i . (α) Εκτιμήστε το Ε(Ν) με βάση ένα δείγμα n = 10000 

τιμών του Ν. (β) Εκτιμήστε την πιθανότητα Pr(N = i) για i = 0,1,...,6. 

6. Από το τελευταίο παράδειγμα, είδαμε πως μπορούμε να προσεγγίσουμε το e χρη-
σιμοποιώντας μια ακολουθία τ.μ. και τις απλές πράξεις +, −, ×, / (φυσικά και δεν 
πρόκειται για την καλύτερη μέθοδο προσέγγισης του e). Μπορείτε να προτείνετε κά-
ποια ανάλογη μέθοδο προσέγγισης του π; 


