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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
federací
(členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem obvykle provádějí technické komise ISO. Každý
člen zajímající se o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen
v této komisi. Práce se zúčastňují mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala
pracovní kontakt. ISO těsně spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
otázkách elektrotechnické normalizace.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členským organizacím k hlasování. Zveřejnění
mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit zodpovědnou za identifikování libovolného patentového práva nebo všech
patentových práv.

ISO 28640 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69 Aplikace statistických metod.

Toto je její první vydání.



Úvod
Tato mezinárodní norma stanovuje typické algoritmy generování číselných posloupností, na něž
mohou uživatelé hledět tak, jako by to byly realizace reálných náhodných veličin.

Dnes má většina statistiků, vědců a techniků k dispozici dostatečně výkonné počítače, umožňující
provádět rozsáhlé počítačové simulace a je důležité, aby základem těchto simulací byly spolehlivé
generátory pseudonáhodných čísel. Tato mezinárodní norma byla vypracována proto, aby pomohla
zajistit, že vždy, když je vyžadováno znáhodnění, bude provedeno správně a účinně.

V oblasti statistické normalizace lze nalézt šest případů použití znáhodnění:

?    vytváření náhodného výběru;

?    analýza vybraných dat;

?    tvorba norem;

?    prověřování teoretických výsledků;

?    prokazování, že navrhované postupy mají požadované vlastnosti;

?    řešení otázek nejistoty ve statistické literatuře.



1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje metody generování rovnoměrně a nerovnoměrně rozdělených
náhodných
čísel, určených pro simulace metodou Monte Carlo. Nejsou zahrnuty kryptografické metody
generování náhodných čísel. Tuto mezinárodní normu mohou požívat zejména

?    výzkumníci, provozní inženýři nebo experti v oblasti řízení provozu, kteří používají statistickou
simulaci;

?    statistici, kteří potřebují randomizaci v souvislosti s metodami statistického řízení kvality, se
statistickým navrhováním experimentů nebo s výběrovými šetřeními;

?    matematici v oblasti aplikované matematiky, kteří navrhují složité optimalizační postupy
vyžadující použití metod Monte Carlo;

?    programátoři, kteří implementují algoritmy pro generování náhodných čísel z daných rozdělení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


