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Wkład profesora Ryszarda Zielińskiego do metod
Monte Carlo i generatorów liczb losowych.
Jednostajna asymptotyka w statystyce

Streszczenie Omawiamy dwa ważne wycinki działalności naukowej Ryszarda Zie-
lińskiego. Po pierwsze, są to prace związane z metodami Monte Carlo. Wiele z nich
dotyczyło stochastycznych metod optymalizacji. Ryszard Zieliński badał algorytmy
typu stochastycznej aproksymacji i poszukiwań losowych. Interesował się zagad-
nieniami optymalizacji globalnej. Podkreślamy wątek traktowania zadań oblicze-
niowych w sposób właściwy dla statystyki matematycznej. Wspominamy również
o związkach algorytmów typu „symulowanego wyżarzania” z wcześniejszymi wyni-
kami Zielińskiego. Odrębny rozdział stanowią prace na temat generatorów losowych.
Ryszard Zieliński zaproponował i badał generator wytwarzający nieokresowy ciąg
liczb pseudo-losowych.

Inny nurt badań Ryszarda Zielińskiego dotyczy jednostajnych twierdzeń granicznych
w statystyce. Motywacja jest związana z podkreślaną przez Zielińskiego metodolo-
gią statystyki jako nauki dedukcyjnej rozwijanej na potrzeby zastosowań. Zieliń-
ski badał, w których modelach statystycznych Prawo Wielkich Liczb i Centralne
Twierdzenie Graniczne zachodzi jednostajnie względem rozważanej rodziny rozkła-
dów prawdopodobieństwa. Rozstrzygnął pytanie o jednostajną zgodność kwantyli
próbkowych. Wykazał, jak można osiągnąć jednostajną zgodność wygładzonej dys-
trybuanty empirycznej, dowodząc odpowiednik nierówności Dvoretzky’ego–Kiefera–
Wolfowitza.
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1. Metody Monte Carlo
Profesor Ryszard Zieliński zajmował się metodami Monte Carlo i po-

krewnymi zagadnieniami niemal od początku swojej działalności naukowej.
Powracał wielokrotnie do tej problematyki w późniejszych latach. Spośród

http://dx.doi.org/10.14708/ma.v40i2.369


94 Prace Ryszarda Zielińskiego

napisanych przez niego artykułów badawczych, ponad dziesięć dotyczyło tej
tematyki: [R5, R7, R11, R12, R16, R17, R20, R22, R24, R33, R40, R48].
Niektóre prace trudno jednoznacznie zakwalifikować, bo granica pomiędzy
metodami Monte Carlo i innymi działami statystyki jest płynna. Ryszard
Zieliński w kilku pracach, między innymi [R11, R24], explicite wykazywał
równoważność pewnych problemów obliczeniowych z klasycznymi zadaniami
statystyki matematycznej.

Ryszard Zieliński był autorem lub współautorem czterech ważnych ksią-
żek poświęconych Monte Carlo, generatorom liczb losowych i symulacjom
stochastycznym. Książka [B3] o generatorach losowych zdobyła dużą popu-
larność, doczekała się niemieckiego tłumaczenia [B6], a później nowej, znacz-
nie zmodyfikowanej wersji [B12], której współautorem został Robert Wie-
czorkowski. Do chwili obecnej jest podstawowym źródłem używanym przez
studentów wielu uczelni i przez badaczy używających generatorów losowych.
Opublikowana w 1970 roku książka [B1] pozostaje, mimo upływu lat, jedyną
monografią w języku polskim poświęconą metodom Monte Carlo. Napisana
wspólnie z Peterem Neumannem (po niemiecku) pozycja [B7] jest bardziej
specjalistyczna i w dużej mierze zawiera wyniki obu Autorów, wcześniej opu-
blikowane w czasopismach. Istnieje polska wersja tej monografii, [B8]. Prze-
kładu z języka niemieckiego dokonał. . . oczywiście Ryszard Zieliński.

Sporo jest artykułów autorstwa Ryszarda Zielińskiego popularyzujących
metody Monte Carlo: [P2, P4, P6, P12, P14]. Na szczególną uwagę zasługuje
[P6]. Na szczególną uwagę zasługuje [P6]. Jest to cały cykl artykułów opu-
blikowanych w Delcie w latach 1975–1976 i składający się z sześciu części.
Faktycznie jest to systematyczny, bardzo solidny wykład, ale utrzymany na
poziomie zrozumiałym dla dociekliwych laików. Praca [P12] przybliża pro-
blematykę „wytwarzania losowości” w przystępny sposób.

Nie mogę w tym miejscu nie wspomnieć o działalności dydaktycznej Ry-
szarda Zielińskiego na polu metod Monte Carlo. W latach osiemdziesiątych na
Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
(MIMUW) Ryszard zainicjował wykłady z nowego przedmiotu, nazwanego
„Symulacje Stochastyczne”. Ten przedmiot bardzo spodobał się studentom
i szybko zdobył popularność. Byłem wtedy świeżo po doktoracie i rozpo-
czynałem pracę na MIMUW na stanowisku adiunkta (dzięki rekomendacji
profesora Ryszarda Zielińskiego). W pewnym momencie Ryszard zapropono-
wał mi „przejęcie” wykładów z „Symulacji Stochastycznych”. Prowadzę ten
przedmiot do dzisiaj na dwóch uniwersytetach, w dużej mierze wykorzystując
program ułożony przez Ryszarda. Przywiązuję do „Symulacji Stochastycz-
nych” duże znaczenie i uważam te zajęcia za niezwykle ważne dla studentów
zgłębiających rachunek prawdopodobieństwa i statystykę.

1.1. Optymalizacja stochastyczna
Przejdę do omówienia kilku wyników zawartych w opublikowanych przez

Ryszarda artykułach. Muszę zastrzec, że wobec szczupłości miejsca i czasu
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pozwolę sobie na nieco subiektywny wybór tych prac, które na mnie wywarły
największy wpływ. Spośród zagadnień związanych z Monte Carlo, najwięk-
szym zainteresowaniem Ryszarda Zielińskiego cieszyły się problemy optyma-
lizacji stochastycznej. Tej tematyki dotyczyły prace [R5, R11, R16], opubliko-
wane w latach 1965-74 w piśmie Algorytmy, wydawanym przez Instytut Ma-
szyn Matematycznych (IMM) PAN. Wydaje się, że okres pracy w IMM był
ważnym epizodem w życiu Ryszarda i pozostawił trwały ślad w postaci zain-
teresowania zagadnieniami obliczeniowymi. Krótki i zwięzły artykuł [R11]
zawiera formalny dowód równoważności zadania poszukiwania maksimum
funkcji i estymacji mody rozkładu prawdopodobieństwa. W artykule [R16]
rozważa się stochastyczny algorytm maksymalizacji funkcji F : X → R,
gdzie X ⊂ Rm (używamy tu oznaczeń innych niż w omawianym artykule;
„zapożyczyliśmy” oznaczenia z późniejszej pracy [R17], aby podkreślić ana-
logie i ułatwić porównanie). Pojedynczy krok jest następujący. Jeśli dane są
punkty X0, X1, . . . , Xn, to losuje się punkt ξn z rozkładu jednostajnego na
sferze o środku w Xn i promieniu R (będziemy ξn nazywali „propozycją”).
Następnie przyjmuje się

Xn+1 =

{
Xn, jeśli F (ξn) 6 F (Xn);

ξn w przeciwnym przypadku.
(1.1)

Słowami: jeśli „propozycja” powiększa wartość funkcji celu, to wykonujemy
ruch z Xn do ξn, w przeciwnym przypadku „stoimy w miejscu”. W pracy
[R16] wyprowadza się oszacowanie na prawdopodobieństwo „sukcesu”, czyli
na P(F (ξn) > F (Xn)). Warto wzór (1.1) zapamiętać, bo podobne algorytmy
były przedmiotem badań w również w dalszych pracach Ryszarda Zieliń-
skiego. W szczególności stanowią one temat jego rozprawy habilitacyjnej
[R17] zatytułowanej „Global stochastic approximation”. Rozpatrywana jest
tu znacznie ogólniejsza sytuacja. Po pierwsze zakłada się, że wartości funk-
cji celu (oznaczanej przez F ) są obserwowane z błędem losowym: dostępne
są tylko wartości zmiennych losowych Yx takich, że EYx = F (x). Po dru-
gie, „propozycje” kolejnych kroków algorytmu maksymalizacji są generowane
zgodnie z ogólną regułą

P(ξn ∈ S|Xn = x) = Qx(S),

gdzie Q jest markowowskim jądrem przejścia (w zasadzie dowolnym, chociaż
część pracy dotyczy przypadku gdy Q nie zależy od x). Algorytm poszuki-
wania maksimum funkcji F przybiera teraz postać

Xn+1 =

{
Xn, jeśli Yξn 6 YXn ;

ξn w przeciwnym przypadku.
(1.2)

Najciekawszą modyfikacją i uogólnieniem wydaje się randomizacja reguły
przejścia. Najpierw wybieramy pewną niemalejącą funkcję w o wartościach
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w przedziale [0, 1 − α]. Następnie, w każdym kroku wykonujemy dodatkowe
losowanie zmiennej Un o rozkładzie jednostajnym na przedziale [0, 1] i przyj-
mujemy

Xn+1 =


Xn, jeśli {Yξn 6 YXn i Un > w(YXn)}

lub {Un 6 w(YXn)};
ξn w przeciwnym przypadku.

(1.3)

Opisowo, regułę (1.3) można podsumować w następujący sposób. W przy-
padku, gdy „propozycja ξn prowadzi do pogorszenia wyniku”, czyli mamy
Yξn 6 YXn , rezygnujemy z wykonania ruchu i pozostajemy w dotychczaso-
wym punkcie Xn. Jeśli „propozycja poprawia wynik”, czyli mamy Yξn > YXn ,
wtedy decyzję o wykonaniu kroku (przejście z Xn do ξn) uzależniamy od
wyniku dodatkowego losowania. Z prawdopodobieństw em 1 − w(YXn) wy-
konujemy ruch, zaś z prawdopodobieństw em w(YXn) „stoimy w miejscu”.
Okazuje się (jest to Twierdzenie 3 w omawianej pracy), że zmodyfikowany
przez randomizację algorytm (1.3) zmierza do rozkładu „bardziej skoncen-
trowanego” wokół maksimum funkcji F , niż (1.2). Randomizacja jest zatem
istotnie ulepszeniem wyjściowej procedury. Udowodnione jest także Twier-
dzenie 4, mówiące o zbieżności prawie na pewno ciągu Xn do globalnego
maksimum funkcji F (dokładniej, do zbioru {x : F (x) > F0 − ε}, gdzie
F0 = ess supxF (x)).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na związek wyników Ryszarda Zie-
lińskiego z „symulowanym wyżarzaniem” (simulated annealing, SA). Jest to
rodzina stochastycznych algorytmów optymalizacji, zaproponowanych przez
Kirkpatricka i innych [6] w roku 1983 i niezależnie przez Černego [2] w roku
1985. Dla ułatwienia porównań napiszmy wersję SA w trochę nietypowy (ale
równoważny) sposób. Załóżmy, że celem jest maksymalizacja funkcji F (zwy-
kle w literaturze poświęconej SA mówi się o minimalizacji, ale to oczywiście
czysto umowna kwestia). Pojedynczy krok algorytmu SA można zapisać tak:

Xn+1 =


Xn, jeśli F (ξn) 6 F (Xn)

i Un > exp [βn (F (ξn)− F (Xn))] ;

ξn w przeciwnym przypadku,

(1.4)

gdzie βn jest interpretowane jako „odwrotność temperatury” (ciąg βn → ∞
tworzy „schemat ochładzania”), wyrażenie exp [βn (F (ξn)− F (Xn))] zaś jest
to prawdopodobieństwo akceptacji w sławnym algorytmie Metropolisa. Po-
wróćmy teraz do wzoru (1.3), zakładając że funkcję celu obserwujemy bez-
błędnie, czyli Yx = F (x). Reguła (1.3) mówi, że Xn+1 = Xn jeśli {F (ξn) 6
F (Xn) i Un > w(F (Xn))} lub Un 6 w(YXn). Jedna z zasadniczych różnic
pomiędzy (1.3) i (1.4) jest zatem następująca. W algorytmie rozpatrywanym
w rozprawie habilitacyjnej Zielińskiego zawsze odrzuca się ruch pogarszający
wartość F natomiast nie zawsze akceptuje się ruch prowadzący do poprawie-
nia wartości F . W algorytmach SA jest na odwrót: zawsze akceptuje się ruch
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prowadzący do poprawienia F , ale nie zawsze odrzuca się ruch pogarszający
wartość F . Ryszard podkreślał analogię pomiędzy obiema rodzinami algoryt-
mów. Sceptycznie traktował przeważające w literaturze lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych opinie o rewolucyjnym i nowatorskim charakterze sy-
mulowanego wyżarzania. Swój sceptycyzm popierał argumentami w postaci
twierdzeń matematycznych. Przytoczmy bez komentarza fragment streszcze-
nia artykułu [R48]: „A sufficient condition for Simulated Annealing not to
leave a basin of local minimum is given”. W rozprawie doktorskiej Roberta
Wieczorkowskiego [11], której był promotorem, również znalazły się wyniki
o charakterze negatywnym. Jej autor pokazał, że w pewnych modelach SA
jest mniej efektywne niż prosta metoda poszukiwań losowych.

W tym miejscu pozwolę sobie na bardziej osobiste wspomnienie. We wcze-
snych latach dziewięćdziesiątych Ryszard zachęcił mnie do zajęcia się stocha-
stycznymi algorytmami optymalizacji i w szczególności symulowanym wyża-
rzaniem. Zachęcił tak skutecznie, że od tego czasu do dzisiaj metody Monte
Carlo pozostały moim głównym tematem pracy. Kilka artykułów o symulo-
wanym wyżarzaniu, które uważam za najważniejsze w moim dorobku, za-
wdzięczam Ryszardowi i jego niezwykłej zdolności przekonywania.

Artykuł [R24] powstał podczas pobytu Ryszarda Zielińskiego w Medio-
lanie. Powraca w nim idea równoważności zadań optymalizacji i problemów
statystycznych, obecna we wczesnych pracach Ryszarda. Tym razem analizo-
wany jest problem poszukiwania ekstremów funkcji wielomodalnej. Załóżmy,
że dysponujemy pewnym algorytmem optymalizacji, który zmierza do jed-
nego z lokalnych ekstremów funkcji celu, w zależności od punktu startu. Po-
stać tego algorytmu nie jest istotna. Może to być w zasadzie dowolna tak
zwana „zachłanna” procedura. Traktujemy ten algorytm po prostu jako od-
wzorowanie przyporządkowujące punktowi startu jedno z lokalnych ekstre-
mów. Dzielimy w ten sposób przestrzeń na „obszary przyciągania” poszcze-
gólnych ekstremów. Interesuje nas położenie ekstremów i objętości odpowied-
nich obszarów przyciągania, czyli pary (x∗i , θi), i = 1, . . . , k. Warto zauważyć,
że takie postawienie zadania ma uzasadnienie praktyczne: łatwo sobie wy-
obrazić sytuacje, w których istotna jest nie tylko „głębokość” minimum, ale
również „wielkość basenu tego minimum”. Z matematycznego punktu widze-
nia, zadanie polega na estymacji par (x∗i , θi) oraz ich liczby k na podstawie
przebiegów algorytmu optymalizacji lokalnej startujących z n losowo wybra-
nych punktów początkowych. Jest to równoważne estymacji prawdopodo-
bieństwa „klas” w rozkładzie wielomianowym oraz liczby tych klas. Zwróćmy
uwagę na tę drugą część zadania, bo tu są ukryte trudności. Ryszard Zie-
liński zaproponował rozwiązanie bayesowskie, narzucając pewien rozkład a
priori na nieznaną liczbę klas, czyli ekstremów lokalnych. Estymację liczby
klas w rozkładzie wielomianowym można zaliczyć do problemów „wyboru
modelu”, a więc rodziny zagadnień zajmujących dużo miejsca w najnowszej
literaturze statystycznej. Ryszard Zieliński doskonale uświadamiał sobie (i in-
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nym) ważność tej tematyki już we wczesnych latach osiemdziesiątych. Później
napisał dyskusyjny artykuł [R42]. Bronił tezy, że problem wyboru modelu na-
leży formalizować w sposób bayesowski. To już nie należy do tematu, który
tutaj omawiamy. Podkreślmy tylko, że artykuł [R24] w elegancki sposób po-
kazał ścisły związek metod optymalizacji Monte Carlo z żywo rozwijającym
działem statystyki matematycznej.

1.2. Generatory liczb losowych
Odrębną część dorobku naukowego profesora Ryszarda Zielińskiego stano-

wią prace o generatorach liczb (pseudo-) losowych. Artykuły [A6, A9] zostały
opublikowane w piśmie Algorytmy. Są związane z ówczesnymi realiami tech-
niki obliczeniowej ([A9] dotyczy maszyny o egzotycznie dziś brzmiącej nazwie
„ZAM-2”). Zupełnie inny charakter ma praca [R12]. Jej prowokacyjny tytuł
„Tables of random numbers and other pseudorandom number generators need
not pass any statistical test” dobrze odzwierciedla treść. Ryszard Zieliński
przedstawia tu swoje poglądy na rolę, jaką pełnić powinna „symulowana lo-
sowość”. Najogólniej mówiąc, broni tezy, że „liczby pseudolosowe” są niczym
więcej jak tylko środkiem do osiągnięcia pewnego celu obliczeniowego. Dalszy
rozwój metod Quasi-Monte Carlo (QMC) potwierdził słuszność tego punktu
widzenia (z ogromnej literatury o QMC powołajmy się tylko na klasyczne
pozycje [9, 10]).

Fascynująca jest historia artykułów [R33, R40]. Jednym z powszechnie
uznawanych żądań pod adresem generatora liczb pseudo-losowych jest moż-
liwie długi okres. Dla przykładu, „Mersenne twister” [8], generator wynale-
ziony w roku 1997 i uznawany za znakomity, szczyci się okresem 219937 − 1
(czyli > 4.3 ∗ 106001). W pracy [R33] opublikowanej w 1986 roku, Ryszard
Zieliński skonstruował generator. . . o okresie nieskończonym. Pomysł jest nie-
zwykle prosty. Jeśli θ jest liczbą niewymierną, to tworzymy ciąg (zwany cią-
giem Weila)

xn = {nθ} = 0.an1a
n
2 · · · , (1.5)

gdzie {nθ} = nθ − bnθc oznacza część ułamkową, zaś an1 , a
n
2 , . . . są cyframi

rozwinięcia liczby xn przy ustalonej podstawie r. Ciąg skończonych rozwinięć
xmn = 0.an1a

n
2 · · · anm jest nieokresowy, co jest łatwe do zauważenia. Ponadto,

wiadomo, że ciąg Weila jest równo rozłożony w przedziale [0, 1], to znaczy

lim
n→∞

1
n

#{1 6 i 6 n : xi ∈ [a, b)} = b− a (1.6)

dla dowolnego przedziału [a, b) ⊆ [0, 1]. Ten fakt przypisuje się Hermannowi
Weilowi, stąd nazwa ciągu. Znacznie trudniej pokazać, jak można efektyw-
nie obliczać kolejne wyrazy ciągu xm1 , x

m
2 , . . .. To zostało zrobione w pracy

[R33] dla θ =
√
t, gdzie t jest liczbą całkowitą. Niestety, okazało się, że skon-

struowany w ten sposób generator nie przechodzi pomyślnie należących do
standardu statystycznych testów losowości. Zieliński stwiedza w pracy [R40],

http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel90:d
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http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel90:b


W. Niemiro 99

że nie jest to zaskakujące, powołując się na wynik Franklina [4]. Mówimy, że
ciąg par (xn, xn+1) jest równo rozłożony w kwadracie [0, 1]2, jeśli

lim
n→∞

1
n

#{1 6 i 6 n : (xi, xi+1) ∈ [a0, b0)×[a1, b1)} = (b0−a0)(b1−a1) (1.7)

dla dowolnego przedziału [a0, b0)×[a1, b1) ⊆ [0, 1]2. Otóż Franklin udowodnił,
że dla ciągu Weila (1.5), własność (1.7) nie zachodzi. Artykuł [R40] zawiera
pewną propozycję „ratowania” nieokresowego generatora wprowadzonego w
[R33] poprzez wykorzystanie wielu ciągów Weila {n

√
t0}, {n

√
t1} . . . dla róż-

nych liczb pierwszych t0, t1, . . . i odpowiednie ich „zmieszanie”. Co prawda
Zieliński napisał w [R40] ostrożnie, że „wstępne wyniki testów wydają się
zachęcające” (dla tak skonstruowanego nowego generatora) ale później, po
dokładniejszym jego zbadaniu, zrezygnował z dalszej pracy w tym kierunku.
Problem skonstruowania nieokresowego generatora o zadowalających własno-
ściach statystycznych pozostaje otwarty. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest
to problem niejasno sformułowany i może wręcz niepoprawnie postawiony,
ale zacytuję dwa zdania Williama Fellera z jego pięknej książki [3, str. 18].
„Najłatwiejszym wyjściem z sytuacji jest podejście formalisty, który odmawia
rozpatrywania zadania o ile nie jest ono sformułowane w logicznie poprawny
sposób. Zadania jednak nie rozwiązują się same, jeśli je ignorować.”

2. Jednostajna asymptotyka w statystyce
Ryszard Zieliński podkreślał związki statystyki matematycznej z zastoso-

waniami. Nie ukrywał niechęci do asymptotycznej teorii statystyki matema-
tycznej, ponieważ wątpił w praktyczną użyteczność aproksymacji opartych
na twierdzeniach granicznych w ich typowej postaci. Uważał, że w staty-
styce matematycznej, w odróżnieniu od teorii prawdopodobieństwa, twierdze-
nia graniczne powinny być jednostajne i efektywne. Przedstawimy te pojęcia
w sposób wzorowany na artykule Ryszarda [R72].

Niech X1, X2, . . . , Xn . . . będą niezależnymi zmiennymi losowymi o jed-
nakowym rozkładzie prawdopodobieństwa, określonymi na przestrzeni staty-
stycznej (Ω,F , {Pθ : θ ∈ Θ}). Przypomnijmy, że przestrzeń statystyczna jest
wyposażona w rodzinę miar probabilistycznych {Pθ : θ ∈ Θ} i oznaczenia
będą jawnie uwzględniać zależność od parametru θ. Załóżmy, że dla każdego
θ ∈ Θ istnieje EθXi = µ(θ) i VarθXi = σ2(θ). Niech Sn =

∑n
i=1Xi.

Prawo Wielkich Liczb mówi, że ciąg średnich próbkowych zmierza do
wartości oczekiwanej. W szczególności, Słabe Prawo Wielkich Liczb (SPWL)
stwierdza, że Sn/n → µ(θ) według prawdopodobieństwa. W modelu staty-
stycznym musimy jednak sprecyzować, które prawdopodobieństwo Pθ mamy
na myśli. Jeśli ustalimy θ i powołamy się na gotowe twierdzenie znane z ra-
chunku prawdopodobieństwa (obowiązujące w przestrzeni probabilistycznej
(Ω,F ,Pθ) wyposażonej w jedną tylko miarę), to otrzymujemy, biorąc pod
uwagę znane definicje,

∀θ ∈ Θ∀ε > 0∀η > 0∃n0∀n > n0 Pθ {|Sn/n− µ(θ)| > ε} < η. (2.1)
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Powiemy, że (2.1) jest to „zwykłe” czyli probabilistyczne SPWL. Podkreślmy,
że w tym wzorze, ze względu na kolejność kwantyfikatorów, liczba n0 =
n0(ε, η, θ) zależy nie tylko od ε i η ale także od θ. Według Ryszarda Zie-
lińskiego ta zależność dyskwalifikuje „zwykłe” SPWL jako narzędzie wnio-
skowania statystycznego. Argumentacja jest następująca: statystyk przybliża
nieznaną wielkość µ(θ) przez średnią próbkową Sn/n. Liczbę n0 można inter-
pretować jako rozmiar próbki dostateczny do uzyskania „akceptowanej do-
kładności przybliżenia” (sprecyzowanej przez wybranie ε i η). Skoro jednak
nie wiemy, które θ ∈ Θ jest „prawdziwą wartością parametru”, to również
nie wiemy, czy n > n0(ε, η, θ) czy nie. Zatem nie wiemy, czy posługujemy się
przybliżeniem o „akceptowanej jakości” czy nie. Ryszard Zieliński potrafił
formułować swoje sądy w sposób dosadny i bezkompromisowy, ale też potra-
fił ich bronić celnie argumentując. Zmiana kolejności kwantyfikatorów w (2.1)
prowadzi do następującej wersji SPWL:

∀ε > 0∀η > 0∃n0∀n > n0∀θ ∈ Θ Pθ {|Sn/n− µ(θ)| > ε} < η. (2.2)

Jeśli spełniony jest warunek (2.2) to powiemy, że zachodzi jednostajne, czyli
„statystyczne” SPWL. Zauważmy, że w (2.2) liczba n0 = n0(ε, η) nie za-
leży od θ. Oczywiście, (2.2) implikuje (2.1), ale nie na odwrót. W pracy
[R72] Zieliński posługuje się też pojęciem efektywnego SPWL. Mówimy, że
SPWL jest efektywne, jeśli n0(ε, η) daje się jawnie obliczyć. W naszych roz-
ważaniach skoncentrowaliśmy się na zbieżności według prawdopodobieństwa.
Bardzo podobnie można zdefiniować jednostajną zbieżność prawie na pewno
i sformułować „statystyczny” i „efektywny” odpowiednik Mocnego Prawa
Wielkich Liczb (MPWL). Pominiemy szczególy.

Ograniczmy się do przedyskutowania analogicznej modyfikacji Central-
nego Twierdzenia Granicznego (CTG). „Zwykłe” czyli probabilistyczne CTG
mówi, że dla dowolnego θ ∈ Θ mamy zbieżność według rozkładu

√
n[Sn/n−

µ(θ)]/σ(θ) → N(0, 1). Równoważnie, oznaczając przez Φ dystrybuantę roz-
kładu N(0, 1), mamy

∀θ ∈ Θ∀ε > 0∃n0∀n > n0∀x ∈ R
∣∣∣∣Pθ {Sn/n− µ(θ)

σ(θ)/
√
n

6 x

}
− Φ(x)

∣∣∣∣ < ε.

(2.3)
Liczba n0 = n0(ε, θ) zależy tu od θ. Mówimy, że zachodzi statystyczne (jed-
nostajne) CTG, jeśli

∀ε > 0∃n0∀n > n0∀x ∈ R∀θ ∈ Θ
∣∣∣∣Pθ {Sn/n− µ(θ)

σ(θ)/
√
n

6 x

}
− Φ(x)

∣∣∣∣ < ε.

(2.4)
Jeśli ponadto n0 = n0(ε) daje się jawnie obliczyć, to CTG jest, według [R72],
nazywane efektywnym.

W artykule [R72] Ryszard Zieliński stawia pytanie o prawdziwość jedno-
stajnych wersji SPWL, MPWL i CTG w konkretnych modelach statystycz-
nych. W kilku przykładach odpowiedzi są zaskakujące.
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Stwierdzenie 1 ([R72]) Niech X1, X2, . . . , Xn, . . . będą niezależnymi
zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie dwupunktowym

Pθ(Xi = 1) = 1− Pθ(Xi = 0) = θ,

gdzie θ ∈ (0, 1) jest nieznanym parametrem. W tym modelu zachodzi jedno-
stajne MPWL, a więc tym bardziej jednostajne SPWL (to znaczy prawdziwe
jest (2.2)). Nie zachodzi jednostajne CTG (to znaczy (2.4) nie jest prawdą).
Dowód. Mamy tutaj µ(θ) = θ i σ2(θ) = θ(1 − θ) 6 1/4. Pierwsza część

wynika z nierówności Czebyszewa:

Pθ {|Sn/n− θ| > ε} 6 σ2(θ)
nε2 6

1
4nε2 .

Prawa strona jest mniejsza niż η dla n > n0 = 1/(4ηε2) + 1. Widać, że n0 nie
zależy od θ ∈ (0, 1), a więc SPWL jest jednostajne. Co więcej, SPWL jest tu
też efektywne.

Dowód jednostajnego MPWL pominiemy. Ryszard Zieliński wykorzystuje
tu nierówność Bernsteina dla schematu Bernoulliego w podobny sposób jak
nierówność Czebyszewa powyżej – i dowodzi jednostajnej zbieżności komplet-
nej.

Aby pokazać, że jednostajne CTG nie zachodzi, wystarczy zauważyć, że

Pθ

{
Sn/n− θ√
θ(1− θ)/n

6 0

}
> Pθ{Sn = 0} = (1− θ)n.

Dla dowolnego n możemy znaleźć takie θ, że (1 − θ)n > 3/4 . Zatem dla
ε = 1/4 i dla każdego n istnieje θ i istnieje x (mianowicie x = 0) takie, że

Pθ

{
Sn/n− θ√
θ(1− θ)/n

6 0

}
− Φ(0) > (1− θ)n − 1

2
>

1
4
,

co przeczy (2.4).

Stwierdzenie 2 ([R72]) Niech X1, X2, . . . , Xn, . . . będą niezależnymi
zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie wykładniczym o gęstości

fθ(x) = θe−θx dla x > 0,

gdzie θ ∈ (0,∞) jest nieznanym parametrem. W tym modelu zachodzi jed-
nostajne CTG. Nie zachodzi jednostajne SPWL, a tym bardziej nie zachodzi
jednostajne MPWL.
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Dowód.Mamy tu µ(θ) = 1/θ i σ2(θ) = 1/θ2. Aby udowodnić jednostajne
CTG, zdefiniujmy „przeskalowane” zmienne losowe X̃i = θXi. Zauważmy,
że te nowe zmienne mają rozkład wykładniczy z parametrem 1 (o wartości
oczekiwanej 1 i wariancji 1). Zatem pisząc S̃n =

∑
X̃i dostajemy

Pθ
{√

n
Sn/n− 1/θ

1/θ
6 x

}
= P

{√
n
(
S̃n/n− 1

)
6 x

}
.

Ponieważ po prawej stronie nie występuje nieznany parametr θ, więc zasto-
sowanie „zwykłego” CTG do zmiennych X̃i daje automatyczne jednostajne
CTG dla zmiennych Xi. W omawianej pracy [R72], Zieliński nie zadowala
się przytoczonym powyżej dowodem, ponieważ jego celem jest pokazanie, że
CTG jest w modelu wykładniczym efektywne.

W części dotyczącej SPWL rozumowanie Zielińskiego jest następujące.

Pθ {|Sn/n− 1/θ| 6 ε} =
1

Γ(n)

∫ n(1+εθ)

n(1−εθ)
tn−1e−tdt <

√
2n
π
εθ.

Oczywiście, dla dowolnego n można znaleźć θ > 0 takie, żeby prawa strona
tej nierówności była mniejsza od, powiedzmy, 1/2.

Można zauważyć, że niezachodzenie jednostajnego SPWL wynika też bez-
pośrednio z jednostajnego CTG, czyli z pierwszej części.

Pojęcia jednostajnej (względem θ ∈ Θ) zbieżności według prawdopodo-
bieństwa i zbieżności według rozkładu, występujące odpowiednio w (2.2) i
(2.4), przewijają się w literaturze statystycznej. Wyniki są jednak rozpro-
szone i trudno znaleźć prace podejmujące systematyczne badania na ten te-
mat. Do wyjątków należą monografie [5] i [1]. W szczególności w tej ostatniej
można znależć rozdział poświęcony jednostajnym twierdzeniom granicznym.
W wielu pracach i w monografii [1] rozważa się asymptotykę lokalnie jedno-
stajną, to znaczy jednostajną dla θ ∈ Θ0, gdzie Θ0 jest zwartym podzbiorem
przestrzeni parametrów Θ. Jednostajna asymptotyka bywa również rozwa-
żana w kontekscie odporności procedur statystycznych. Badania Ryszarda
Zielińskiego mają inną motywację metodologiczną i bardziej systematyczny
charakter. Szczególnie w ostatnich latach Ryszard Zieliński sporo uwagi po-
święcił tej tematyce. Wymieńmy prace [R60, R77, R80, R81, R83], obok
omówionej już [R72]. Przejdźmy do omówienia wyników zawartych w wymie-
nionych powyżej pozostałych artykułach. Zacznijmy od pracy [R60], najwcze-
śniejszej. Rozważa się tu jednostajną zgodność kwantyli próbkowych. Niech
xq = xq(F ) będzie kwantylem rozkładu F , zaś Xk(n):n oznacza statystykę po-
zycyjną, interpretowaną jako estymator xq. Jednostajna zgodność oznacza,
że

∀ε > 0∀η > 0∃n0∀n > n0∀F ∈ F PF
{
|Xk(n):n − xq(F )| > ε

}
< η. (2.5)

Zauważmy analogię do (2.2). Teraz rozważany jest model nieparametryczny,
F oznacza rodzinę rozkładów prawdopodobieństwa, zaś F ∈ F pełni rolę
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„parametru”. Z kolei jednostajna mocna zgodność zachodzi, gdy

∀ε > 0∀η > 0∃n0∀F ∈ F PF

{
sup
n>n0

|Xk(n):n − xq(F )| > ε

}
< η. (2.6)

Twierdzenie 1 ([R60]) Niech k(n)/n → q. Kwantyl próbkowy Xk(n):n
jest jednostajnie mocno zgodnym estymatorem kwantyla xq = xq(F ) w ro-
dzinie rozkładów F wtedy i tylko wtedy gdy

∀ε > 0 inf
F∈F

min{q − F (xq − ε), F (xq + ε)− q} > 0. (2.7)

Zamieszczony w [R60] dowód pokazuje nieco więcej. Warunek (2.7) jest
dostateczny dla (2.6) i konieczny dla (2.5). W szczególności, wynika stąd,
że kwantyl próbkowy nie jest jednostajnie zgodnym estymatorem w rodzinie
wszystkich rozkładów z jednoznacznie określonym kwantylem.

Prace [R80, R81] również dotyczą modeli nieparametrycznych. Rozpa-
truje się zadanie estymacji dystrybuanty. Punktem wyjścia jest spostrzeże-
nie, że dystrybuanta empiryczna F̂n jest jednostajnie zgodnym estymatorem
dystrybuanty F . Wynika to ze sławnej nierówności Dvoretzky’ego–Kiefera–
Wolfowitza (DKW). Niech X1, X2, . . . , Xn, . . . będą niezależnymi zmiennymi
losowymi o jednakowym rozkładzie o dystrybuancie F . Dystrybuanta empi-
ryczna F̂n jest zdefiniowana wzorem

F̂n(x) =
1
n

n∑
i=1

I[0,∞)(x−Xi).

(napisaliśmy dobrze znany wzór w nieco nietypowy sposób, żeby uwypuklić
analogie z rozpatrywaną poniżej funkcją F̌ ). Udowodniona przez Massarta [7],
najdokładniejsza wersja nierówności DKW, jest następująca:

PF (sup
x
|F̂n(x)− F (x)| > ε) 6 e−2nε2 .

Podkreślmy, że prawa strona nierówności nie zależy od (nieznanego w zasto-
sowaniach statystycznych) rozkładu F .

Teoria nieparametrycznej estymacji gęstości sugeruje możliwość użycia
innego estymatora dystrybuanty. Rozpatrzmy „wygładzoną” metodą jądrową
dystrybuantę empiryczną, mianowicie

F̌n(x) =
1
n

n∑
i=1

K

(
x−Xi

hn

)
,

gdzie hn jest „szerokością okna” (bandwidth), zaśK(·) – scałkowanym jądrem.
Ryszard Zieliński pokazał w pracy [R80], że (przy bardzo słabych i na-

turalnych założeniach na jądro K) F̌n nigdy nie jest jednostajnie zgodnym

http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:98a
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:98a
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:07d
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:09a
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:07d
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estymatorem dystrybuanty F w rodzinie wszystkich rozkładów prawdopodo-
bieństwa, jakkolwiek wybierze się ciąg liczbowy hn > 0. W istocie udowodnił,
że istnieją ε > 0 i η > 0 takie, że dla dowolnego n istnieje rozkład F taki, że

PF (sup
x
|F̌n(x)− F (x)| > ε) > η.

Zaproponował również sposób „naprawienia” F̌n poprzez zastąpienie deter-
ministycznego ciągu hn przez ciąg zmiennych losowych zdefiniowanych w
następujący sposób:

Hn = min{Xj:n −Xj−1:n : j = 2, . . . , n}.

Położymy

F̃n(x) =
1
n

n∑
i=1

K

(
x−Xi

Hn

)
,

Dla tak zdefiniowanej funkcji F̃ , Zieliński udowodnił następującą wersję nie-
równości DKW.
Twierdzenie 2 ([R80]) Jeśli K jest ciągłą dystrybuantą skoncentrowaną

na przedziale [−1/2, 1/2] i K(0) = 1/2, to

PF (sup
x
|F̃n(x)− F (x)| > ε) 6 e−2n(ε−1/2n)2 .

Jeśli zatem dopuści się losowy wybór „szerokości okna” to możemy otrzymać
„wygładzoną dystrybuantę empiryczną”, która jest jednostajnie zgodnym es-
tymatorem dystrybuanty F .

Praca [R81], napisana wspólnie ze Zbigniwem Ciesielskim, kontynuuje
badania zapoczątkowane w [R80] ale ma bardziej techniczny charakter. Udo-
wodnione są nierówności typu DKW dla estymatorów dystrybuanty opartych
na funkcjach giętych (spline estimators). Badana jest również zgodność jed-
nostajna w odpowiednio zdefiniowanych podrodzinach rozkładów prawdopo-
dobieństwa.

Prace [R77, R83] można uznać za kontynuację [R72]. W [R77] rozważa się,
podobnie jak w [R72], model Bernoulliego. Różnica polega na wprowadzeniu
pewnego schematu sekwencyjnego, w którym liczba prób jest zmienną lo-
sową. W tej sytuacji dowodzi się, że jednostajne CTG zachodzi (porównajmy
dla kontrastu ze Stwierdzeniem 1). Praca [R83] ma w dużej mierze charakter
przeglądowy. Jest próbą usystematyzowania wyników na temat jednostaj-
nych twierdzeń granicznych i zawiera kilka dość paradoksalnych przykładów.
Spośród tych ostatnich wymieńmy jeden. Powróćmy jeszcze raz do schematu
Bernoulliego. Stwierdzenie 1 (w części dotyczącej CTG) można przeformuło-
wać tak: zbieżność według rozkładu

Sn − nθ√
nθ(1− θ)

→ N(0, 1)

http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:07d
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:09a
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:07d
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:07a
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:12a
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:04a
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:07a
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:04a
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/matematyka-stosowana/article/viewArticle/371/411#rziel:12a
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nie jest jednostajna względem θ ∈ (0, 1). To sformułowanie jest zgodne z
ogólną definicją jednostajnej zbieżności według rozkładu, podaną na przykład
w [1]. Z drugiej strony, zgodnie z tą definicją, zbieżność według rozkładu

Sn − nθ√
n
→ N(0, θ(1− θ))

jest jednostajna względem θ ∈ (0, 1).
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[2] Černý, V. (1985). Thermodynamical approach to the traveling salesman problem: An ef-
ficient simulation algorithm. Journal of Optimization Theory and Applications 45: 41–51.
MR0778156 doi: 10.1007/BF00940812.

[3] Feller, W. (1978) Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Tom II, Wydanie drugie [Transla-
ted from the English. Second revised edition], PWN Warszawa, MR0494342.

[4] Franklin, J.N. (1963). Deterministic Simulation of Random Processes. Mathematics of Com-
putation, Vol. 17, No. 81, 28-59

[5] Ibragimov, I.A.; Khasminskii, R.Z. (1981) Statistical Estimation. Asymptotic Theory. Sprin-
ger, New York.

[6] Kirkpatrick, S.; Gelatt, C.D.; Vecchi, M.P. (1983). Optimization by Simulated Annealing.
Science 220 (4598): 671–680. doi: 10.1126/science.220.4598.671. JSTOR 1690046. PMID
17813860.

[7] Massart, P. (1990). The tight constant in the Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz inequality, Ann.
Probab. 18, 1269–1283, MR1062069.

[8] Matsumoto, M.; Nishimura, T. (1998). Mersenne twister: a 623-dimensionally equidistributed
uniform pseudo-random number generator. ACM Transactions on Modeling and Computer
Simulation 8 (1): 3–30. doi: 10.1145/272991.272995.

[9] Niederreiter, H.G. (1992). Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods.
Society for Industrial and Applied Mathematics, 1992, MR1172997. ISBN 0-89871-295-5

[10] Niederreiter, H.G. (1978). Quasi-Monte Carlo methods and pseudo-random numbers, Bull.
Amer. Math. Soc. 84, no. 6, 957–1041, MR0508447.

[11] Wieczorkowski, R. (1995). Algorytmy stochastyczne w optymalizacji dyskretnej przy zabu-
rzonych wartościach funkcji. Praca doktorska. Politechnika Warszawska; Wydział Matematyki
i Nauk Informacyjnych.

http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=MR1712750&return=pdf
http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=MR0778156&return=pdf
http://dx.doi.org/10.1007/BF00940812
http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=MR0494342&return=pdf
http://dx.doi.org/10.1126/science.220.4598.671
http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=MR1062069&return=pdf
http://dx.doi.org/10.1145/272991.272995
http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=MR1172997&return=pdf
http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=MR0508447&return=pdf


106 Prace Ryszarda Zielińskiego

Professor Ryszard’s Zieliński contribution to Monte Carlo
methods and random number generators. Uniform asymptotics in

statistics.

Abstract. The aim of the paper is to summarize contributions of Ryszard
Zieliński to two important areas of research. First, we discuss his work re-
lated to Monte Carlo methods. Ryszard Zieliński was particularly interested
in Monte Carlo optimization. About 10 of his papers concerned stochastic
algorithms for seeking extrema. He examined methods related to stochas-
tic approximation, random search and global optimization. We stress that
Zielinski often considered computational problems from a statistical perspec-
tive. In several articles he explicitly indicated that optimization can be re-
formulated as a statistical estimation problem. We also discuss the relation
between the family of Simulated Annealing algorithms on the one hand and
some procedures examined earlier by Ryszard Zieliński on the other. An-
other topic belonging to Monte Carlo methods, in which Ryszard Zieliński
has achieved interesting results, is the construction of random number gen-
erators and examination of their statistical properties. Zieliński proposed an
aperiodic generator based on Weil sequences and showed how it can be effi-
ciently implemented. Later he constructed an algorithm which uses several
such generators and produces pseudo-random sequences with better statisti-
cal properties.

The second area of Zieliński’s work discussed here is related to uniform
limit theorems of mathematical statistics. We stress the methodological mo-
tivation behind the research in this direction. In Zieliński’s view, asymptotic
results should hold uniformly with respect to the family of probability dis-
tributions under consideration. In his opinion, this requirement comes from
the very nature of statistical models and the needs of practical applications.
Zieliński examined uniform versions of the Weak Law of Large Numbers,
Strong Law of Large Numbers and Central Limit Theorem in several sta-
tistical models. Some results were rather unexpected. He also gave a neces-
sary and sufficient condition for the uniform consistency of sample quantiles.
Two papers of Ryszard Zieliński were devoted to the uniform consistency of
smoothed versions of the empirical cumulative distribution function. In one
of them he proved a version of the Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz inequality.
Key words: stochastic optimization, simulated annealing, random number
generator, uniform limit theorems, uniform consistency
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